
WYSTAWA STAŁA 
BEZ TAJEMNIC | spacer kuratorski
termin | 2 września, 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
Zapraszamy na spacer szlakiem całej wystawy stałej, ale z dużą dawką 
zakulisowych opowieści. Będą ciekawostki, detale ekspozycyjne oraz 
tajemnice zupełnie niecodzienne. Opowiemy m.in. o tym, jak strop 
uniósł ciężar suwnicy, czy jakimi refleksjami dzielą się zwiedzający wy-
stawę goście z zagranicy. Po wystawie oprowadzi Adam Czubaszek 
z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw, współtwórca wystawy stałej ECS. 

PLANSZOGRANIE W ECS
termin | 6 września, czwartek, godz. 13–16 
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

Lubicie zdrową rywalizację? Zapraszamy do grania w planszówki. Spo-
tykamy się w ogrodzie zimowym ECS w każdy pierwszy czwartek miesiąca!
organizatorzy | ECS, firma TREFL

BILETY W DUECIE | do 30 września
Zwiedź Salę BHP i skorzystaj z biletu w promocyjnej cenie na wysta-
wę stałą ECS. 
szczegóły | ecs.gda.pl

Czas do szkoły! A my zapraszamy do ECS: na warsztaty dla szkół i przedszkoli, 
atrakcje dla rodzin z dziećmi w każdym wieku i planszogranie! Podczas space-
ru kuratorskiego opowiemy o tajemnicach naszej ekspozycji. W programie też 
wiele wydarzeń odwołujących się do historii – gośćmi trzeciej edycji FREEDOM 
& PEACE DAY będą dawni aktywiści Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego; 
zaplanowano też konferencję naukową na temat 1988 roku; o patriotyzmie, 
który ma płeć, będzie mowa podczas wykładu z cyklu POLKA NIEPODLEGŁA; 

bohaterem spotkania autorskiego będzie ks. ppłk Józef Wrycza; a na wystawie 
zaprezentujemy prace Zygmunta Januszewskiego. Odbędą się też kolejne finały 
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ w dzielnicach Gdańska, a przestrzeń aktywistów SOLI-
DARNOŚĆ CODZIENNIE na 3 piętrze ECS zapowiada nowe aktywności.
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GRAFIKI 
NIEUCZESANE 
wernisaż wystawy

termin | 14 września, piątek, godz. 12.30
miejsce | ECS, galeria Mesa (Museum Store)

wstęp | wolny
Wystawa prac Zygmunta Januszewskiego, 

artysty grafika, ilustratora, który w latach 80. 
rysował i projektował dla wydawnictw 
niezależnego obiegu w Polsce. Później 
również dla polskich i zagranicznych dzien-
ników oraz tygodników. 

3 GDAŃSKI 
TYDZIEŃ 
DEMOKRACJI 
termin | 14–22 września 
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny 
Spotkania, wykłady, warsztaty, muzyka, teatr, 
film – wszystkie je łączy idea demokracji. Wśród 
zaproszonych gości są m.in. prof. Norman Davies – 
historyk, autor prac na temat Europy, Polski i Wysp 
Brytyjskich.
program | gdansk.pl

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

BOHATEROWIE MAŁYCH OJCZYZN
spotkanie z Krzysztofem Kordą 
termin | 10 września, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (1 piętro)
wstęp | wolny 

Spotkanie wokół książki 
„Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). 
Biografia historyczna” 

autorstwa Krzysztofa Kordy. 
To pierwsza naukowa biografia poświęcona jednemu z najważniej-
szych Kaszubów i znanych Pomorzan. Józef Wrycza – ksiądz, wo-

jak, narodowiec, uczestnik życia politycznego II Rzeczypospolitej – 
przetrwał w pamięci jako człowiek zaangażowany w walkę o niepodległość.

POLKA 
NIEPODLEGŁA
spotkanie z Małgorzatą Tkacz-Janik
termin | 12 września, środa, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

„O patriotyzmie, który ma płeć. Kluczowe momenty w polskiej her-
storii 1918–2018” – wykład o historii roli kobiet wygłosi Małgorzata 
Tkacz-Janik, kulturoznawczyni, przedsiębiorczyni, wykładowczyni, 

publicystka i aktywistka. To piąte spotkanie w ramach cyklu wykładów 
POLKA NIEPODLEGŁA.

Fot. Zbiory Aleksandry i Lecha Zdrojewskich

Rys. Marta Frej

Rys. Zygmunt Januszewski

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



wstęp | wolny

WARSZTATY 
KULINARNE 
termin | każdy piątek 
we wrześniu, godz. 17–19 
miejsce | Gdańsk-Siedlce 
Cafe Aktywni, ul. Zakopiańska 32b/2
dla kogo | młodzież z niepełno-
sprawnością intelektualną

Nauczymy się przygotowywać pięć potraw, które później zaserwujemy 
podczas grudniowego kiermaszu na Siedlcach. 

DZIKIE DZIECI NA SPACERNIAKU 
termin | 19 września, środa, godz. 10–12 
miejsce | Gdańsk-Orunia, Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”
ul. Gościnna 14

Wychodzimy z domów! Mieszkańców zapraszamy m.in. do tworzenia 
błotnej kuchni. Dzieciakom pokażemy, że na podwórku można się 
dobrze bawić.

SOLIDARNI SĄSIEDZI – 
MIESZKAĆ I STUDIOWAĆ NA ANIOŁKACH
termin | 26 września, środa, godz. 15 
miejsce | Aniołki, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Mieszkańcy! Studenci! Zacznijmy razem rok akademicki! Zwiedzimy 
zabytkowy kampus Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wybierzemy 
się na spacer dzielnicowy i zastanowimy się nad rozwojem dzielnicy.

ZAPRASZA
3 piętro ECS
szczegóły → ecs.gda.pl/codziennie

PODWIECZOREK 
SPOŁECZNIKÓW 
spotkanie sieciujące 
20 września, czwartek, godz. 17.30 
wstęp | wolny

AKTYWNY GDAŃSZCZANIN 60+
Spotkanie dla seniorów na temat aktywności fizycznej i zdrowego 
odżywiania.
20 września, czwartek, godz. 16–19 
zapisy | e-mail: spps.gdansk@gmail.com, tel. 883 408 306

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY BYĆ ASERTYWNYM 
Seminarium na temat relacji interpersonalnych: odmawiania, wyra-
żania opinii, reakcji na krytykę i stawiania granic. 
27 września, czwartek, godz. 10–13 
zapisy | spps.gdansk@gmail.com, tel. 883 408 306

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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FREEDOM & 
PEACE DAY 3

RUCH SPOŁECZEŃSTWA ALTERNATYWNEGO

termin | 15 września, sobota, godz. 12
miejsce | ECS, klub Wydział Remontowy
wstęp | wolny + rezerwacja miejsc

Gośćmi całodziennej imprezy – podczas której przypominamy mło-
dzieżowe ruchy antyreżimowe działające w PRL – będą w tym roku 

aktywiści RSA oraz TotArt. Podczas subiektywnego zwiedzania wy-
stawy stałej opowiedzą o swojej działalności opozycyjnej w latach 80. 
W programie również pokaz filmu „Dezerter – nie ma zagrożenia” 

(reż. Paweł „Konjo” Konnak, 1994), dyskusja z udziałem m.in. Krzysz-
tofa Bogusława Grabowskiego, perkusisty Dezertera, oraz koncert 
trójmiejskich artystów (Tymon Tymański, Rejza, Danziger).

W PRZEDEDNIU WIELKIEJ ZMIANY. 
POLSKA W ROKU 1988 | konferencja

termin | 24–25 września
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Na przekór wszechogarniającemu marazmowi wiosną i latem 
1988 roku do strajków poderwali się robotnicy w kilkunastu 

polskich miastach, co doprowadziło do obrad Okrągłego Stołu 
i przemian politycznych, które pociągnęły za sobą upadek 
systemu komunistycznego. Strajki 1988 roku będą główną in-

spiracją do rozmowy na temat sytuacji społecznej, politycznej 
i gospodarczej w krajach bloku wschodniego.

EDUKACJA W ECS
  oferta dla szkół i przedszkoli

  warsztaty dla rodzin 
  ścieżka rodzinna na wystawie stałej

  Wydział Zabaw
  Urodziny w ECS

szczegóły | ecs.gda.pl/Edukacja
Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Jarosław Rybicki / Zbiory ECS


