
 

 

 

         Gdańsk, 10 marca 2022 r. 

 

ECS otwarty dla gości z Ukrainy 
 

Do Wydziału Zabaw i na wystawę stałą, którą można zwiedzić z audioprzewodnikiem w języku 

ukraińskim dla rodzin lub dorosłych – Europejskie Centrum Solidarności zaprasza gości z Ukrainy. 

Oferta bezpłatnych biletów wstępu będzie aktualna od 14 marca.  

 

WYDZIAŁ ZABAW 

Wydział Zabaw to nowoczesna sala edukacji i zabawy dla dzieci do 10 lat. Dzieciaki dowiadują się 

tam, m.in. co oznacza „solidarnie” i ile dobrego można zdziałać wspólną pracą. Tematyka 

przestrzeni odwołuje się do morza i okrętownictwa – od budowy statku przez dostawę towaru, 

przeładunek w porcie po wyjście w rejs, bo ECS znajduje się w miejscu, gdzie przed laty prężnie 

działała stocznia. 

 

W Wydziale Zabaw można spędzać czas na dwa sposoby – na wspólnej zabawie 

rodziców/opiekunów z dziećmi albo pozostawiając dziecko pod opieką animatorki władającej 

językiem ukraińskim, na czas, gdy rodzic chce odpocząć albo załatwić jakieś sprawy. Co ważne, 

dziecko do 5 roku życia zawsze musi pozostać pod opieką rodzica. 

– Ważne jest, że Wydział Zabaw pozostaje przestrzenią otwartą dla wszystkich gości ECS, 

zarówno tych pochodzących z Ukrainy, jak i innych mieszkańców miasta. W ten sposób się 

poznamy i wzajemnie więcej o sobie się dowiemy – mówi Agnieszka Piórkowska, kierowniczka 

Działu Edukacji ECS. – To również doskonała okazja, żeby w przyjazny sposób nasi goście z 

Ukrainy uczyli się języka polskiego.  

 

Bezpłatne bilety to oferta jedynie dla gości z Ukrainy. Pozostałe osoby korzystają z Wydziału 

Zabaw na dotychczasowych zasadach: bilet normalny – 9 zł, bilet ulgowy – 5 zł (dzieci z 

niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny) i bilet bezpłatny (dzieci, które nie 

ukończyły drugiego roku życia, jeden opiekun grupy zorganizowanej). 

 

Informacje praktyczne: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek | 10–17 

sobota, niedziela | 10–18 

/ bezpłatny bilet odbiera się w kasie na podstawie dokumentu potwierdzającego przybycie do 

Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. 

/ wizytę można zaplanować z wyprzedzeniem, również z wyprzedzeniem odbierając bilety 

/ początek zabawy zawsze o pełnej godzinie, maksymalny czas wizyty: 2 godziny 

/ do sali nie wchodzi się w obuwiu zewnętrznym ani z bosymi stopami  

/ zachęcamy do pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni 

/ goście zmotoryzowani mogą skorzystać z parkingu podziemnego (wjazd od ul. Nowomiejskiej), 

który też jest dla nich bezpłatny 

/ informacje (języki ukraiński i polski): 58 772 41 21   
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WYSTAWA STAŁA ECS 

Nowoczesna wystawa stała ECS opowiada o drodze do wolności Polski i innych krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, również Ukrainy. Zwiedzający zanurza się w historii opowiadanej przez 

archiwalne przedmioty, dokumenty, rękopisy, zdjęcia i projekcje wideo, interaktywne instalacje... 

Każdy, kto odwiedza tę wystawę, ma szansę odnaleźć swoje własne odniesienia do historii i 

współczesności.  

Ekspozycja zajmuje niemal 3000 m kw. na I i II kondygnacji budynku. Podzielona jest na siedem 

sal. Zwiedzający spędzają tu średnio 2 godziny. 

Co ważne, goście z Ukrainy mają do wyboru aż dwie ścieżki. 

 

– W zależności od potrzeb może to być ścieżka dla dorosłych bądź rodzinna. Rodzinna jest bardzo 

atrakcyjna dla dzieci, zachęca je do własnych poszukiwań czy zadawania pytań rodzicom – 

opowiada dr Magdalena Staręga, zajmująca się w ECS dziedzictwem kulturowym. – Muszą 

Państwo wiedzieć, że wystawa ECS opowiada o trudnym czasie historycznym dla wszystkich 

krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, które po II wojnie światowej znalazły się pod wpływem 

Rosji, ale też ukazuje piękne karty walki o niepodległość, heroiczne postawy i daje wiele dowodów 

na siłę międzyludzkiej solidarności. Niech wizyta na naszej wystawie będzie dla Was chwilą 

wytchnienia i nadziei na lepsze jutro. 

 

Informacje praktyczne: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek | 10–17 

sobota, niedziela | 10–18 

/ bezpłatny bilet odbiera się w kasie na podstawie dokumentu potwierdzającego przybycie do 

Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 

/ audioprzewodnik otrzymuje się za darmo 

/ wizytę można zaplanować z wyprzedzeniem, również z wyprzedzeniem odbierając bilety 

/ zwiedzanie trwa nie krócej niż 2 godziny 

/ zachęcamy do pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni 

/ goście zmotoryzowani mogą skorzystać z parkingu podziemnego (wjazd od ul. Nowomiejskiej), 

który też jest dla nich bezpłatny 

 
 

Kontakt dla mediów:  
Grażyna Pilarczyk 
tel.: 510 091 545,  
e-mail: g.pilarczyk@ecs.gda.pl, biuroprasowe@ecs.gda.pl 
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