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FREKWENCJA /
922 tys. osób gościliśmy
w ECS w 2016 roku. Od
momentu otwarcia nowej
siedziby przy pl. Solidarności w Gdańsku (sierpień
2014) odwiedził nas 1 mln
354 tys. gości. W 2016
roku odbyło się ponad
600 wydarzeń.

922 tys. osób

2
NAGRODA MUZEALNA
RADY EUROPY 2016 /
przyznawana jest od
1977 roku, pierwszy raz
w historii otrzymała ją
placówka z Polski. Rada
Europy honoruje instytucje, których działalność
jest szczególnie istotna
dla dziedzictwa i tożsamości naszego kontynentu.
Statuetka dłuta Joana Miró
– znak międzynarodowego
sukcesu – do wiosny 2017
roku prezentowana będzie
w ogrodzie zimowym ECS.
O tytuł rywalizowało
45 placówek.
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WEDŁUG WAJDY… /

IMIGRANCI /

GOŚĆ /

W marcu Andrzej Wajda
odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Gdańska, a w ECS z tej
okazji odbył się czterodniowy przegląd twórczości WEDŁUG WAJDY…
W programie: kilka spotkań z twórcą, projekcje
skiego wyboru reżysera
oraz wystawy – rysunków
Andrzeja Wajdy, z jego kuratorskim oprowadzaniem
i dedykowanej związkom
z Gdańskiem w tryptyku
„Człowiek z…”. Przegląd
zgromadził 2215 widzów.
Niestety, w składzie jury
ALL ABOUT FREEDOM
FESTIVAL, któremu artysta
miał przewodniczyć, już
Andrzeja Wajdy zabrakło.

W Gdańsku, jako pierwszym mieście w Polsce,
powstał Model Integracji
Imigrantów (czerwiec
2016). Nad projektem –
którego liderami byli miasto
Gdańsk, Centrum Wsparcia
Imigrantów i Imigrantek
oraz ECS – pracowało
przez rok ponad 30 organizacji i instytucji z Trójmiasta
(150 osób) m.in.: urzędnicy,
działacze NGO, nauczyciele, socjologowie, pracownicy socjalni, nauczyciele,
imigranci już mieszkający
w Gdańsku oraz konsultanci społeczni. A w ECS
działa JĘZYKOWY KLUB
OBCOKRAJOWCA i KULTURALNY KLUB OBCOKRAJOWCA. Odbyło się
77 spotkań, frekwencja:
750 osób.

Odpowiedzią na odejście
abp. seniora Tadeusza Gocłowskiego (1931–2016),
wieloletniego metropolity
gdańskiego, była społeczna
inicjatywa fotoreporterów uczczenia pamięci
tego duszpasterza, który
na trwałe zapisał się na
kartach historii i w wielu
życiorysach. Wydanie albuwspomnień
GOŚĆ. ARCYBISKUP
TADEUSZ GOCŁOWSKI
powiodło się dzięki wsparciu trójmiejskich mecenasów – Gdańska, Sopotu
i Gdyni. Wydawcą został
ECS, bowiem abp Gocłowski był jednym z patronów
powstania instytucji, a potem członkiem rady. Album
ukazał się na 85 urodziny
(16 września). 10 promocji
w całym regionie zgromadziło ok. 1000 osób.
Nakład 2 tys. egzemplarzy
jest na wyczerpaniu.

2215 osób

750 osób
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WYSTAWA
STAŁA
160 000 osób

ZWIEDZAJĄCY
INDYWIDUALNI
Każdy gość indywidualnie
zwiedzający wystawę wyposażony zostaje w audioprzewodnik (7 wersji językowych:
polska, angielska, francuska,
hiszpańska, kaszubska,
niemiecka, rosyjska + ścieżka
dla dzieci + ścieżka w języku
migowym + audiodeskrypcja
dla osób niedowidzących). 42
proc. zwiedzających to goście
z zagranicy

29 spacerów
900 osób

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

EDUKACJA

PROJEKTY

10 113
przedszkolaków
i uczniów

32 osoby

200 osób

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

AKADEMIA SOLIDARNOŚCI
Co roku temat przewodni
projektu jest inny, ale zawsze
zogniskowany na historię
i przyszłość Europy. Uczestnikami są dziennikarze,
młode elity Europy, działacze
społeczni, publicyści i blogerzy.
Wydarzenie miało już trzynaście edycji, 2 w 2016 roku

27 300 osób

2800 osób

8 dzielnic
i wspólnot
sąsiedzkich
1270 osób

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

1743 dzieci

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

1185 osób

WARSZTATY OKAZJONALNE
Przez cały rok w ECS realizowane są projekty okazjonalne,
m.in.: Solid(ar)na ferajna, urodziny, Mikołajki, projekt Młodzi
przewodnicy, Spotkanie z bajką

