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Europejskie Centrum Solidarności to nie tylko muzeum promujące wiedzę o Solidarności 
i opozycji antykomunistycznej w Polsce i Europie, ale także centrum dialogu 
o współczesnym świecie. Otwierany w ostatni weekend sierpnia charakterystyczny 
budynek w kształcie sekcji statku, usytuowany obok pomnika Poległych Stoczniowców 
i historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, stanie się jednym z najważniejszych 
punktów na kulturalnej i turystycznej mapie Polski. 

O ECS
Ponadtysiącletni Gdańsk – port hanzeatyc-
ki, miasto różnych kultur i narodowości – 
wielokrotnie zaistniał na kartach historii. 
nie inaczej było w sierpniu 1980 roku, kie-
dy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina narodzi-
ła  się  Solidarność.  Przemiany rozpoczęte 
podczas sierpniowego strajku uruchomiły 
proces rozkładu systemu komunistycznego, 
zmieniając na zawsze losy europy środko-
wo-Wschodniej i świata. dlatego też akt 
erekcyjny Europejskiego Centrum Solidar-
ności w 25 rocznicę Porozumień Sierpnio-
wych  podpisało  29  sygnatariuszy  z  całej 
Europy – prezydenci, premierzy i szefowie 
państw.

W maju 2011 roku w obecności prezyden-
ta rP Bronisława Komorowskiego wmuro-

wano kamień węgielny nowej siedziby ecs, natomiast już 
w kwietniu 2012 roku na najwyższym punkcie budowy 
zawisła wiecha. Po trzech latach od wmurowania kamie-
nia węgielnego – 30 i 31 sierpnia mieszkańcy trójmiasta, 

turyści i goście z całego świata będą mogli zobaczyć, co 
kryje charakterystyczna bryła budynku. W 34 rocznicę pod-
pisania Porozumień sierpniowych prezydent rP uroczyście 
otworzy nowy budynek ecs, symbolicznie kończąc proces 
budowy.

sercem nowej siedziby ecs – znajdującej się pod symbo-
licznym adresem: plac solidarności 1 – będzie wystawa sta-
ła dedykowana historii solidarności, ruchów opozycyjnych 
i zmianom w europie środkowej i Wschodniej. W budynku 
powstają także: biblioteka, czytelnia, archiwum, ośrodek ba-
dawczo-naukowy, edukacyjno-szkoleniowy oraz pracownie 
warsztatów twórczych dla młodzieży. swoje miejsce będą 
mieli także najmłodsi – Wydział zabaw to multimedialna 
sala edukacyjna dla dzieci. siedzibę znajdą tu organiza-
cje pozarządowe. czynna będzie przestrzeń dostępna dla 
wszystkich: taras widokowy, restauracja, bar i kawiarnia.

założycielami instytucji są: minister kultury i dziedzictwa 
narodowego, miasto Gdańsk, samorząd województwa po-
morskiego, nszz „solidarność” i Fundacja centrum solidar-
ności.  
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OTWARCIE
EUROPEJSKIEGO 

CENTRUM
SOLIDARNOŚCI 

W dniach 30–31 sierpnia 2014 roku, w 34 rocznicę 
podpisania Porozumień Sierpniowych, w Gdańsku 
otworzy swoją nową siedzibę Europejskie Centrum 
Solidarności. 

Dwudniowe uroczystości rozpocznie 
Dzień Obywatelski, w którym do 
budynku wejdą pierwsi zaproszeni 
przez ECS goście – mieszkańcy 
Trójmiasta i turyści odwiedzający 
Pomorze. 

