
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

PAWEŁ ADAMOWICZ (1965–2019) /
14 stycznia 2019 roku, po ataku nożownika, zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zgodnie z wolą rodziny zmarłego prezydenta ECS – które prezydent wymarzył i znalazł sprzymierzeńców,
aby powołać je do życia – było jednym z miejsc, gdzie gdańszczanie i goście z całej Europy mogli się z nim pożegnać. 53 000 osób w symbolicznym geście oddało ostatni hołd Pawłowi Adamowiczowi, 
kiedy w ogrodzie zimowym stanęła trumna z jego ciałem, a budynek był otwarty całą dobę (17–18.01). We wspomnieniowym WIECZORZE DLA PRZYJACIELA, zorganizowanym w ECS tydzień
po tragicznej niedzieli, wzięło udział 400 gości, 8800 ludzi śledziło transmisję na żywo na Facebooku, a miliony przed telewizorami. Przygotowany przez ECS film wspomnieniowy, z unikatowymi 
migawkami przedstawiającymi studenta Pawła Adamowicza, gdy ogłasza w 1988 roku strajk na Uniwersytecie Gdańskim, od stycznia odtworzono 750 000 razy na Facebooku i 16 000 razy na YouTube.
W styczniu 2020 roku – w pierwszą rocznicę śmierci – zaprosimy do ECS m.in. na 6 KOLĘDOWANIE, kiedy wspomnimy Pawła Adamowicza; na premierę książki ŚMIERĆ PREZYDENTA – zbiór opowieści 

to ostatnie publicznie wypowiedziane słowa prezydenta.

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI /
Dzięki publicznej zbiórce środków oraz wsparciu polskich samorządów odbyło się ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI (1–11 czerwca). 220 000 osób wzięło udział w bogatym programie wydarzeń – 
m.in. w debatach i spotkaniach w ECS, aktywnościach w Strefie Społecznej, którą wypełniły organizacje pozarządowe z całej Polski, w wydarzeniach kulturalnych, odbywających się w wielu lokalizacjach
w mieście.

       27 000 gości w ECS 4 czerwca, 460 dziennikarzy z całego świata, 250 wolontariuszy

SOLIDARITY OF ARTS. ODWAGA /

       7500 uczestników wydarzeń w sierpniu,
       350 gości w ogrodzie zimowym na spotkaniu z Olegiem Sencowem
       i 3000 widzów transmisji na żywo

RAPORT / ROCZNY 2019 

SUKCESYMISJA

1 003 028 osób
5 LAT ECS PRZY PLACU
SOLIDARNOŚCI /
Zaglądajcie do ECS jak najczęściej!
O to prosimy po pięciu latach pracy
w naszej siedzibie przy placu
Solidarności 1. To miejsce,
które upodobali sobie gdańszczanie,
turyści z Polski i całego świata –
pasjonaci historii, kultury i nauki,
działacze społeczni.

4 342 099 gości w ECS,
1 003 028 na wystawie stałej,
115 992 w Wydziale Zabaw –
od 31 sierpnia 2014
do 16 grudnia 2019 roku

5530 uczestników
PRZEDSIĘWZIĘCIA
W BUDYNKU ECS /
Wydarzenia z programu instytucji,
projekty realizowane w partnerstwie
z ECS oraz gościnne mogą być
organizowane jednocześnie
w 11 głównych przestrzeniach
budynku (w 20 pomieszczeniach).
Codziennie odbywa się
8–10 spotkań, od kameralnych
po wieloosobowe: szkolenia,
warsztaty, lekcje, debaty, koncerty,
konferencje, pokazy filmowe,
wernisaże...
W listopadzie 2019 roku
zrealizowaliśmy w ECS 332
wydarzenia, w których wzięło
udział 5530 uczestników.

EDUKACJA

Na 3 piętrze ECS, w przestrzeni
dla społeczników, grup formalnych
i nieformalnych, odbyło się
1281 wydarzeń, które zgromadziły
12 935 uczestników, m.in. w ramach
Gdańskiej Szkoły Solidarności
Codziennie – seminaria dla radnych
dzielnicowych i Akademii
Zaangażowania – dla aktywistów
działających na rzecz lokalnych
społeczności.

SOLIDARNOŚĆ
CODZIENNIE

#WSPIERAMECSA /
Publiczna zbiórka środków
na działalność statutową ECS,
uruchomiona na początku roku
po ograniczeniu naszego budżetu,
przyniosła do połowy grudnia
3 508 947,81 zł.

#WSPIERAM ECS

463 zajęcia
edukacyjne
331 grup
zorganizowanych
9 pracowników ECS
zaprosiło na spacery
kuratorskie
Odbyły się 463 zajęcia edukacyjne
(dla uczestników na różnym etapie
kształcenia – od przedszkolaków
po maturzystów), w których wzięło
udział 9004 uczestników.
331 grup zorganizowanych
oprowadziliśmy po wystawie stałej ECS,
9 pracowników ECS zaprosiło
na spacery kuratorskie, przedstawiające
wystawę stałą w nieszablonowym ujęciu.

Pomorski Super Sztorm
Piętnastolecia dla najlepszej
inwestycji zrealizowanej dzięki
funduszom europejskim
i wspierającej ideę solidarności
europejskiej

Medal św. Wojciecha
w podziękowaniu za pracę
na rzecz promocji dziedzictwa
solidarnościowego i Gdańska –
miasta wolności i solidarności

Basil Kerski, dyrektor ECS,
został powołany na stanowisko
wiceprzewodniczącego Komitetu
Akademickiego Domu Historii
Europejskiej w Brukseli

Patrycja Medowska, zastępczyni
dyrektora ECS, kierująca
Wydziałem Kultury Obywatelskiej,
została laureatką Gdańskiej
Nagrody Równości im. Pawła
Adamowicza

Magdalena Staręga, pracująca
w zespole ECS ds. dziedzictwa
kulturowego, obroniła rozprawę
doktorską poświęconą architekturze
Gdańska w latach 1793–1862

/ ecs.gda.pl

ZBIORY

170 metrów
bieżących
archiwaliów –
ulotek, plakatów,
dokumentów
 

68 000 zdjęć,
w tym ponad
30 000
zdigitalizowanych,
a 1220 dostępnych
online
 

5500 obiektów
muzealnych –
przedmiotów
codziennych,
malarstwa i sztuki
 

ponad 930 godzin
filmów
archiwalnych
 

ponad 1067
godzin nagrań
fonograficznych
 

ponad 2600 godzin
wywiadów
z opozycjonistami
 

28 500 książek,
w tym 5550
wydawnictw
drugoobiegowych
i emigracyjnych
 

750 tytułów
filmów i nagrań
muzycznych


