
PAŹDZIERNIK – KWIECIEŃ

BUDYNEK
7 dni w tygodniu | 10–18

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ. 
WEEKEND ZA PÓŁ CENY
5–7 października, piątek – niedziela, godz. 10–18
Bilety wstępu na wystawę stałą: 10 zł

PLANSZOGRANIE W ECS
termin | 4 października, czwartek, godz. 13–16
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny
Gra w planszówki to doskonały pomysł na jesienne popołu-
dnia, więc do dzieła! 

Październik w ECS filmami stoi. Zapraszamy na 12 edycję ALL ABOUT 
FREEDOM FESTIVAL, w tym roku również z przedpołudniowymi po-
kazami filmów dla dzieci. Dla rodzin edukatorki ECS przygotowały kre-

atywne warsztaty, m.in. w Wydziale Zabaw. O roli kobiet w rozwoju 
demokracji porozmawiamy podczas dwóch spotkań – wykładu POLKA 

NIEPODLEGŁA oraz GDAŃSKICH WYKŁADÓW SOLIDARNOŚCI. Ak-
tywiści, imigranci oraz seniorzy mogą też szukać ciekawych wydarzeń 

w programie przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE. A miesiąc tra-
dycyjnie rozpoczynamy planszograniem i spacerem kuratorskim… 
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WARSZTATY 
DLA RODZIN
STOCZNIA MALUCHA
termin | 9 października, wtorek, godz. 10
miejsce | ECS, Wydział Zabaw
dla kogo | dzieci w wieku 1,5–3 lat z opiekunami
wstęp | dzieci: wolny, opiekun: 9 zł/os. + rezerwacja → 
ecs.gda.pl/Formularz
W roli głównej RURY HYDRAULIKA. Co zrobić, gdy z sufitu 
cieknie woda? Wezwać hydraulika? O nie! To może zepsuć 
eksperyment z użyciem słomki i kolorowej farby. Dołączcie 
do nas. Będzie wesoło. 

SOLIDARNA FERAJNA
termin | 21 października, niedziela, godz. 11
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
dla kogo | rodziny z dziećmi w wieku 6–11 lat
wstęp | rodzina: 20 zł + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Masz zły humor? Nie chcesz sprzątać pokoju, a tym bardziej 
odrabiać lekcji? Stwórzmy więc TABLICE BUNTOWNIKA. Tak samo 
zrobili niemal 40 lat temu dorośli, którzy swoje niezadowolenie wy-
pisali w 21 punktach i powiesili w widocznym miejscu. Może i nam 
poprawi to humor?

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

CO TAM, PANIE, 
NA WSCHODZIE?

spacer kuratorski po wystawie stałej
termin | 7 października, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), 

szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | bilet: 25 zł/os. (bilet normalny) lub 
20 zł/os. (bilet ulgowy) + rezerwacja → ecs.gda.pl
Pomimo upływu prawie trzech dekad od rewolucji, która przetoczy-

ła się przez państwa bloku komunistycznego, część ze społeczeństw 
nadal boryka się z problemami dotyczącymi wolności osobistej czy 
swobód obywatelskich. Podczas spaceru dowiemy się, m.in. jaką rolę 
w dążeniach wolnościowych w ZSRR pełniła muzyka i jaką nadal od-
grywa w tej części świata. Wspólnie zastanowimy się także, jak różne 

narody wschodniej części Europy radzą sobie z rozliczeniem trudnej 
przeszłości. Po wystawie stałej oprowadzi Kacper Dziekan z Działu 
Projektów Obywatelskich ECS.

WYSTAWY
poniedziałek, środa – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18
wtorek | nieczynne

ZAPRASZAMY 
DO ŚRODKA!