31 sierpnia – w Dniu 
Jubileuszowym uroczystego 
otwarcia instytucji dokona
prezydent Bronisław Komorowski.  



nie wszystkie funkcje budynku będą jeszcze dostęp-
ne w dniu otwarcia, niemniej zespołowi ecs zależy, 
aby w rocznicę sierpnia zaprosić wszystkich do środka 
i wspólnego świętowania. zwłaszcza że po raz pierwszy 
będzie można poznać oryginalną architekturę wnętrza, 
obejrzeć wystawę stałą, czy usiąść w wysokim na trzy 
kondygnacje ogrodzie zimowym, zajmującym całą środ-
kową część budynku.

dzień jubileuszowy, 31 sierpnia, wpisany jest w orga-
nizowane wspólnie przez Komisję Krajową i zarząd re-
gionu nszz „solidarność”, miasto Gdańsk, europejskie 
centrum solidarności i oddział instytutu Pamięci naro-
dowej w Gdańsku obchody rocznicy podpisania w daw-
nej stoczni Gdańskiej im. Lenina Porozumień sierpnio-
wych. ich kulminacją będzie uroczyste otwarcie nowej 
siedziby ecs, którego dokona prezydent rP Bronisław 
Komorowski. swój udział w uroczystościach potwierdziło 
już kilkaset gości z całej europy i stanów zjednoczonych.

Powołana do życia w 2007 roku instytucja łączy funk-
cje  edukacyjne,  naukowe,  kulturalne  oraz  muzealno-
-wystawiennicze.  Organizuje  projekty  edukacyjne 
i  obywatelskie,  konferencje,  wykłady,  realizuje  filmy 
dokumentalne i notacje filmowe, wydaje książki  i gro-
madzi archiwalia. Angażuje się w organizację wielu fe-
stiwali i projektów kulturalnych na terenie całej Polski. 
Zajmuje się również przywracaniem pamięci o tych, któ-
rzy  pomagali  Polsce,  przyznając  Medal  Wdzięczności 
–  odznaczenie  honorujące  obcokrajowców wspierają-
cych Polaków w trudnych czasach komunizmu.

W programie otwarcia będzie można zobaczyć jak w so-
czewce to, czym od kilku lat zajmuje się ecs. świadomie 
zrezygnowano z kosztownych, wielomilionowych kon-
certów i zapraszania zagranicznych gwiazd. Bohaterami 
ostatniego  weekendu  sierpnia  mają  być  mieszkańcy, 
świadkowie historii i goście instytucji.

dwudniowe uroczystości to nie przypadek. dzień oby-
watelski podkreśli zarówno powszechność ruchu spo-
łecznego solidarność, jak i otwartość samej instytucji 
oraz publiczny charakter przestrzeni nowego budynku. 
W siedzibie ECS przy placu Solidarności 1 po raz pierw-
szy właśnie 30 sierpnia skumulują się aktywności, któ-
re na co dzień od 2008 roku praktykuje ECS. Głównym 
bohaterem będzie wystawa stała, dedykowana historii 
Solidarności oraz zmianom, jakie dokonały się w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej. Odbędą się warsztaty dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, debaty, spotkania dysku-
syjne  oraz  projekcje  filmów,  prezentacja  księgozbioru 
i  zbiorów archiwum. Dzień otwarty  to  również szansa 
na przekazanie solidarnościowych pamiątek.

ECS to przestrzeń publiczna, miejsce spotkań 
obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za roz-
wój demokracji: strefa praktykowania solidarno-
ści i obywatelskości. – Wierzymy, że z doświad-
czenia Sierpnia ’80 możemy również dziś czerpać 
energię społeczną, a w dziedzictwie Solidarno-
ści wciąż bije źródło ożywczych dla Europy idei 
– mówi Basil Kerski, dyrektor ecs. – Naszym 
pragnieniem jest, abyśmy w tych dniach byli ra-
zem – Europejczycy, Polacy, mieszkańcy Pomorza 
i wszyscy, którzy czują się związani z etosem So-
lidarności.

