
PLANSZOGRANIE W ECS
Zawsze w pierwszy czwartek miesiąca 
w ogrodzie zimowym gramy w planszówki!
1 czerwca, godz. 17–20 / wstęp wolny

WYBORY 
CZERWCOWE. 
CZY TO BYŁ 
TRIUMF 
SOLIDARNOŚCI?
termin | 4 czerwca, 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)
4 czerwca 1989 roku odbyły się 
pierwsze w bloku wschodnim 
częściowo wolne wybory do parlamentu. 
Druzgocące zwycięstwo odniosła 
Solidarność. Czy był to triumf idei, 
która w sierpniu 1980 roku legła jako 
fundament pod narodziny Solidarności? 
Podczas spaceru po wystawie stałej 
o historycznych wydarzeniach 
opowie Adam Cherek, historyk 
i archiwista, współtwórca 
wystawy stałej ECS.

Już wkrótce wakacje, a my mimo to zapraszamy do rozmów na po-
ważne tematy – demokracja, prawa człowieka, migracje, ruchy 
obywatelskie... Bohaterów tego miesiąca będzie dwóch – 

Jan Paweł II, jego pielgrzymki do ojczyzny i ich znaczenie dla 
zmian polityczno-społecznych lat 80. w Polsce, oraz Pomarań-
czowa Alternatywa, która w połowie lat 80. sprawiła, że na ulice 
wyległy Krasnoludki, żeby śmiechem walczyć z komunistami. 
W programie czerwcowym również wspomnienie działalno-
ści ROPCiO, promocja książki o wielkiej kobiecie i wystawa 
fotografii. Już ogłaszamy zapisy dla dzieciaków na projekt 
LATO W STOCZNI!
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SOLID(AR)NA 
FERAJNA
dla rodzin
termin | 11 czerwca, niedziela, godz. 11
wiek | dla rodzin z dziećmi w wieku 6–11 lat
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), 

szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy 
wstęp | bilet: 20 zł/rodzina + REZERWACJA → 

ecs.gda.pl/Formularz
Choć już za miesiąc wakacje, to porozmawiamy 
o sprawach poważnych, m.in. wolności i solidarności. 
Będzie też piknik i wspólne przygotowywanie latawców.

FREEDOM AWARD
wernisaż wystawy
termin | 12 czerwca, poniedziałek, godz. 12
miejsce | ECS, Galeria Trap
wstęp | wolny
Ekspozycja fotografii prezentująca historię Memphis – miasta 
leżącego w środkowej części Stanów Zjednoczonych, nad rzeką 
Missisipi – w kontekście walki o prawa człowieka. Wystawa będzie 
częścią festiwalu Memphis in Poland. Współorganizatorem wyda-
rzenia jest National Civil Rights Museum.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

RELAUNCHING 
EUROPE BOTTOM-UP
termin | 7 czerwca, środa
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny
Zjedzie do Gdańska 350 przedstawicieli samo-
rządów lokalnych, biznesu i społeczeństwa 
obywatelskiego z całej Europy, reprezentanci 
Parlamentu Europejskiego, Komisji Europej-
skiej i regionów Europy. Rozmawiać będą 
w ECS o strategii politycznej na rzecz soli-
darności oraz decentralizacji procesu re-
lokacji uchodźców i migrantów pomiędzy 
samorządy i regiony Unii Europejskiej.

FREEDOM & PEACE DAY 2
termin | 10 czerwca, sobota, od godz. 11
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + REZERWACJA → ecs.gda.pl/fpd
Tego dnia najważniejsza będzie Pomarańczowa Alternatywa! 
W programie: warsztaty przygotowywania happeningów, zwie-
dzanie wystawy stałej z dawnymi opozycjonistami, giełda płyt 
winylowych i didżeje, pokaz filmu i dyskusja, a na koniec kon-
cert Kormoranów. 

Fot. NAF Dementi / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
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KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL 



GDY 
OTWORZYLI 
BRAMY…
termin | 19 czerwca, poniedziałek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
Promocja książki „Gdy otworzyli bramy, 
zaczęłam iść w stronę domu...: rozmowy 
z Joanną Muszkowską-Penson”. Dla nas 
prof. Joanna Muszkowska-Penson to żywa 
legenda – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, 
więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjne-
go Ravensbrück, lekarka i wykładowczyni akade-
micka, działaczka opozycji w okresie PRL, mądry 
i życzliwy człowiek. A że wciąż jest bliską współ-
pracowniczką Lecha Wałęsy, którego biuro mieści 
się na II piętrze budynku ECS, to z dumą możemy 
powiedzieć, że jest naszą koleżanką 
z pracy.

MIASTA W INTERNECIE
konferencja
termin | 28–30 czerwca, środa – piątek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | rejestracja → 21.kmwi.pl
Internet w szkołach, urzędach, instytucjach – wszędzie. 
Podczas konferencji zostanie zaprezentowany obraz cy-
frowego rozwoju Polski. 
organizator | Stowarzyszenie Miasta w Internecie

LATO W STOCZNI | zapisy
termin | 26 czerwca – 14 lipca, poniedziałek – piątek 
uczestnicy | 6–12 lat, tylko grupy zorganizowane 
godziny | 9.00–10.30, 11.00–12.30 
wstęp | REZERWACJA + 6 zł/os. → ecs.gda.pl/Formularz 
Dzieciaki! Razem odkryjemy stocznię, nauczymy się dzia-
łać kreatywnie i solidarnie. Tego lata zapraszamy na zajęcia: 
Gdy rodzice byli dziećmi, Niezwykłe przygody pewnego kota..., 
Stocznia na horyzoncie.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

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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PAPIESKIE 
PIELGRZYMKI 
W PRL | konferencja
termin | 12–13 czerwca, poniedziałek – wtorek
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Wybór kardynała Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową w 1978 roku miał 
kluczowe znaczenie dla przemian demokratycznych 
w Polsce. Zapraszamy do refleksji, 
podsumowań oraz podjęcia nowych badań 
nad historią i znaczeniem papieskich pielgrzymek 
dla zmian polityczno-społecznych lat 80. w Polsce.

FESTIWAL FILMÓW 
KULTOWYCH W ECS
12–13 czerwca, poniedziałek – wtorek
program | filmykultowe.pl

UWAGA! 15 CZERWCA 2017,
W ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA,
BUDYNEK ECS JEST ZAMKNIĘTY

SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE 
NA NOWO – 
LEKCJE Z POLSKI

termin | 19 czerwca, poniedziałek, godz. 17
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 5
wstęp | wolny

Ruchy rodzicielskie, lokatorskie, ugrupowania polonijne w Wielkiej 
Brytanii – jakie wyzwania stoją przed organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego? Zapraszamy na seminarium o zmianach w funkcjono-
waniu oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. 

GDAŃSKU, FILOZOFUJ!
termin | 22 czerwca, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Tematem dyskusji będzie istnienie zarówno podmiotów materialnych, 
jak i obiektów wyobrażonych, matematycznych czy duchowych. 

40-LECIE POWSTANIA ROPCiO
termin | 23 czerwca, piątek, godz. 17.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych

wstęp | wolny
Różne strategie walki z komunizmem, współpraca wielu organizacji, 

wspólny wkład w powstanie i rozwój Solidarności – w 40 rocznicę po-
wstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w ECS spotkają 
się liderzy tego ruchu.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Wojciech Kryński / Zbiory ECS

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS


