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TOP 5
1
CZEŚĆ! PROGRAM
DLA NOWYCH
MIESZKANEK
I MIESZKAŃCÓW /
JA W SPOŁECZNOŚCI /
KULTURA / JĘZYK –
to trzy obszary działań
ECS na rzecz nowych
obywateli miasta i regionu,
którzy zakładają nowe
domy z dala od swoich
krajów i rodaków.
Uznaliśmy takie działania
za priorytet ECS w czasach
ksenofobii i agresji.
Pracowników ECS
wspomagają psycholodzy,
lektorzy i wolontariusze.
W projekcie uczestniczy
30–60 osób

2
FREKWENCJA
Na początku listopada,
nieomal w 11 rocznicę
powołania ECS, naszą
siedzibę przy placu
Solidarności odwiedził
trzymilionowy gość.
Na koniec roku możemy
cieszyć się z odwiedzin
3 095 270 osób.
ECS jest na czwartym
miejscu wśród najlepszych
polskich muzeów
według użytkowników
międzynarodowego
portalu podróżniczego
TripAdvisor, a trzecią
wśród największych
atrakcji turystycznych
w Gdańsku. W 2018 roku
gościliśmy ponad 1300
wydarzeń, w których
wzięło udział niemal
55 000 osób

30–60

uczestników
projektu

3
NIĆ.
SPLOTY WOLNOŚCI /
Wystawa z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości, przygotowana
we współpracy
z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu
NIEPODLEGŁA. Ponad
200 eksponatów pochodzi
z 25 placówek muzealnych
i kolekcji prywatnych z całej
Polski. W spójną opowieść
układają się m.in. różaniec
zesłańca syberyjskiego
po powstaniu styczniowym
i różaniec wykonany
z chleba przez więźnia
stanu wojennego, kurtka
szeregowca piechoty
Legionów Polskich i kufajka
stoczniowca rannego
w Grudniu ’70. Ekspozycja
czynna będzie do 3 lutego,
dotąd obejrzało ją 5500
osób

3 095 270

odwiedzających

5500

zwiedzających

WYSTAWA STAŁA

WYDAWNICTWA

134 770 osób

59 publikacji
w dorobku ECS

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

22 spacery /
660 osób

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

EDUKACJA
5530
przedszkolaków
i uczniów

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

16 970
odwiedzających
WYDZIAŁ ZABAW
Przestrzeń zabawy i nauki
zarezerwowana w ECS
dla dzieci i ich opiekunów

1580 dzieci

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

400 uczestników

FORUM MŁODYCH
Hasło dziesiątej edycji brzmiało:
JESTEŚMY W TYM RAZEM –
projekt programuje i realizuje
sama młodzież, uczestnicy
konferencji

1508
uczestników

WARSZTATY OKAZJONALNE
Przez cały rok realizowane są
projekty okazjonalne, często
związane z innymi wydarzeniami
z kalendarza ECS, m.in.:
wystawami czasowymi PAPIER,
JOSEF KOUDELKA…,
NIĆ. SPLOTY WOLNOŚCI
oraz np. SPOTKANIE Z BAJKĄ,
które oswajało najmłodszych
z uczuciem straty i tęsknoty

50 uczestników

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CERTYFIKOWANYCH
PRZEWODNIKÓW ECS
Zajęcia – wykłady i warsztaty
prowadzone przez pracowników
ECS – odbywały się w budynku
ECS, na wystawie stałej
oraz na terenach postoczniowych
33 godziny zajęć → 37 osób
zdało egzamin przewodnicki

ARCHIWUM
164 metry
bieżące akt
65 000 fotograﬁi
5000 muzealiów
441 obiektów
artystycznych

Dziękujemy wszystkim darczyńcom
za zaufanie i wiarę, że ECS
jest idealnym miejscem
do przechowania nie tylko ich
materialnej spuścizny, ale i części
biograﬁi. Do kolekcji włączyliśmy
m.in. rzeźby Ireneusza
Kołodziejskiego, z których
najsłynniejszą, obecną
na ikonicznych fotograﬁach
z sierpnia 1980, jest stoczniowiec
z ramionami uniesionymi w górę
w geście zwycięstwa.
Zbiory udostępniamy na wystawie
stałej, wystawach czasowych,
w czytelni archiwum
oraz online / zbiory.ecs.gda.pl

BIBLIOTEKA
8917
czytelników
i uczestników
wydarzeń

Biblioteka wzbogaciła się
o 1507 książek – wydawnictw
naukowych i popularnonaukowych,
publicystykę, reportaż i literaturę
piękną. Biblioteka ECS to miejsce
lektury, pracy, nauki i spotkań.
Gromadzi m.in. miłośników książki
skupionych w DYSKUSYJNYM
KLUBIE KSIĄŻKI NON-FICTION.
Zbiory można przeglądać
online / katalog.ecs.gda.pl

MEDIATEKA
Mediateka ECS jest kameralnym
miejscem, gdzie można zapoznać się
z archiwalnymi ﬁlmami i nagraniami,
ale także porozmawiać z ich twórcami,
czy spotkać się w gronie naukowców
i uczestników warsztatów

11 ﬁlmów
dokumentalnych
91 realizacji
ﬁlmowych
4767 archiwalnych
nagrań ﬁlmowych /
łącznie 887 godz.
1044 archiwalne
nagrania
dźwiękowe /
1061 godz.
1276 wywiadów
ﬁlmowych
(notacji) /
1973 godz.

Wśród nowości wydawniczych
najważniejsza to pokonferencyjny
tom wystąpień HISTORIA
STOCZNI GDAŃSKIEJ,
38 artykułów na 730 stronach.
Z czytelnikami spotykaliśmy się
m.in. na targach książki w Gdańsku,
Warszawie i Krakowie.
Bezpłatny e-book dostępny
online / ecs.gda.pl/Wydawnictwo

PROJEKTY
12 uczestników

AKADEMIA SOLIDARNOŚCI
Młodzi dziennikarze z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej
odbyli wyjazdy badawcze
do Kaliningradu, Kartuz, Szczecina
i na Żuławy oraz spotkali się
z pisarzami, reporterami –
Ludwiką Włodek i Krzysztofem Vargą.
To już 12 edycja projektu

5000 widzów
w ECS
150 widzów
w Kaliningradzie

ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL
Nagrodę prezydenta miasta
Gdańska dla najlepszego ﬁlmu
zdobyła AYKA
(reż. Siergiej Dworcewoj).
Na 12 edycję AAFF złożyło się
16 seansów + 2 specjalne pokazy
poranne dla uczniów, 3 koncerty,
4 dyskusje i 2 spotkania
z ﬁlmowcami. Specjalna edycja
AAFF odbyła się w Kaliningradzie
już po raz trzeci

30 osób

CYKL SZKOLEŃ
CERTYFIKOWANYCH
PRZEWODNIKÓW PO WYSTAWIE
Cykliczne spotkania
dla przewodników turystycznych,
którzy na co dzień oprowadzają
grupy i gości indywidualnych
po budynku i wystawie
stałej ECS, mają na celu
pogłębienie ich wiedzy
4 spotkania szkoleniowe

200 uczestników

EUROPA Z WIDOKIEM
NA PRZYSZŁOŚĆ
Reﬂeksje na temat procesu
odzyskiwania niepodległości
przez Polskę oraz inne kraje
Europy Środkowo-Wschodniej
oraz dziedzictwa i europejskiego
doświadczenia pokolenia ’68
były wiodącymi tematami
7 edycji autorskiego projektu ECS.
Nagrodą AMBASADOR
NOWEJ EUROPY wyróżniono
Ece Temelkuran za publikację
„Turcja: obłęd i melancholia”
oraz jej polskiego wydawcę
i tłumacza
5 paneli dyskusyjnych

165 osób

4
ETYKA
SOLIDARNOŚCI /
„Etyka solidarności oznacza,
że musimy wychodzić sobie
naprzeciw” – mówił
w audytorium ECS
kard. prof. Reinhard Marx,
przewodniczący
Konferencji Episkopatu
Niemiec, jeden
z najbliższych doradców
papieża Franciszka.
Wizyta odbiła się
szerokim echem w Polsce,
szczegółowo relacjonowały
ją też media w Niemczech:
400 słuchaczy gościliśmy
w audytorium, ukazało się
205 artykułów w prasie
i reakcji na portalach
(teksty, wpisy Facebook,
tweety)

WYSTAWY

650 uczestników

W przestrzeni ECS – poza wystawą
stałą – funkcjonują trzy przestrzenie
ekspozycyjne: sala wystaw
czasowych, Galeria Mesa i Galeria
Trap. Cyklicznie organizowane są
tam wystawy, w 2018 roku były to:

GDAŃSKI TYDZIEŃ DEMOKRACJI
Spotkanie z prof. Normanem
Daviesem, który mówił o zwrocie
w dziejach Europy, podsumowanie
działania rad dzielnic w Gdańsku
i rozmowę o nowych zadaniach
samorządu terytorialnego
przygotowaliśmy w ECS w ramach
miejskiego święta demokracji
3 spotkania

2950 uczestników
EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
Stocznia Gdańska – miejsce
wybuchu rewolucji Solidarności
oraz zakład przemysłowy
o znaczeniu strategicznym –
była bohaterką spacerów
po wystawie stałej, a w audytorium
prezentowaliśmy przegląd ﬁlmów
dokumentalnych o stoczni,
z improwizowaną muzyką na żywo

350 uczestników

KOLĘDOWANIE W ECS
Tematem przewodnim projektu
były dwie polskie wigilie w wolności
po latach niewoli: 1918 i 1989.
Publiczność podzielona
na dwa chóry śpiewała wspólnie
tradycyjne oraz współczesne
kolędy i pastorałki

320 słuchaczy
+ 275 uczestników
gali
POLKA NIEPODLEGŁA
Siedem wykładów z okazji
100-lecia przyznania praw
wyborczych Polkom, dotyczących
sytuacji kobiet w różnych
momentach dziejowych
i wobec wyzwań współczesności.
Słuchaliśmy m.in. Kazimiery Szczuki
przypominającej o sytuacji Polek
przed 1918 rokiem i Sylwii Chutnik,
mówiącej o Polkach po przełomie
1989 roku. Na ﬁnał, 10 listopada,
odbyła się gala STULECIA PRAW
WYBORCZYCH KOBIET
z prapremierowym pokazem ﬁlmu
dokumentalnego o polskich
sufrażystkach

550 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
9 pokazów, 5 spotkań, 1 spacer,
1 koncert

AGORA
290 osób

EUROPEJSKI KONGRES
FINANSOWY
Uczestnicy młodzieżowej Akademii
Europejskiego Kongresu
Finansowego dyskutowali
o prawdopodobnych skutkach
i możliwych rozwiązaniach kryzysu
demograﬁcznego oraz migracji
zarobkowej Polaków

260 uczestników

6000 uczestników
SOLIDARITY OF ARTS.
SUWERENNOŚĆ
Pierwszy raz festiwal zawiązał
kolektyw i rozprzestrzenił się
po terenie Młodego Miasta.
ECS, B90, 100cznia,
Ulica Elektryków, Plenum
i Sala BHP – wszystkie stworzyły
metaprzestrzeń dla sztuki
17 koncertów, spektakli,
seansów ﬁlmowych i spotkań

7728 uczestników
SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
Przestrzeń udostępniona
na realizację inicjatyw i działania
grup, organizacji pozarządowych,
które chcą działać zgodnie z misją
solidarności społecznej
848 spotkań i wydarzeń

600 uczestników
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
W tym roku, przygotowując
naszą akcję sąsiedzkich
obchodów święta solidarności,
podzieliliśmy chętnych
na dwie grupy: DOPIERO
ZACZYNAM i DZIAŁAM DALEJ,
które otoczyliśmy zróżnicowaną
opieką organizacyjną
12 dzielnic, 19 stowarzyszeń,
grup i wspólnot sąsiedzkich

MIASTA W INTERNECIE
Z udziałem ministra cyfryzacji
Marka Zagórskiego zastanawiano się,
dlaczego ponad 400 projektów
dotyczących infrastruktury cyfrowej,
o wartości ponad 4 mld złotych,
jest realizowanych bez spójności
i współpracy

350 uczestników

400 osób

NOWE TRENDY W TURYSTYCE
Tutaj pierwszy raz publicznie
przedstawiono plany budowy
w Gdańsku oceanarium i wodnego
parku rozrywki Nautilus

400 osób

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT
ENERGETYCZNY
Spotkaniu przedstawicieli
kluczowych instytucji
odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo gospodarcze
i energetyczne kraju przewodził
minister energii
Krzysztof Tchórzewski

252 osoby

PERSONAL
DEMOCRACY FORUM
Niemal 60 gości – uczestników
debat i prowadzących warsztaty –
ścierało się w kwestii PRZYSZŁOŚĆ
DLA WSZYSTKICH, osnutej wokół
haseł: godność, solidarność,
sprawiedliwość

685 nagrodzonych

Wybitni intelektualiści, dysydenci
z bloku wschodniego, politycy,
ale również setki zwyczajnych,
zdawać by się mogło, ludzi,
którzy na wieść o wprowadzeniu
w Polsce stanu wojennego
spontanicznie zaczęli organizować
komitety poparcia, zbiórki żywności,
pomocy sprzętowej i ﬁnansowej
dla podziemia, angażując często
całe lokalne społeczności –
honorowani są przez ECS
Medalem Wdzięczności.
W tym roku odznaczenia wręczono
m.in. w Ambasadzie Polskiej
w Paryżu, gdzie zostali nagrodzeni
działacze Comité Solidarité Pologne
de la Chapelle sur Erdre, pisarka
Jacqueline Heinen czy uczestnik
pierwszego zjazdu Solidarności
w hali Olivia – Jan Robert Suesser

5500
zwiedzających

NIĆ. SPLOTY WOLNOŚCI /
wstęp wolny

6630
zwiedzających

ZBIGNIEW JANUSZEWSKI.
GRAFIKI NIEUCZESANE /
wstęp wolny

23 000
zwiedzających
BRAMA /
wystawa plenerowa

5280
zwiedzających
STANISŁAW GIERADA.
KU WOLNOŚCI /
wstęp wolny

2000
zwiedzających

JOSEF KOUDELKA. INWAZJA.
PRAGA 68 / wstęp wolny

33 000
zwiedzających

WAJDA 40/90 / wstęp wolny

955
zwiedzających
KTO GDZIE / wstęp wolny

25 000
zwiedzających

PAPIER / wstęp wolny

GOŚCIE
295 grup /
5893 uczestników
GRUPY ZORGANIZOWANE

24 wizyty /
96 gości

WIZYTY OFICJALNE
Wystawę stałą zwiedzili m.in.:
prezydent Łotwy Raimonds Vejonis,
ambasador USA Georgette Mosbacher
i ambasador Norwegii w Polsce
Olav Myklebust oraz laureaci
Nagrody Literackiej NIKE
Marcin Wicha i Cezary Łazarewicz,
a także autorka bestsellerowych
kryminałów Tess Gerritsen

31 wizyt /
155 osób

WIZYTY BRANŻOWE
Odwiedzili nas, zapoznając się
z organizacją i ofertą ECS, m.in.:
pracownicy muzeów
Auschwitz-Birkenau,
Wielkopolskiego Muzeum
Niepodległości, miast – Warszawy
i Lublina, a także Kanadyjskiego
Muzeum Praw Człowieka z Winnipeg
i Holocaust & Human Rights
Education Center z Nowego Jorku

MEDIA
21 wizyt /
105 osób

W ECS materiały realizowali m.in.:
Ming Chuen Kwan, reporterka
telewizji RTHK z Hongkongu,
przygotowująca cykl o 1989 roku
na świecie, telewizje: National
Geographic, TVP Kultura i TVP
Polonia (specjalny blok na rocznicę
Sierpnia ’80) oraz TVN24.
Materiałów ze zbiorów ECS
użyczyliśmy m.in. do widowiska
plenerowego „Wolność we krwi”
z okazji stulecia niepodległości Polski

INFORMACJE
PRASOWE
26 zapowiedzi
43 zaproszenia
i informacje
w newsletterze
5093 reakcje
w Internecie
639 tekstów
w prasie
37 relacji
telewizyjnych

KONFERENCJE
NAUKOWE
120 uczestników

W PRZEDEDNIU WIELKIEJ
ZMIANY. POLSKA W ROKU 1988

90 uczestników /
Szczecin
MIĘDZY SZCZECINEM
A GDAŃSKIEM –
WSPÓLNE LOSY STOCZNI,
WSPÓLNE DZIEDZICTWO?

53 uczestników

PRAWA CZŁOWIEKA
I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO –
OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

50 uczestników
EDWARD ABRAMOWSKI.
OD SOLIDARNOŚCI
DO SPÓŁDZIELCZOŚCI

MEDAL
WDZIĘCZNOŚCI

gości

WYDARZENIA

NIEPODLEGŁOŚĆ – WOLNOŚĆ –
PRZYSZŁOŚĆ
Debata telewizyjna z okazji stulecia
odzyskania niepodległości.
Prolog wygłosił Timothy Snyder,
amerykański historyk i analityk,
znawca historii naszej części Europy,
autor bestsellerów. Głos zabrała
także m.in. dr Dominika Kozłowska –
publicystka i ﬁlozof, redaktor
naczelna miesięcznika „Znak”,
i Jerzy Stuhr, który odczytywał
życzenia Polaków dla Polski

PRZEŁOMY ’68
Cykl wydarzeń – projekcje ﬁlmowe
i dyskusje, wystawa fotograﬁi,
warsztaty edukacyjne, spotkania
autorskie, konferencje naukowe
i minibibliograﬁa online –
realizowany od marca do maja.
Rok 1968 nazywany jest rokiem
barykad. Protesty przetoczyły się
niemal przez cały świat –
od Japonii przez Stany
Zjednoczone, Meksyk po Europę,
po obu stronach żelaznej kurtyny.
Pięćdziesiąta rocznica tych
wydarzeń była w ECS okazją
nie tylko do ich wspominania
i badania, ale i do podjęcia namysłu
nad zależnościami w rozwoju
ruchów społecznych
i współczesnych nurtów
politycznych

350

+ 205 artykułów

275 osób

2352 uczestników

HONOROWA
OBYWATELKA
GDAŃSKA –
prof. JOANNA
MUSZKOWSKA-PENSON /
W audytorium ECS –
pierwszy raz w historii
poza Dworem Artusa –
odbyła się uroczysta sesja
Rady Miasta Gdańska,
podczas której tytuł
Honorowego Obywatela
Miasta Gdańska przyjęła
prof. Joanna
Muszkowska-Penson.
Wyjątkowa obywatelka,
lekarka, działaczka
konspiracyjna podczas
II wojny światowej
i podziemnej Solidarności,
doradca prezydenta Lecha
Wałęsy. W uroczystości
udział wzięli radni gdańscy
oraz liczne grono przyjaciół –
350 osób, a laudację
na cześć profesor wygłosił
prezydent Gdańska –
Paweł Adamowicz

400 słuchaczy

FREEDOM & PEACE DAY 3
To całodniowa impreza, podczas
której przypominamy młodzieżowe
ruchy antyreżimowe działające
w PRL. Gośćmi trzeciej już edycji
byli aktywiści RSA oraz TotArtu –
gdańskiej organizacji artystycznej,
nawiązującej swoją działalnością
do idei RSA. Na program złożyły się:
subiektywne zwiedzanie wystawy
stałej z dawnymi aktywistami,
projekcja ﬁlmowa, dyskusja i koncert

GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI
Emisja na żywo w Internecie
poszerzyła bazę odbiorców
całorocznego projektu, którzy
komentując ﬁlm, mogą zadawać
pytania wykładowcom.
W tym roku emocje wzbudził m.in.
dr hab. Maciej Gdula mówiący
o tzw. neoautorytaryzmie,
który tłumi ludzką solidarność.
Biblioteka wykładów
online / ecs.gda.pl/wyklady
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50 uczestników /
Toruń

MEDIA

SPOŁECZNOŚCIOWE
FACEBOOK

19 812 polubień
proﬁlu /
4,8
średnia ocena
588 nowych postów
92 utworzone wydarzenia
49 materiałów wideo

513 fotograﬁi
INSTAGRAM

119 nowych
materiałów
ﬁlmowych
YouTube

MARZEC 1968 – ETAP
W DRODZE DO WOLNOŚCI

16 uczestników

MAY 1968.
GENERATIONAL EXPERIENCE /
TRANSFORMATIONAL
EXPERIENCE

/ ecs.gda.pl