OTWARCIE EUROPEJSKIEGO
CENTRUM SOLIDARNOŚCI
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Od SUWNICy
PO KONSPIRACyJNy POWIElACz
ARCHIWA 

– Znikoma część zbiorów ECS, liczących dotąd 
kilkadziesiąt tysięcy zdjęć i 120 metrów bieżą-
cych archiwaliów, prezentowana będzie na wy-
stawie stałej – przyznaje Paweł Golak, kierownik 
Wydziału muzealno-archiwalnego i Biblioteki. – 
Część z nich będziemy wykorzystywać podczas 
ekspozycji czasowych, na co dzień zaś nasze 
archiwa będą stać otworem przez naukowcami, 
dokumentalistami, wydawcami, scenografami…

Zbiórka pamiątek z czasów opozycji trwa. zbigniew nowek, 
marek Wachnik oraz Piotr Kapczyński, przed laty prowadzący 
podziemne wydawnictwo alternatywy, przekazali konspira-
cyjny powielacz offsetowy, radziecki radioodbiornik do pod-
słuchu milicji i szafkę nocną ze schowkami na bibułę. z oslo 
przyjechało archiwum solidaritet norge-Polen, organizacji 
niosącej pomoc solidarności, zawierające m.in. unikatowy 
komplet plakatów oraz jeden z zegarków, jakie były sprzeda-
wane podczas akcji informacyjnych o sytuacji w Polsce. hen-
ryka Krzywonos, sygnatariuszka Porozumień sierpniowych, 
przekazała notes i przepustkę strajkową.

Przestrzelona  kurtka  Ludwika  Piernickiego,  20-letniego 
stoczniowca,  ofiary  Grudnia  ’70,  tablice  21  postulatów, 
wiszące podczas strajku w Sierpniu ’80 na bramie Stoczni 
Gdańskiej  im. Lenina, suwnica, na której pracowała Anna 
Walentynowicz, biurko Jacka Kuronia, dar  jego żony – to 
jedynie kilka z niemal 1800 eksponatów, które znajdą się 
na wystawie stałej w nowym budynku ECS. 

na nowoczesnej, multime-
dialnej ekspozycji dedyko-
wanej historii ruchu soli-
darność, na powierzchni 
3 tys. m kw., będą prezen-
towane pamiątki, zdjęcia, 
materiały filmowe i dźwię-
kowe, archiwalne doku-
menty, rękopisy, mapy, 
wydawnictwa podziemne, 
gazety, obiekty sztuki nie-
zależnej… 

Paweł czarzasty | archiwum ecs
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100 INSTyTUCJI KUlTURy
I 100 PRyWATNyCh KOlEKCJONERóW

WYSTAWA STAŁA 
ŚwIADkOwIe ODChODzą,
A WRAz z NIMI hISTORIE
REALIZACJE FILMOWE 
– Mam poczucie, że wciąż walczymy z czasem. Świadkowie
polskiej drogi do wolności odchodzą, a wraz z nimi historie, 
których nikt inny nam nie opowie. Zdążyliśmy szczęśliwie wy-
słuchać m.in.: Anny Walentynowicz, Tadeusza Mazowieckiego, 
Bronisława Geremka… – mówi anna maria mydlarska, kie-
rownik działu notacji i realizacji Filmowych. 

naprzeciwko kamery filmowej siadają dawni działacze opo-
zycji demokratycznej oraz artyści tworzący kulturę nieza-
leżną i wspominają ludzi, miejsca, wydarzenia… materiały te 
stanowią nieprzeceniony dokument archiwalny, służą bada-
czom i dokumentalistom. 

W posiadaniu ECS jest już 820 notacji z udziałem pierw-
szoplanowych uczestników wydarzeń  i  ludzi nieznanych 
powszechnie,  bohaterów  drugiego,  trzeciego  planu. 
W  zbiorach  ECS  znajdują  się  również  bardzo  obszerne, 
oficjalne i niezależne, archiwalia filmowe poświęcone So-
lidarności  z  zasobów polskich oraz wiele materiałów  ze 
źródeł zagranicznych, łącznie ponad 200 godzin. 

na 1 piętrze nowego budynku ecs znajdzie miejsce                    
mediateka, gdzie wszystkie zbiory filmowe będą udostęp-
niane jak w czytelni.

