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PIERWSZE
DZIESIĘCIOLECIE /
Choć trudno w to
uwierzyć, to 8 listopada
2017 roku obchodziliśmy
10 urodziny! Nasza
wdzięczność należy się
tym, dzięki którym ECS
powstało, rozwija się
i trwa. Nie sposób
wymienić wszystkich –
dawnych opozycjonistów,
pomysłodawców,
założycieli, członków rad,
projektantów i budowniczych, autorów wystawy,
edukatorki i kasjerów…
Wspomnimy naszych
gości, którzy są najważniejsi – dziękujemy! Niech
solidarność dzieje się
między nami codziennie!
PORTRET PIERWSZEGO
DZIESIĘCIOLECIA
→ ebook
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FREKWENCJA /
W 2017 roku certyﬁkatem
najciekawszego muzeum
wyróżniła nas Polska
Organizacja Turystyczna.
ECS to jedno z pięciu
najlepszych polskich
muzeów wg użytkowników międzynarodowego
portalu podróżniczego
TripAdvisor, a druga
największa atrakcja
turystyczna w Gdańsku.
W 2017 roku gościliśmy
w ECS 920 000 osób
i ponad 800 wydarzeń,
w których wzięło udział
56 500 osób. Od chwili
otwarcia naszej siedziby
przy pl. Solidarności
w Gdańsku (sierpień
2014) odwiedziło nas
2 275 000 gości.

DEBATA NOBLISTÓW /
„Czy świat potraﬁ być
jeszcze solidarny?” –
zastanawiali się w
audytorium ECS goście
Lecha Wałęsy: Shirin
Ebadi – laureatka
Pokojowej Nagrody Nobla,
pierwsza kobieta w historii
Iranu pełniąca funkcję
sędziego, Simona-Mirela
Miculescu – przedstawiciel
ONZ i Wiktor Juszczenko –
były prezydent Ukrainy.
Przysłuchiwało im się
440 osób.

KRÓLEWSKA WIZYTA /
Książę i księżna Cambridge
William i Katherine, syn
i synowa brytyjskiego
następcy tronu, odwiedzili
ECS w trakcie lipcowej
wizyty oﬁcjalnej w Polsce.
W towarzystwie
dyrektora Basila
Kerskiego obejrzeli
budynek i zwiedzili
wystawę stałą, skąd
wspólnie m.in. z Lechem
Wałęsą, udali się pod
pomnik Poległych
Stoczniowców.
Zainteresowanie mediów
było ogromne – o ECS
dziennikarze z całego
świata wspomnieli
w 961 relacjach.

SOLIDARNOŚĆ
CODZIENNIE /
Inkubator organizacji
pozarządowych
i aktywistów: przestrzeń
dostępna na warsztaty,
wystawy, szkolenia czy
prace biurowe – tak
w sierpniu 2017 roku
odmieniliśmy 3 piętro
ECS. Posunięcie okazało
się strzałem w dziesiątkę,
o czym świadczy
wypełniony kalendarz
i mnogość pączkujących
inicjatyw, m.in.:
OBYWATELSKI DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY,
spotkania NA STYKU,
AKADEMIA ZAANGAŻOWANIA. Przez pół roku
61 razy udostępniano sale
i przestrzenie, a skorzystało z nich 589 osób.

2 275 000 gości

440 osób

961 relacji

589 osób

WYSTAWA STAŁA

EDUKACJA

ARCHIWUM

WYSTAWY

157 000 osób

19 725
odwiedzających

65 000 fotograﬁi
5000 muzealiów
441 obiekty
artystyczne

W przestrzeni ECS – poza
wystawą stałą – funkcjonują trzy
przestrzenie ekspozycyjne: sala
wystaw czasowych, Galeria Mesa
i Galeria Trap. Cyklicznie
organizowane są tam wystawy,
w 2017 roku były to:

ZWIEDZAJĄCY INDYWIDUALNI
45 proc. zwiedzających wystawę
stałą to cudzoziemcy.
Od stycznia 2018 roku
audioprzewodnik dostępny jest
w nowej formule, na życzenie
użytkowników wprowadziliśmy
m.in. ścieżkę podstawową i ścieżkę
rodzinną

23 spacery /
660 osób

ZWIEDZANIE SUBIEKTYWNE
SPACERY KURATORSKIE
To sposób na zwiedzanie wystawy
stałej ECS śladami wspomnień
uczestników i świadków wydarzeń
oraz ścieżkami przygotowanymi
przez historyków i muzealników

