
 TCZEW  
 
Galeria Bezdomna kontynuuje swoją podróż po 
dawnych obiektach gastronomicznych - po 
szczecińskin barze Extra i krotoszyńskiej 
kantynie w połowie lutego 2007 zapraszamy 
fotografujących fanatyków zbiorowego żywienia 
do TCZEWA. Organizatorzy tczewskiej edycji 
GALERII BEZDOMNEJ zapraszają wszystkich 
chętnych oraz tych niezdecydowanych do 
zaprezentowania swoich prac. Cieszymy się, że 
dzięki współpracy z Alternatywnym Centrum 
Kultury „Zebra” udało się pozyskać atrakcyjny 
lokal w centrum miasta w okolicach placu 
Hallera.  
 
 
 

 
 
O miejscu 
Galeria Bezdomna w Tczewie będzie odbywać się 
w starej kamienicy, w pomieszczeniach które 
znajdują się w dyspozycji Alternatywnego 
Centrum Kultury Zebra, wcześniej znajdowała 
się tam stołówka i kuchnia. Gołym okiem widać 

pozostałości po poprzednim zastosowaniu. W bliżej 
nieokreślonej przyszłości jest planowany remont. 
Obecnie ACK organizuje w tych ścianach koncerty, 
prelekcje i kursy. Kamienica znajduje się blisko 
wszystkich istotnych miejsc w Tczewie. 
Pomieszczenia są ogrzewane i oświetlone, jest 
dostęp do WC.  
 
Adres: 
 
Alternatywne Centrum Kultury "Zebra" 
ul. Kościelna 6-7  
Tczew 
naprzeciwko Pizzerii Parasolka, między placami 
Hallera a św. Grzegorza.  
 

 
 
 
 
 
 
wnętrza wyglądają tak:  
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Jak dojść?  
 
Wysiadając w Tczewie na dworcu PKP, 
powinniśmy udać się na przystanki autobusowe 
przed głównym wejściem. Możecie skorzystać z 
autobusów nr 1, 2, 8 i 10. Pamiętajcie kupić 
bilety, w Tczewie prężnie działa kontrola, a nie 
są to nasi sponsorzy. Wysiadamy na przystanku 
Plac Piłsudskiego. Poznacie to miejsce po parku 
znajdującym się przy przystanku, tuż przed tym 
przystankiem zobaczycie budynek Urzędu 
Miejskiego (bardzo charakterystyczny z 
czerwonej cegły). Należy przejść przez ulicę i 
udać się w głąb miasta ulicą Dąbrowskiego (przy 
której leży również charakterystyczny budynek 
poczty), dalej ulicami Mickiewicza lub Krótką do 
Placu Hallera. Jesteście już na miejscu, 
wystarczy skręcić w ulicę Kościelną.  
 
  
Rozkład jazdy  
Tym razem wystawa GB będzie imprezą 
weekendową, podobnie jak to miało miejsce w 
Nantes, szczegółowy program wygląda 
następująco: 
 
15 luty, czwartek 
popołudniowe wieszanie  
od 16.oo do 18.oo 
16 luty, piątek 
przedpołudniowe wieszanie  
od 13.oo do 15.oo 
otwarcie wystawy - wernisaż  
od 17.oo do 20.oo 
17 luty, sobota 
spotkanie z Joanną Zastróżną i pokaz slajdów  
godz. 19.00 
17 - 19 luty, sobota - poniedziałek 
wystawa otwarta od 10.oo do 20.oo 
19 luty, poniedziałek 
demontaż od 20.oo 
20 luty, wtorek  
demontaż (ostatnia deska ratunku)  
- od 13.oo do 15.oo  

O Tczewie  
 
Miasto położone nad Wisłą, w regionie Kociewie, 
drugim obok Kaszub regionie Pomorza Gdańskiego. 
Jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu, jego 
historia sięga 1198 roku. Liczba mieszkańców na 
2004 rok wynosiła 60 660 i jest to jedno z 
większych miast województwa pomorskiego. Tczew 
to ważny węzeł komunikacyjny Polski północnej, 
łączy północ z południem a wschód z zachodem. W 
mieście znajduje się wiele wiaduktów nad torami 
kolejowymi, jest ich naprawdę dużo. Dumą 
mieszkańców jest most na Wiśle, który w drugiej 
połowie XIX wieku był najdłuższym mostem w 
Europie. Jest to jeden z wielu ciekawych obiektów 
fotograficznych. Miłośnicy fotografowania kolei będą 
mieli co robić! Zapraszamy do naszego miasta.  
 
Informatorium  
 
Noclegi: 
Hotel Carina 
www.hotel.tczew.pl  
 
Hotelik Piaskowa 
www.piaskowa.tczew.pl  
 
Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
www.zse.tcz.pl  
 
Lokalne serwisy:  
Internetowy Serwis Informacyjny Miasta 
Tczewa – www.tcz.pl 

 
 
 Strona Urzędu Miejskiego – www.tczew.pl 

 
  
tczew.naszemiasto.pl 

 
  

Tczewski serwis regionalny – 
miastotczew.go.pl 

 
  
Rozkład Jazdy ZKM Tczew – 
www.zkm.tczew.pl 
 
Organizatorzy  
 
Organizatorami są: 
Sławomir Gawroński (tel. kom. 600 834 696 – 
prosimy tylko w ważnych sprawach) 
Michał Górzyński  
Michał Cyfert 
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania piszczcie na 
nasz e-mail:  
bezdomnitczew@gmail.com  

 
strona internetowa GB w Tczewie  
www.galeriabezdomna.tczew.net.pl 
 
Organizatorzy dziękują za pomoc firmom: 
Telkab (hosting strony GB w Tczewie), 
Radio Fabryka 
Connex ZKM Tczew  
i innym instytucjom wspierającym naszą 
inicjatywę.  
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Plan dojścia na miejsce wystawy z przystanku autobusowego 
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