W pracę nad wystawą stałą zaangażowanych  jest blisko                  
30 osób – historyków, archiwistów, politologów. Opraco-
wania, często wymagającego kwerend w Polsce i poza jej 
granicami, domaga się każdy eksponat. W naturalny spo-
sób w ECS powstał ośrodek naukowo-badawczy. 

archiwum ecs dysponuje największym w Polsce zbio-
rem plakatów „drużyny Lecha”, która stanęła w wyborach                       
4 czerwca 1989 roku – brakuje jedynie dwóch! 

– To było wielkie przedsięwzięcie, w poszukiwaniach wsparło
nas ponad 100 instytucji kultury i ok. 100 prywatnych kolek-
cjonerów, w tym aż ponad 50 ówczesnych kandydatów Soli-
darności – opowiada adam cherek, pracujący w dziale ds. 
Wystawy stałej ecs, przygotowujący na ten temat opraco-
wanie naukowe.

„zdjęcia z Wałęsą”, które stały się jedną 
z ikon czerwcowych wyborów, obrosły mi-
tami. Kwerenda ecs obaliła wiele z nich. 
nieprawdą na przykład jest, że wybory 
przegrał tylko ten kandydat solidarności, 
który do zdjęcia z Lechem Wałęsą nie sta-
nął. ustalono nazwiska kilkunastu kandy-
datów, którzy mimo braku zdjęcia z Wałęsą 
wygrali wybory w swoich okręgach. opi-
sano kilka przypadków, kiedy przygotowu-
jąc plakaty do druku, mylono nazwiska lub 
zdjęcia oraz rozwikłano zagadkę fotomon-
tażu.

Foto: alojzy Bończa–tomaszewski | zbiory ecs



W Federacji młodzieży Walczącej wołali na niego Wąsu, 
był redaktorem naczelnym drugoobiegowego czasopi-
sma „Klakson”, w czerwcowych wyborach wolontariuszem 
Komitetu obywatelskiego, po upadku komunizmu brał 
udział w organizowaniu trójmiejskich struktur niezależnej 
unii młodzieży szkolnej, dziś jest kapłanem, kierownikiem               
archiwum salezjańskiego inspektorii Pilskiej. Ksiądz jaro-
sław Wąsowicz swój doktorat poświęcił niezależnym ru-
chom młodzieżowym w Gdańsku w latach 1981–1989. 
jego praca stanęła do konkursu na pracę naukową i została 
opublikowana.

– Nagradzamy najlepsze prace młodych naukowców, którzy
podjęli tematy związane z historią Solidarności oraz opozycji 
wobec komunizmu i dyktatury, jak również z samą ideą soli-
darności we współczesnej kulturze – mówi dr jacek Kołtan, 
kierownik Wydziału myśli społecznej ecs, członek jury. – 
Promujemy w ten sposób badania młodych naukowców oraz 
pogłębiamy i popularyzujemy wiedzę. 

Książki konkursowe wpisują się w wydawniczą 
misję ecs. do tej pory sumptem tej instytucji 
ukazało się 46 tytułów. Publikują autorzy ro-
dzimi, jak ireneusz Krzemiński – „solidarność. 
niespełniony projekt polskiej demokracji” 
(2013) i zagraniczni, jak jeffrey c. Goldfarb – 
„odnowa kultury politycznej. siła kultury kon-
tra kultura władzy” (2012).

