
ZAPRASZAMY DO ŚRODKA! 
WYSTAWA STAŁA
7 dni w tygodniu | godz. 10–20
Mamy audioprzewodniki dla dzieci! 
WYDZIAŁ ZABAW
7 dni w tygodniu | Poznajcie naszą ofertę dla najmłodszych 

ecs.gda.pl/Wydzial_Zabaw
TARAS WIDOKOWY
Widok za milion dolarów, a wstęp wolny! 

ZWROTKA, REFREN, PRL
termin | 2 lipca, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny 
(vis-à-vis kas), szukajcie dużego 
długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | REZERWACJA 
bilet: 25 zł/os. (normalny) 
lub 20 zł/os. (ulgowy)

Mowa będzie m.in. o tajemniczym zaginięciu nigdy niewydanej kase-
ty grupy Variété i wyjątkowym koncercie Republiki w Jarocinie oraz 
o tym, co z transformacją w Polsce mieli wspólnego Stevie Wonder, 
Bono z U2 oraz zespół Scorpions? Po wystawie stałej oprowadzi Kata-
rzyna Skrzypiec, pasjonatka polskiej muzyki lat 80., na co dzień pracu-
jąca w Dziale Promocji i PR ECS.

Warsztaty dla dzieci, aktywności w dzielnicach Gdańska, pikniki rodzin-
ne, wystawy, konferencje – latem w ECS nie zwalniamy tempa! Muzyka 
buntu w PRL będzie tematem lipcowego spaceru kuratorskiego po wy-
stawie stałej. Ruszamy z projektem ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. W tym roku 

do końca sierpnia odbędzie się w gdańskich dzielnicach aż 15 finałów ak-
cji. Będzie się działo również na trzecim piętrze naszego budynku, gdzie 
siedziby mają organizacje pozarządowe – zapraszamy na zajęcia i kon-
sultacje. Molom książkowym polecamy wizytę w bibliotece ECS – mamy 

bogate zbiory literatury i czasopism, a dzieciaki zapraszamy do Wydziału 
Zabaw. Wszystkim, bez względu na wiek, polecamy planszogranie.
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PLANSZOGRANIE 
W ECS
termin | 6 lipca, czwartek, godz. 15–18
miejsce | ECS, ogród zimowy
wstęp | wolny

W jakie planszówki grać latem? My wiemy 
doskonale! Dołączcie do nas.  

LESZEK SOBOCKI
ZNAKI PROSTE | wystawa
termin | do 10 września
miejsce | ECS, galeria Mesa (Museum Store)
wstęp | wolny

Prezentowane na wystawie prace to artystyczny komentarz do rze-
czywistości Polski lat 60., 70. i 80. Gorąco polecamy, nie tylko dlatego, 
że można tam znaleźć wiele aktualnych odniesień!

Fot. Leonard Szmaglik / Zbiory ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

UTOPIAN SOLIDARITY 
IN ARBA’EEN 
PILGRIMAGE | wystawa
termin | 5–8 lipca
miejsce | ECS, galeria Trap (antresola)
wstęp | wolny

Pielgrzymka Arba’een jest jednym z największych na świecie wyda-
rzeń religijnych. Do Karbali w Iraku co roku pielgrzymuje ok. 30 milio-

nów muzułmanów. Wystawa ukazuje ukryte i marginalizowane aspek-
ty utopijnej solidarności, jaka rodzi się między pielgrzymami z różnych 
krajów, czasem nawet różnych religii. 

NAPISZ PROJEKT | szkolenie
termin | 7 lipca, piątek, godz. 10–15
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 5 (III piętro)
wstęp | wolny + ZAPISY → sikorska@wolontariatgdansk.pl

Jak przygotować projekt i pozyskać środki finansowe na działania 
społeczne? – dowiecie się, biorąc udział w szkoleniu przygotowanym 
przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA

KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



ZROZUMIEĆ 
SIERPIEŃ
• odkrywamy tożsamość ulic i dzielnic
• zmieniamy nasze najbliższe otoczenie
• razem działamy na rzecz innych
Zapraszamy na lipcowe finały tegorocznej edycji 
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, obywatelskich obchodów 
Sierpnia ’80 w dzielnicach Gdańska. 

ZAKOCHANI W WYSPIE
festyn rodzinny 
Sobieszewo | 15 lipca, sobota
przy przeprawie promowej oraz ośrodku wypoczynkowym 
Przystań u Kostka w Świbnie

MARZENIE O GDAŃSKU 
PRZY WSPÓLNYM STOLE
festyn sąsiedzki + warsztaty
Oliwa | 25 lipca, wtorek
Klub Paszcza Lwa (ul. Kwietna 39)

TOŻSAMOŚĆ DZIELNICOWA
wystawa fotografii
Jasień | 29 lipca, sobota
Park Jasieński (ul. Damroki)      

szczegóły | ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien

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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BURSZTYN 
BAŁTYCKI. 
TRADYCJA 
I INNOWACJA
wystawa
termin | 10 lipca – 14 września
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp biletowany | normalny: 12 zł / ulgowy: 8 zł 

rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci): 30 zł

Bursztyn – znany od wieków jako surowiec 
jubilerski – służy również twórcom obrazów, 
rzeźb i mebli. Wystawa w ECS obejmuje 
zarówno tradycyjną, jak i nowatorską 
twórczość opartą na bursztynie. 
Prezentowane są prace nagradzane 
i wyróżniane podczas gdańskich targów 
Amberif  – najważniejszej 
na świecie wystawy bursztynu 
i największej imprezy jubilerskiej 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

KU DOROSŁOŚCI | spotkania
terminy | do uzgodnienia
e-mail: spps.gdansk@gmail.com, tel.: 733 522 773
miejsce | ECS, biuro SPPS, pok. 3.19 (III piętro)
wiek | 14–20 lat

Chcecie poznać świat emocji, nauczyć się stawiać granice i panować 
nad swoją samooceną? Zapraszamy na zajęcia grupy rozwojowej! 
organizator | Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

EUROPEJSKI KONGRES 
MŁODZIEŻY | dyskusje
termin | 24–26 lipca, godz. 9–14
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

Zapraszamy na panele dyskusyjne w ramach młodzieżowego forum. 
Wśród prelegentów intelektualiści i aktywiści społeczni z całej Europy 
m.in. Reinhard Bütikofer (European Green Party) oraz Myrna Lewis 
(Deep Democracy Network). 

szczegóły → ecs.gda.pl  
organizatorzy | ECS, Fundacja im. Heinricha Bölla, 
Europejska Fundacja Zielonych (Green European Foundation)

EUROPE LAB | dyskusja
termin | 27 lipca, czwartek, godz. 10.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, oraz Adam Michnik, re-
daktor naczelny „Gazety Wyborczej” będą gośćmi dyskusji otwierającej 
Europe Lab – forum aktywistów obywatelskich z całej Europy. 
organizatorzy | ECS, EU-Russia Civil Society Forum

Fot. Dawid Linkowski/ Archiwum ECS

Fot. Heinrich-Böell-Stiftung


