
3.10 | 15–18
PLANSZOGRANIE W ECS | relaks
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w ogrodzie zimowym ECS stają 
stanowiska do gry w planszówki – dla dużych, małych, średnich, 
rodzin i grup przyjaciół. Dołączcie do nas!
wstęp | wolny

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!
PAŹDZIERNIK — KWIECIEŃ
BUDYNEK
7 dni w tygodniu | 10–18

WYSTAWA STAŁA
poniedziałek, środa – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18
wtorek | nieczynna
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3 i 17.10 | 14.00
SPOTKANIA DAWNYCH 
STOCZNIOWCÓW | integracja

Byli pracownikami stoczni, różnych profesji. Teraz spotykają się w me-
diatece ECS, by razem analizować dokumenty, zdjęcia i rozmawiać 

o przyszłości terenów stoczniowych. 
wstęp | wolny

4.10 | 18.00 
ZROZUMIEĆ 89/19 | projekt społeczny

To była dziewiąta edycja ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, ale wyjątkowa, bo 
inspirując się wydarzeniami 1989 roku, świętowaliśmy w dzielnicach 
Gdańska przy okrągłym stole. Zorganizowaliśmy sześć projektów 
społecznych, a teraz spotkamy się w ogrodzie zimowym, by je podsu-

mować i porozmawiać o planach na kolejne miesiące. 
wstęp | wolny 

6.10 | 12.00
KINO JEST NAJWAŻNIEJSZĄ ZE SZTUK
spacer filmowy
W ilu filmach wystąpił Lech Wałęsa i czy za-
wsze były to dzieła związane z Solidarnością? 
Która aktorka jako jedyna Polka patrzyła na 
Amerykanów z okładki „Newsweeka”? Czy 
rację miał Włodzimierz Lenin, wódz radziec-
kiej rewolucji, patron Stoczni Gdańskiej 
w czasach PRL, twierdząc, że: „Kino jest 
najważniejszą ze sztuk”? Spacer filmowy 
po wystawie stałej ECS poprowadzi Arka-
diusz Bilecki, politolog z wykształcenia, 
z zawodu zajmuje się słowem pisanym, 
pracuje w Dziale Promocji i PR ECS. 
wstęp | wolny + rezerwacja: ecs.gda.pl

8.10 | 11.00
STOCZNIA MALUCHA: 
CHUSTA BRYGADZISTY | warsztaty dla rodzin
Kim jest brygadzista? Jest to osoba, która kieruje brygadą, czyli grupą 
stoczniowców. Nie jest to proste zadanie, ale współpraca się opłaca. 
My udowodnimy to dzięki kolorowej chuście, która integruje, rozwija 
koordynację ruchową oraz refleks. Zapraszamy do Wydziału Zabaw.
dla kogo | dzieci w wieku 1,5–3 lat wraz z rodzicami/opiekunami
wstęp | dziecko: bezpłatnie, rodzic/opiekun: 9 zł 
+ rezerwacja online: ecs.gda.pl/Formularz
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ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
KULTURA
MEDIATEKA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL
WYDAWNICTWA 



BIURA I BIURKA DLA 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
OTWARTY KONKURS
PRZENIEŚ BIURO DO ECS! Do przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE 
(3 piętro) zapraszamy organizacje pozarządowe, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
Złóż aplikację! 
szczegóły | ecs.gda.pl/codziennie

CZEŚĆ | program dla nowych mieszkańców i mieszkanek 
 spotkania, warsztaty, wizyty studyjne
 praktyczna nauka języka
 nowe znajomości
 poznanie społeczności Gdańska
 możliwość realizacji własnych pomysłów

szczegóły i rekrutacja | ecs.gda.pl/czesc

wydawca | ECS
redakcja | zespół ECS
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00   |   ecs@ecs.gda.pl

ecs.gda.pl   |    /ecsgdansk

 /ecsgdansk   |    /ecsgdapl 
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11–19.10
festiwal filmowy
17 filmów, dyskusje z artystami i znawcami kina, 

koncerty w OGRODZIE POWOLNOŚCI i pokazy dla 
najmłodszych AAFF KIDS. Zapraszamy do ECS na 
13 edycję AAFF. W programie m.in. Portret kobiety 
w ogniu, zdobywca Złotej Palmy za najlepszy scena-

riusz (reż. Céline Sciamma, 2019) i nominowany do 
Oscara i Złotego Globa za pierwszoplanową rolę męską 
film Van Gogh. U bram wieczności (reż. Julian Schnabel, 

2018). 

Spotkajmy się w kinie, porozmawiajmy 
i posłuchajmy muzyki. Bądźmy razem!
bilety | aaff.pl/ecs.gda.pl

25–27.10 
GDAŃSK MODEL UNITED NATIONS 

konferencja
Międzynarodowa konferencja jest symulacją obrad Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ, uczniowie szkół średnich z całego świata omawiają 
aktualne i ważne światowe problemy.

organizator | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku
wstęp | rejestracja: mymun.com/muns/gdnmun-2019

27.10 | 11.00
SOLID(AR)NA FERAJNA: 
ŚWIĘTO OCHRONY ŚRODOWISKA

Jak wyglądałby świat bez roślin? Czy istnieje zagrożenie, że rośliny kiedyś 
przestaną istnieć? Czy przetrwalibyśmy bez nich? – porozmawiamy 
o wspólnej odpowiedzialności za środowisko. Omówimy, co możemy 
dziś zrobić i jak dbać o rośliny.
dla kogo | dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat

wstęp | rodzina: 20 zł (bilet należy kupić w kasach ECS przed warsztatami) 
+ rezerwacja online: ecs.gda.pl/Formularz

DIALOG | warsztaty edukacyjne

REZERWACJA MIEJSC
Jak komunikować się bez oceniania i agresji? – zapraszamy do ECS na 

warsztaty. Projekt adresowany jest do osób pełnoletnich. Można już 
rezerwować miejsca na warsztaty, które odbędą się 30 listopada.
wstęp | wolny + rejestracja online: ecs.gda.pl

do 20.10 | 10–18
POLSKA OdNowa | wystawa
Ekspozycja poświęcona najważniejszym zmianom politycznym i systemowym, 
jakie dokonały się za sprawą pierwszego po wojnie niekomunistycznego pre-
miera Tadeusza Mazowieckiego i jego rządu. Zapraszamy do galerii Trap.
organizatorzy | ECS, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
wstęp | wolny

22.10 | 18.00
1919. PIERWSZY ROK NIEPODLEGŁEJ 
rozmowa
O odbudowie państwa, nadziejach, sukcesach i porażkach opowie prof. Andrzej 
Chwalba, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmowę poprowadzi 
dr Arkadiusz Smagacz, kierownik biblioteki ECS. To już dziesiąte spotkanie 
z cyklu ECS HISTORIA, odbywającego się w bibliotece ECS.

wstęp | wolny

24–27.10 
WYDAWNICTWO ECS W KRAKOWIE
Goście Międzynarodowych Targów Książki będą mieli okazję zapo-
znać się z naszą ofertą wydawniczą i porozmawiać o działalności ECS. 
Na półce m.in. „Bez atomu w naszym domu”: Protesty antyatomowe 
w Polsce po 1985 roku (Tomasz Borewicz, Kacper Szulecki, Janusz 
Waluszko, 2019) i Pielgrzymki papieskie w czasach PRL (red., 2019). 
więcej informacji | ksiazka.krakow.pl
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