W  nowym  budynku  ECS  podwoje  otworzy     
biblioteka.  Zbiory  mają  charakter  naukowy, 
traktują  głównie  o  historii  idei  oraz  ruchu  społecznego 
i związku zawodowego Solidarność, ale dotyczą również 
polityki,  socjologii, prawa, filozofii,  tożsamości… – Spory 
zbiór stanowią wydawnictwa publikowane w tzw. drugim 
obiegu wydawniczym w kraju i na emigracji w latach 1976–
1989 –  relacjonuje Gabriela  Skoracka,  kierownik  biblio-
teki.

wąsu z „kLAksONA”
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
I NAUKOWA
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ALL AbOUT FREEDOM FESTIvAL, który poprzez film, te-
atr, muzykę  i  debatę komentuje współczesne wyzwania 
wolności;  cykl  publicznych  GDAńSKICH  WYKŁADóW 
SOLIDARNOŚCI, podczas których naukowcy i myśliciele 
szukają  twórczych odniesień do dziedzictwa  ruchu Soli-
darność; międzynarodowa AKADEMIA SOLIDARNOŚCI, 
od 2005  roku kształcąca na polu obywatelskości;  lokal-
ne FORUM MŁODYCH,  promujące  postawy  obywatel-
skie, czy konferencja „EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZY-
SZŁOŚĆ”, gromadząca czołowych analityków, ekspertów 
ds.  wschodnich,  dyplomatów,  polityków  i  dziennikarzy 

z całej Europy na debacie dotyczą-
cej współczesnej Europy i wyzwań, 
jakie  przed nią  stoją    – wszystkie 
te aktywności w nowym budynku 
korzystać  będą  z  amfiteatralnej 
sali widowiskowej na 430 osób.

tutaj – zawsze 30 sierpnia – będą się 
odbywać wykłady z cyklu „etyKa 
soLidarności”, a ludzie z całego 
świata (już prawie 700 osób), którzy 
wspierali Polskę w walce o wolność 
i demokrację, będą honorowani me-
daLami Wdzięczności.

– Polska wiele zawdzięcza Europie, ale i Europa wciąż dostaje od Polski
napęd duchowy i intelektualny, wskazówki i zachętę do działań inno-
wacyjnych – mówił Guy sorman, francuski publicysta polityczny 
i filozof, podczas wykładu z cyklu „etyka solidarności” (2013).

Z  myślą  o  najmłodszych  gościach  ECS  powstaje  Wydział 
Zabaw, gdzie pod okiem edukatorek będą się bawić i uczyć 
najmłodsze dzieci. Dla starszych dzieci i młodzieży przygoto-
wano dwie sale edukacyjne. Oprócz corocznych projektów, 
jak „Lato w stoczni”, „Zima w stoczni”, czy „Młodzi solidarni”, 
edukatorki z ECS regularnie prowadzą warsztaty edukacyjne. 

– Głównym motywem naszych zajęć jest historia i idea solidar-
ności. Kształtujemy jednak nie tylko wiedzę dzieci i młodzieży, ale 
również umiejętności. Inspirujemy do twórczego myślenia, rozwija-
my wyobraźnię, uczymy pracy zespołowej, podnosimy kompeten-
cje społeczne i obywatelskie. Kształtujemy postawy obywatelskie, 
takie jak odwaga cywilna, troska o dobro wspólne, odpowiedzial-
ność... – opowiada agnieszka Piórkowska, kierownik działu 
Projektów edukacyjnych ecs.

i nauka nie idzie w las. za namową dziewięcioletniego mi-
kołaja rozenberga – uczestnika warsztatów edukacyjnych 
„zima w stoczni”, ucznia iii klasy – do zbiorów ecs trafiły m.in. 
transparent strajkowy z 1988 roku, film z manifestacji niepod-
ległościowej i mosiężna matryca do wyrobu pieczątek, które 
jego dziadek Wawrzyniec, były elektromonter w stoczni Pół-
nocnej, uczestnik wydarzeń 1970 i 1981 roku, współorganiza-
tor protestów w 1988 roku, trzymał dotąd w szufladzie. 

wIDOk NA euROpę
KULTURA DIALOGU

wyDzIAł zAbAw
EDUKACJA

Foto: Grzegorz mehring | archiwum ecs



10  organizacji  pozarządo-
wych  znajdzie  siedzibę  na 
trzecim piętrze nowego bu-
dynku  ECS.  Zostały  wyło-
nione w konkursie rozstrzy-
gniętym  w  czerwcu  tego 
roku.