BIBLIOTEKA
10 237
czytelników
i uczestników
wydarzeń

W 2017 roku biblioteka
wzbogaciła się o 1678 książek –
wydawnictw naukowych
i popularnonaukowych,
publicystykę, reportaż i literaturę
piękną. Biblioteka ECS to miejsce
lektury, pracy, nauki i spotkań

WYDZIAŁ ZABAW
Przestrzeń zabawy i nauki
zarezerwowana w ECS dla dzieci
i ich opiekunów

13 007
przedszkolaków
i uczniów

OFERTA EDUKACYJNA
DLA PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ
Pięć dni w tygodniu edukatorki
prowadzą zajęcia dla dzieci
i uczniów z zakresu historii
i obywatelskości, korzystając m.in.
z przestrzeni wystawy stałej ECS
i Wydziału Zabaw

1652 dzieci

ZIMA W STOCZNI
i LATO W STOCZNI
Warsztaty edukacyjne na czas ferii
zimowych i wakacji

1508
uczestników

WARSZTATY OKAZJONALNE
Przez cały rok realizujemy projekty
okazjonalne, często związane
z innymi wydarzeniami
z kalendarza ECS, m.in.:
POSZUKIWANY JACEK K.,
warsztaty na wystawie PAPIER,
SOLID(AR)NA FERAJNA
czy Mikołajki

400 uczestników
FORUM MŁODYCH
Hasłami tegorocznej edycji były
PRZESTRZEŃ / WSPÓLNOTA /
SOLIDARNOŚĆ, projekt
programuje i realizuje sama
młodzież, uczestnicy konferencji

O strajkowym żakiecie Aliny
Pienkowskiej, transparencie znad
bramy „Proletariusze wszystkich
zakładów łączcie się” czy
dokumentach, fotograﬁach
i dziełach sztuki… - 45 opowieści
przedstawiamy w PORTRECIE
ZBIORÓW. Wydawnictwo jest
dostępne do pobrania na stronie
internetowej ECS. Dziękujemy
wszystkim darczyńcom za zaufanie
i wiarę, że ECS jest idealnym
miejscem do przechowania nie
tylko ich materialnej spuścizny,
ale i części biograﬁi.
PORTRET ZBIORÓW → ebook

20 000
zwiedzających
PAPIER / wstęp wolny

10 781
zwiedzających
LESZEK SOBOCKI_ZNAKI
PROSTE / wstęp wolny

2 edycje / 10 000
zwiedzających

Z ARCHIWUM ECS / wstęp wolny

10 000
zwiedzających

ŚLADY. ARCYBISKUP TADEUSZ
GOCŁOWSKI / wstęp wolny

160 metrów
bieżących akt

WYDAWNICTWA
56 publikacji
w dorobku ECS

Wśród nowości wydawniczych:
„Czerwiec 1976 na Pomorzu”
i „Europa – zbudować wspólny
dom”, pokonferencyjne tomy
wystąpień

4776
zwiedzających
STOCZNIA 2 / wstęp wolny

2399
zwiedzających
DOK / wstęp wolny

2000
zwiedzających
ŚLĄSKU, OBUDŹ SIĘ!
wstęp wolny

955 zwiedzających
KTO GDZIE / wstęp wolny

768 widzów

BURSZTYN BAŁTYCKI.
TRADYCJA I INNOWACJA
wstęp biletowany

/ ecs.gda.pl

PROJEKTY

WYDARZENIA

AGORA

MEDIATEKA

5944 uczestników

4360 osób

2 edycje /
750 osób

Seanse ﬁlmów w kameralnej
przestrzeni, kabiny projekcyjne
do przeglądu materiałów
archiwalnych, stanowiska do pracy –
te możliwości daje mediateka ECS.
Staje się też miejscem wystąpień
konferencyjnych i warsztatów
edukacyjnych, a także cyklicznych
spotkań środowiska dawnych
pracowników Stoczni Gdańskiej

653 uczestników

1772 archiwalne
nagrania ﬁlmowe /
łącznie 652 godz.