MEDIATEKA
27 filmów
dokumentalnych
56 realizacji
filmowych
1445 archiwalnych
nagrań filmowych,
czas: ponad
30 000 minut
526 archiwalnych
nagrań dźwiękowych, czas: ponad
13 620 minut
1013 wywiadów
filmowych (notacje), czas: ponad
97 500 minut

BIBLIOTEKA
5897 czytelników
i uczestników
wydarzeń
Oferujemy wydawnictwa
naukowe i popularnonaukowe, publicystykę, reportaż,
literaturę piękną, opiniotwórczą codzienną prasę polską
i zagraniczną oraz magazyny,
publikacje drugoobiegowe,
tzw. bibułę, i emigracyjne z lat
1976–1990, a także: zajęcia
edukacyjne, szkolenia z zakresu
informacji naukowej i wydarzenia kulturalne

ARCHIWUM
150 metrów
bieżących
archiwaliów

Materiał dokumentuje opór
społeczny wobec władzy
komunistycznej w latach
1970–1989. Przechowujemy
i zabezpieczamy dokumenty
krajowe oraz organizacji
zagranicznych wspierających
Solidarność, plakaty i ulotki,
prasę i książki drugiego obiegu,
znaczki i karty okolicznościowe, sztukę niezależną,
fotografie i nagrania filmowe,
a także pamiątki materialne
– transparenty, urządzenia
podsłuchowe czy urządzenia
poligraficzne

ALL ABOUT FREEDOM
FESTIVAL
30 seansów, 5 koncertów,
7 debat oraz warsztaty animacji poklatkowej i warsztaty
reporterskie – świętowaliśmy
10 edycję tego interdyscyplinarnego festiwalu. Zmieniła
się też nieco formuła, bowiem
obok nagrody publiczności,
przyznawana jest także nagroda profesjonalnego jury

220 osób

CYKL SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH PRZEWODNIKÓW PO WYSTAWIE STAŁEJ
Dotąd certyfikaty ECS zdobyło
– przechodząc kurs i zdając
egzamin – 168 przewodników, którzy specjalizują się
w oprowadzaniu turystów
po Trójmieście. Podnoszenie
ich kompetencji ma charakter
ustawiczny, w 2016 roku
odbyły się trzy szkolenia

450 osób

FORUM MŁODYCH
To jednodniowa konferencja,
na którą składają się debaty i
warsztaty. O temacie, programie i nazwiskach zapraszanych
ekspertów decyduje młodzieżowe kolegium. Impreza trwa
nieprzerwanie od 2007 roku

190 osób

GDAŃSKIE WYKŁADY
SOLIDARNOŚCI
Mówcy – zarówno naukowcy
i myśliciele z Polski, jak i ze
świata – w twórczy sposób odnoszą się do dziedzictwa ruchu
Solidarności. Od 2011 roku
odbyło się już 25 wykładów,
w 2016 roku – 5

3300 osób

SOLIDARITY OF ARTS
O solidarności na wiele sposobów językiem sztuki opowiadają artyści z Polski i świata.
Organizatorami wydarzenia
są: miasto Gdańsk, Urząd
Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Polski Instytut
Sztuki Filmowej, ECS oraz
Polska Filharmonia Bałtycka.
SOFA jest kontynuacją cyklu
koncertów Przestrzeń Wolności, organizowanych w Stoczni
Gdańskiej (2005–2009), w
2016 roku odbyło się 12 seansów, spotkań i koncertów

EUROPA Z WIDOKIEM
NA PRZYSZŁOŚĆ
Wokół refleksji europejskiej
projekt skupia środowiska
ekspertów, publicystów,
naukowców oraz polityków.
To wydarzenie cykliczne,
realizowane od 2012 roku

ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
Obywatelskie obchody Sierpnia
’80 to sposób na zachowanie
pamięci, ale i budowanie więzi
międzyludzkich opartych na
ideałach tamtych dni. Projekt
corocznie owocuje inicjatywami, które zmieniają społeczność
lokalną i życie dzielnic

AGORA
300 osób

BLOG FORUM
Najważniejsza w Polsce
interdyscyplinarna konferencja
dla blogerów

650 osób

DIALOGI DOMINIKAŃSKIE
Wykłady i debaty w mniejszych gremiach inspirujące
do namysłu nad współczesnym światem. Każdorazowo
zapraszani są goście specjalni.
Odbyły się już cztery edycje
tego projektu, dwie co roku

410 osób

KONGRES KOBIET POMORZA
Inicjatywa realizowana już po
raz piąty, inicjuje tematy
dla kobiet najważniejsze