– Mamy zobowiązanie wobec bohaterów polskiej drogi do
wolności, czyli tych, którzy przystąpili do dziesięciomiliono-
wego ruchu społecznego, wszystkich ludzi, dla których Soli-
darność nie jest zamkniętą historią, stanowi wartość, poko-
leniowe przeżycie i tożsamość – mówi Patrycja medowska, 
zastępca dyrektora ecs. – Naszą misją jest jednak również 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego i ciągły namysł 
nad kształtem demokracji. Codziennością jest więc dla nas 

współdziałanie z organizacjami pozarządowymi pracującymi 
na rzecz dobra wspólnego. 
sztandarowym projektem, o którego powodzeniu decydu-
je synergia działających lokalnie organizacji i osób prywat-
nych oraz ecs, jest zrozumieć sierPień. to aktywność 
odbywająca się corocznie latem w kilku dzielnicach miasta, 
zmierzająca do wytworzenia w środowiskach lokalnych so-
lidarności przez małe „s” i kultywująca pamięć o sierpniu ’80. 
Przez dwa ostatnie lata w dzielnicy stogi aktywności Zro-
zumieć sierPień skupiały się wokół ukrytego w lesie je-
ziora Pusty staw, dziś zapomnianego, a niegdyś tętniącego 
życiem gdańskiego letniska. Projekt rewitalizacji Pustego 
stawu w Budżecie obywatelskim 2014 poparli mieszkańcy. 
dzięki 490 tys. zł powstanie park z rzadkimi okazami roślin, 
tory dla wrotkarzy i rolkarzy, ścieżka edukacyjna i ścieżka 
zdrowia, a w przyszłości także organy wodne.

sOLIDARNOŚć pRzez mAłe „s”
CENTRUM SOLIDARNEGO

ZMIENIANIA ŚWIATA

Foto: Grzegorz mehring | archiwum ecs
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w historii ogólnopolskie
badania socjologiczne mające
odpowiedzieć na pytanie, co
polacy myślą o solidarności

wystawy czasowe

zrealizowanych filmów
dokumentalnych

otwartych wykładów

wydanych książek

koncertów i projekcji
filmowych  

zorganizowanych
konferencji    

projekty dla dzieci i młodzieży

przyznanych medali wdzięczności    

filmowych świadectw
opozycjonistów      

archiwalnych zdjęć

archiwalnych ulotek, plakatów, 
dokumentów
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Budowa nowej siedziby europejskiego centrum solidarności 
jest inwestycją miasta Gdańska. Przedsięwzięcie jest dofinan-
sowane prawie w połowie przez unię europejską. inwestycję 
realizuje na zlecenie miasta Gdańska spółka Gdańskie inwe-
stycje Komunalne.

Wartość projektu 

231,1 mLN złotych 
Wartość dofiNaNsoWaNia z uNii europejskiej  

poNad 107 mLN złotych

Kampania realizowana jest z połączonych budżetów: dofinan-
sowanego przez unię europejską projektu „Budowa europej-
skiego centrum solidarności” oraz środków własnych ecs. 

Wszystkie koszty są podane w kwotach brutto

Wartość kampaNii

740 tys. złotych
Budżet W ramach projektu ue

620 tys. złotych
środki WłasNe ecs

120 tys. złotych

Wystawa stała europejskiego centrum solidarności jest re-
alizowana dzięki dotacji z ministerstwa Kultury i dziedzictwa 
narodowego. jest tą częścią budynku, za której kształt i reali-
zację odpowiada ecs. Wyłonionym w przetargu wykonawcą 
wystawy stałej jest konsorcjum, na którego czele stoi firma 
Qumak sa.

koszt reaLizacji WystaWy stałej

38 mLN złotych

buDyNek eCs

wystAwA stAłA eCs

KAMPANIA PROMOCyJNA
OTWARCIA