SOLIDARITY OF ARTS. POKÓJ
Artystyczny komentarz do hasła
POKÓJ, różnorodny w formie
i treści, zaprezentowali muzycy,
artyści wizualni i ﬁlmowcy.
To pierwszy festiwal SOFA
w nowej formule: na terenach
postoczniowych, bez wielkich
widowisk plenerowych, ale
z namysłem nad współczesnymi
wyzwaniami. W programie m.in.:
33 koncerty, wydarzenia
artystyczne, seanse ﬁlmowe i
spotkania

5000 widzów
w ECS
200 widzów
w Kaliningradzie

ALL ABOUT FREEDOM
FESTIVAL
20 seansów, 18 tytułów
ﬁlmowych, 6 koncertów
i performance, 4 debaty,
2 spotkania z reżyserami, gazeta
festiwalowa… – to już 11 edycja
imprezy. Jury nagrodą
ufundowaną przez prezydenta
miasta Gdańska uhonorowało
autorów ﬁlmu 120 UDERZEŃ
SERCA (reż. Robin Campillo).
Specjalna edycja AAFF odbyła się
zaś wiosną po raz drugi
w Kaliningradzie

15 dzielnic
i wspólnot
sąsiedzkich /
2000 uczestników

ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
ECS zaprasza mieszkańców
Gdańska i okolic do zmiany ich
świata na bardziej wspólnotowy
i przyjazny. W tym roku działaliśmy
w trzech obszarach: historie
bliskich nam miejsc – odkrywaliśmy
tożsamość ulic i dzielnic; wokół
nas – zmienialiśmy nasze najbliższe
otoczenie; solidarność codziennie –
razem działaliśmy na rzecz innych

4 panele
dyskusyjne /
390 uczestników

EUROPA Z WIDOKIEM
NA PRZYSZŁOŚĆ
W cyklu międzynarodowej reﬂeksji
obywatelskiej rozmawialiśmy
m.in. o relacjach pomiędzy Rosją
a Europą i antyliberalnych
kontrrewolucjach, które zmieniają
na naszych oczach oblicze Europy.
Nagrodą AMBASADOR NOWEJ
EUROPY, która towarzyszy forum,
wyróżniono ex aequo publikacje
„Muzułmanie w Europie” Nilüfer
Göle i „O demokracji, pamięci
i Europie środkowej” Claudio
Magrisa oraz ich polskich
wydawców i tłumaczy

6 wykładów /
294 uczestników
GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI
Wyzwania współczesności
omawiało w tym roku grono
profesorskie z Polski
(m.in. Małgorzata Omilanowska,
Andrzej Rychard) i Włoch
(Donatella della Porta)

4 spotkania
szkoleniowe /
200 uczestników

CYKL SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH PRZEWODNIKÓW
PO WYSTAWIE STAŁEJ
Podnoszenie kompetencji 168
certyﬁkowanych przewodników
ma charakter ustawiczny.
W 2018 roku zorganizujemy kurs
dla nowych adeptów

2 edycje /
50 uczestników

AKADEMIA SOLIDARNOŚCI
Tym razem młodzi dziennikarze,
działacze społeczni, publicyści
i blogerzy podróżowali: do Sejn –
Krasnogrudy oraz do Berlina

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
Hasło imprezy brzmiało 10/10
w ECS – liczba atrakcji
odpowiadała latom naszego
jubileuszu

5 pokazów,
3 spotkania /
1704 widzów

WEDŁUG WAJDY…
To pierwsza odsłona przeglądu bez
udziału Andrzeja Wajdy.
Przemówiły ﬁlmy, o mistrzu
światowego kina opowiedzieli jego
współpracownicy: aktorzy
i członkowie sztabu technicznego

2 spektakle /
690 słuchaczy

OPERA FIDELIO
„Kimkolwiek jesteś, chcę cię ocalić” –
solidarnościowym w duchu
mottem opatrzono wystawioną
w ogrodzie zimowym przez
ogromny skład niemal 160
wykonawców operę Ludwiga van
Beethovena. Wśród wykonawców
m.in. EXPAT PHILHARMONIC
ORCHESTRA, zespół uchodźców
i imigrantów

360 słuchaczy

ETYKA SOLIDARNOŚCI
„W społeczeństwie rynkowym
wszystko jest na sprzedaż, co
prowadzi do wzrostu nierówności.
Odpowiedzią na nierówności musi
być solidarność” – mówił prof.
Michael J. Sandel, amerykański
ﬁlozof, podczas wykładu ETYKA
SOLIDARNOŚCI. REFLEKSJA
W ROCZNICĘ PODPISANIA
POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