800 osób

PERSONAL DEMOCRACY
FORUM
Największe europejskie wydarzenie poświęcone technologii,
demokracji i zaangażowaniu
obywatelskiemu. Uczestniczą
w nim eksperci z ponad
25 krajów

740 osób

SALON MŁODOPOLSKI
IM. ARAMA RYBICKIEGO
Cykliczne spotkania dyskusyjne
ludzi, którym drogie są sprawy
Polski i Europy. Każdorazowo
zapraszamy jest inny gość specjalny. Odbyło się już niemal
50 edycji, 3 w 2016 roku
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WYDAWNICTWA

WYDARZENIA

51 publikacji

345 osób

Wśród nowości wydawniczych:
„Przesilenie. Nowa kultura polityczna”, red. Jacek Kołtan oraz
„Solidarność – doświadczenie
i pamięć. Część II”, autorstwa
prof. Ireneusza Krzemińskiego.
„Bunt. Strajki w Trójmieście.
Sierpień 1980” Anny Machcewicz uhonorowany został
Nagrodą im. Jana Długosza
podczas Międzynarodowych
Targów Książki w Krakowie

GOŚCIE
95 grup
3412 osób

GRUPY ZORGANIZOWANE
Gościliśmy m.in. uczestników
Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie

75 wizyt
618 osób

WIZYTY OFICJALNE
Wystawę stałą zwiedzili m.in.:
Joachim Gauck – prezydent
RFN, Thandi Modise – przewodnicząca Narodowej
Rady Prowincji Republiki
Południowej Afryki oraz Frans
Timmermans – holenderski
polityk i dyplomata, pierwszy
wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej

37 wizyt
611 osób

WIZYTY BRANŻOWE
Odwiedzili nas, zapoznając się
z ofertą ECS, m.in.: szefostwo
Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN i załoga Stacji
Kultura w Rumi

32 wizyt
171 osób

MEDIA
ECS zwiedzili, m.in.: James
Traub – dziennikarz „New York
Times” i Sara Magro – dziennikarka włoskiego „Vanity Fair”

BALTIC SEA PHILHARMONIC
Pierwszy raz w ogrodzie
zimowym dała koncert orkiestra
symfoniczna. EUROPEJSKI
KONCERT WOLNOŚCI odbył
się z okazji 25-lecia podpisania
polsko-niemieckiego traktatu
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

317 osób

KOLĘDOWANIE W ECS
To wydarzenie o charakterze
wspólnotowym. Przestrzeń
kolędowania aranżujemy
w ogrodzie zimowym. Każdy
uczestnik kolędowania wyposażany jest w śpiewnik. Muzycy
– akompaniator i dwóch animatorów-śpiewaków – wspomagają śpiew, a trzech aktorów
czyta opowieści. W 2015 roku
motywem przewodnim były
bożonarodzeniowe historie
przychodźców, nowych mieszkańców Gdańska. To była druga
edycja projektu

7300 osób

NOC MUZEÓW
Hasło imprezy brzmiało
NOCNE MARKI NA TROPIE
MARKI – m.in. prezentowaliśmy
statuetkę Joana Miró „Kobieta
z pięknym biustem” (1969),
która przez rok rezyduje w ECS,
uruchomiliśmy na wystawie
podziemną drukarnię, a ballady
solidarnościowe śpiewał bard,
dzieci oprowadzaliśmy po
Stoczni Gdańskiej, było kino na
życzenia i zwiedzanie biblioteki
z przewodnikiem

KONFERENCJE
NAUKOWE
40 osób

CZERWIEC 1976

250 osób

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ

250 osób

JAK RODZIŁA SIĘ DEMOKRACJA W POLSCE?

300 osób

MOBILIZING FOR
THE COMMONS

120 osób

STAN WOJENNY W POLSCE
1981–1983

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

6000 osób

13 MAGGIO 81 /
ZAMACH NA PAPIEŻA /
wstęp wolny

4000 osób

NARODZINY POMNIKA /
wstęp wolny

5000 osób

NELSON MANDELA.
MAN OF THE PEOPLE /
wstęp wolny

1000 osób

INFORMACJE
PRASOWE
67 zapowiedzi
oraz 48 zaproszeń i informacji
w newsletterze
6944 reakcje
w Internecie
902 teksty
w prasie
79 relacji
telewizyjnych
37 audycji
radiowych

VÁCLAV HAVEL
– OBYWATEL – PREZYDENT /
wstęp wolny

10 500 osób

BURSZTYN. DZIEŁA. MYRTA /
wstęp biletowany

MEDIA

SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK
11 703
polubienia profilu
811 postów
36 wydarzeń
INSTAGRAM
108 fotografii
YouTube
91 nowych materiałów filmowych
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