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA

KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



termin | 20–28 października
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + bilety → ecs.gda.pl/bilety, kasy ECS
Festiwal otworzy polska premiera dokumentu „Dobra 
zmiana” (reż. Konrad Szołajski). Zobaczymy również na-
grodzony w Cannes za najlepszą rolę żeńską film „Ayka” 
(reż. Siergiej Dworcewoj) oraz „Sny wędrownych pta-
ków”, najnowsze dzieło nominowanego do Oscara Ciro 
Guerry („W objęciach węża”) oraz jego żony, Cristiny Gal-
lego. Podczas festiwalu zapraszamy też do muzycznego 
Ogrodu Powolności. A najmłodszych na przedpołudniowe 
pokazy filmów fabularnych dla dzieci.
program | aaff.pl

GDAŃSKIE WYKŁADY 
SOLIDARNOŚCI
termin | 29 października, poniedziałek, godz. 18 
miejsce | ECS biblioteka (1 piętro)
wstęp | wolny
O znaczeniu protestów kobiet dla rozwoju demokracji będzie 
mówić prof. Beata Kowalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
socjolożka, badaczka z doświadczeniem m.in. w pracy na rzecz 
równości płci w kraju i za granicą.

WYSTAWY CZASOWE
PAPIER
termin | do 31 października 2018
miejsce | ECS, Galeria Trap
wstęp | wolny
Papierowa rewolucja okazała się skutecznym narzędziem 
pokojowej walki o ideały wolności, solidarności i prawa 
człowieka. Na wystawie eksponowane są papierowe ar-
chiwalia i fotografie z zasobów ECS. 

GRAFIKI NIEUCZESANE 
termin | do 18 listopada 2018
miejsce | ECS, Galeria Mesa (Museum Store)
wstęp | wolny
Wystawa prac Zygmunta Januszewskiego (1956–2013), 
artysty grafika, ilustratora, który w latach 80. rysował 
i projektował dla wydawnictw niezależnego obiegu 
w Polsce. Później również dla polskich i zagranicznych 
dzienników oraz tygodników. 

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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WSPÓLNOTEKA
termin | 27 października, sobota, godz. 10
miejsce | ECS, Wydział Zabaw
dla kogo | dzieci w wieku 3–5 lat z opiekunami 
wstęp | 9 zł/opiekun + nie więcej niż dwoje dzieci, każde ko-
lejne dziecko 9 zł + rezerwacja → ecs.gda.pl/Formularz
Czy to prawda, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść? 
A może dobrze jest gotować wspólnie? Wybierzemy aroma-
tyczne przyprawy. Dodamy ulubione warzywa. I ugotuje-
my zupę dla wszystkich. 

POLKA 
NIEPODLEGŁA
termin | 18 października, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Wykład PRZEŁAMUJĄC TABU – BOHATERKI 
STULECIA wygłosi Beata Maciejewska – 
autorka, współautorka i trenerka programów 
szkoleniowych, fundatorka i członkini zarzą-
du Fundacji Przestrzenie Dialogu. 

 WEŹ TO OMÓW!
3 października, środa, godz. 19–22 | wstęp wolny

 MIĘDZYNARODOWY KLUB RODZICA
   INTERNATIONAL PARENT’S CLUB
4, 11, 18 października, czwartki, godz. 10.30–13.00 
25 października, czwartek, godz. 17.30–19.30 | wstęp wolny

 AKTYWNY GDAŃSZCZANIN 60+
18, 25 października, czwartki, godz. 10–13 
wstęp | e-mail: spps.gdansk@gmail.com, tel.: 883 408 306

 PODWIECZOREK SPOŁECZNIKÓW
18 października, czwartek, godz. 17.3 | wstęp wolny

 CZEŚĆ!
Program dla imigrantów, nowych gdańszczan
/ Ja w społeczności → zapisy: do 3 października
/ Język → test: 6 października, godz. 18
/ Kultura → spotkanie: 10 października, godz. 18
szczegóły | ecs.gda.pl/imigranci

Rys. Marta Frej

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

miejsce | 3 piętro ECS