350 uczestników /
9000 zł z kwesty
SYRIA ART ALERT
Pospolite ruszenie muzyków,
artystów i ludzi dobrej woli na
rzecz zbiórki datków na pomoc
oﬁarom wojny

DIALOGI DOMINIKAŃSKIE
Wiosną pytano o antynomię
kompromis – niezłomność, jesienią
o dylematy chrześcijan, rozpięte
między gotowością do
reformowania a potrzebą
konserwowania tradycji

EUROPEJSKI KONGRES
FINANSOWY
O międzynarodowej solidarności
w XXI wieku rozmawiali ﬁnansiści
z całego świata, którzy do ECS
przybyli na jeden dzień w ramach
trzydniowego spotkania w Polsce

608 osób

PERSONAL DEMOCRACY
FORUM
Podczas spotkania w ECS ponad
pięćdziesięciu prelegentów
z całego świata zdiagnozowało
system demokratyczny
zainfekowany przez populizm
i zjawisko fake news

2 edycje /
330 osób

KONFERENCJA SAMORZĄDÓW
UCZNIOWSKICH
Konferencja na rzecz rozwijania
samorządności uczniowskiej,
adresowana do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

10 spotkań /
300 osób

MODEL INTEGRACJI
IMIGRANTÓW
ECS odpowiada za obszar
KULTURA w pionierskim na skalę
kraju projekcie. Proponujemy
i wdrażamy w partnerstwie
z innymi instytucjami takie zmiany
w organizacji wydarzeń
kulturalnych, aby miały inkluzywny
i integracyjny charakter

350 uczestników

KOLĘDOWANIE W ECS
Tematem przewodnim opowieści,
które obok kolęd i pastorałek są
bohaterkami wieczoru, były
trójmiejskie dzieła bożonarodzeniowej solidarności

KONFERENCJE
NAUKOWE
133 uczestników
SOLIDARITY AND UTOPIA

102 uczestników

GOŚCIE
241 grup /
4877 uczestników
GRUPY ZORGANIZOWANE

21 wizyt /
776 osób

WIZYTY BRANŻOWE
Odwiedzili nas, zapoznając się
z organizacją i ofertą ECS, m.in.:
pracownicy 17 oddziałów Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa
i Muzeum Miasta Reykijaviku, a ze
zbiorów ﬁlmowych ECS skorzystał
Teatr Polski w Bydgoszczy

17 wizyt /
618 gości

WIZYTY OFICJALNE
Wystawę stałą zwiedzili m.in.:
Hans-Gert Pöttering – były
przewodniczący Parlamentu
Europejskiego, Joschka Fischer –
były wicekanclerz RFN, pary
książęce Cambridge i Liechtensteinu, związkowcy z duńskich
organizacji, asystenci członków
Kongresu USA

PAPIESKIE PIELGRZYMKI W PRL

60 uczestników
GOOGLE: UNIWERSUM
WOLNOŚCI CZY OPRESJI

40 uczestników
40 ROCZNICA POWSTANIA
ROPCiO

1244 wywiady
ﬁlmowe (notacje) /
1900 godz.
533 archiwalne
nagrania
dźwiękowe /
228 godz.
84 realizacje
ﬁlmowe
9 ﬁlmów
dokumentalnych

MEDIA
5 wizyt /
171 osób

ECS odwiedzili, m.in.: Saeko Kase
z japońskiej telewizji NHK
i redakcja polskiej edycji
miesięcznika VOGUE, a na
wystawie stałej, w bibliotece i na
tarasie widokowym realizowano
zdjęcia do serialu dokumentalnego
POLSCY SZPIEDZY

MEDIA

SPOŁECZNOŚCIOWE
FACEBOOK

17 469 polubienia
proﬁlu / 4,7
średnia ocena
665 nowych postów
97 utworzonych wydarzeń
41 materiałów wideo

315 fotograﬁi
INSTAGRAM

153 nowe
materiały ﬁlmowe
YouTube

INFORMACJE
PRASOWE
6722 reakcje
w Internecie
883 teksty
w prasie
61 relacji
telewizyjnych
51 zapowiedzi
oraz 46 zaproszeń
i informacji
w newsletterze

WOLONTARIAT
47 wydarzeń
w ECS / 252
wolontariuszy

Polegamy na pomocy
społeczników jak na Zawiszy.
Odwdzięczamy się m.in.
oprowadzaniem po wystawie stałej
i dorocznym spotkaniem z okazji
Dnia Wolontariusza

9 audycji
radiowych

/ ecs.gda.pl

