
WYSTAWY ECS 
2008‒2020 WYBÓR



KATALOG WYSTAW ECS 
WYBÓR



SPIS TREŚCI

PRZESTRZENIE WYSTAWIENNICZE ECS

WYSTAWA STAŁA

WYSTAWY CZASOWE

WYSTAWY ONLINE

SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE

GALERIA JEDNEGO OBIEKTU

4

6

10

124

136

142



PRZESTRZENIE
WYSTAWIENNICZE

ECS

5

WYSTAWA STAŁA
  3000 m kw.  
  1 i 2 kondygnacja budynku
  siedem sal wystawowych

GALERIA TRAP
  150 m kw. 
  parter i antresola 
  otwarta przestrzeń ogrodu zimowego

GALERIA MESA
  100 m kw. 
  parter 
  sala sąsiadująca ze sklepem muzealnym

PRZESTRZEŃ SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
  10 płyt perforowanych
  3 piętro 
  przestrzeń ogólnodostępna dla aktywistów, 

i grup nieformalnych, działających w obszarze 
społecznym, kulturalnym i obywatelskim

GALERIA JEDNEGO OBIEKTU
  gablota lub gabloty 
  parter 
  ogólnodostępna przestrzeń ogrodu zimowego



WYSTAWA
STAŁA

7

2014
  WYSTAWA STAŁA

Wystawa stała poświęcona historii Solidarności 
oraz zmianom, jakie dokonały się pod jej wpływem 
w Europie Środkowej i Wschodniej, jest sercem 
budynku ECS. 
Ta nowoczesna ekspozycja ma charakter narracyjny. 
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. 
Mnogość narracji pozwala tu po wielokroć wracać, za 
każdym razem odnajdować nową opowieść.
Tablice 21 Postulatów wiszące podczas strajku 
w Sierpniu ’80 na bramie Stoczni Gdańskiej im. Lenina; 
suwnica, na której pracowała legendarna działaczka 
związkowa Anna Walentynowicz; przestrzelona kurtka 
Ludwika Piernickiego, 20-letniego stoczniowca, 
ofiary Grudnia ’70; biurko Jacka Kuronia, jednego 
z przywódców opozycji w czasach PRL – to jedynie 
kilka z niemal 1800 obiektów, które zobaczycie 
Państwo na wystawie stałej. Do końca 2020 roku 
wystawę odwiedziło 1 mln 105 tys. gości.

  zwiedzający spędzają tu średnio 2 godziny
  każdy gość zostaje wyposażony w audioprzewodnik, 

który ułatwia i wzbogaca zwiedzanie, mamy ścieżkę 
rodzinną (w językach polskim, angielskim i ukraińskim), 
10 wersji językowych oraz ścieżkę w polskim języku 
migowym i audiodeskrypcję dla osób niedowidzących 
(w językach polskim i angielskim) 

  na wystawie realizowanych jest kilka projektów, m.in.:
oprowadzanie kuratorskie, oprowadzanie przez 
uczestników i świadków wydarzeń, zajęcia edukacyj-
ne dla dzieci i młodzieży

  wirtualny spacer

https://ecs.gda.pl/wirtualny-spacer


Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS



WYSTAWY
CZASOWE

112008
  14    Historia zza żelaznej kurtyny 

2009
  18    Autorytety. Lech Bądkowski
  20    Odyseja ku demokracji
  22    Zmiana toru 
  24    Okno na Białoruś 
  26    Solidarność – pokojowa rewolucja 

2010
  30    10 lat, 10 miesięcy, 10 tygodni, 10 dni 
  32    Solidarność narodów 
  34    Strajk sierpniowy 1980 roku 

w Stoczni Gdańskiej

2011
  38    Codzienność stanu wojennego
  40    Historyczna Gazetka Szkolna

2012
  44    Historia jednego pomnika
  46    Solidarnie ku wolności

2013
  50    Ocenzurowano. List ze Strzebielinka
  52    Strajk 1988. 

W przededniu wielkiej zmiany w foto-
grafiach Bogusława Nieznalskiego

2014
  56    Czasy przełomu
  58    Papież wolności

2015
 62    Wolny rynek 
 64    Solidarni z Mongolią 
  66    Stocznia według Miroty
  68    Więźniowie polityczni i ich obrońcy 
  70    Ukryte – Wypowiedziane – Przypomniane.

Grudzień ’70 w filmowym tryptyku Andrzeja Wajdy 

2016
  74    13 Maggio 81 
  76    Václav Havel – Obywatel – Prezydent       
  78    Nelson Mandela. Man of the people
  80    Śląsku, obudź się! 
  82    Ślady – Nadzieje – Polska. 1970 – 1980 – 2016 

2017
  86    Stocznia 2 
  88    Leszek Sobocki_Znaki proste 
  90    Ślady. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
  92    Papier 
  94    Dok 
  97    Wokół „Kultury” 
  98    Kto gdzie 

2018
102    Inwazja. Praga 1968 
104    Stanisław Gierada. Ku wolności 
106    Grafiki nieuczesane
108    Nić. Sploty wolności

2019
112    Chris Niedenthal. Polska – Chiny – Europa 1989
114    Drużyna Lecha
116    Sprawa Stanisława Pyjasa. 

Wystawa Doroty Nieznalskiej

2020
120    21 postulatów młodych
122    Sierpień ’80. Bez strachu, ale z rozwagą



2008

Fot. Adam Kamiński | Archiwum ECS



2008/2011
Wystawa została zorganizowana z okazji 20 rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschod-
niej. Prezentowała historię Europy od 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roli Solidarności i jej 
wpływu na zmiany geopolityczne w Europie i na świecie. Ekspozycja miała na celu uwypuklenie roli 
Polski w tych przemianach, pokazywała też w sposób symboliczny wydarzenia ważne dla historii innych 
krajów byłego bloku wschodniego. Całość podzielono na bloki: Europa po 1945 roku, Codzienność za 
żelazną kurtyną, Protesty społeczne w Polsce i innych krajach, Narodziny Solidarności, Stan wojenny w Polsce, 
Suwerenność w Europie, Europejskie Centrum Solidarności. Wystawie towarzyszył film ukazujący proces 
przemian demokratycznych w latach 80. i 90. XX w. w Europie Środkowo-Wschodniej.

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2008
  CARACAS
  2009
  HAMBURG 
  SZTOKHOLM
  KOPENHAGA
  OSLO
  WROCŁAW    RZYM
  SAN MARINO     RYGA
  KOLONIA     TURYN
  MEDIOLAN     GUETERSLOH
  HANOWER     HARNES
  BOLONIA    DUBLIN 
  LONDYN
  2010
  LIPSK
  2011
  GDAŃSK

W otwarciach wystawy w poszczególnych miastach
udział brali m.in. prezydent RP Lech Wałęsa, 
marszałek Bogdan Borusewicz
i Władysław Bartoszewski.
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HISTORIA ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY
/ wystawa we wnętrzach i plenerze



20092009

Motyw grafiki Czesława Bieleckiego pt. „Kardiogram” z 1980 roku



192009/2010/2020

AUTORYTETY. LECH BĄDKOWSKI

Wystawa prezentowała sylwetkę Lecha Bądkowskiego (1920–1984) – pisarza, dziennikarza, tłumacza, 
działacza kaszubskiego, kulturalnego i społecznego, wielkiego orędownika idei samorządności. 
Podczas II wojny światowej był podporucznikiem Wojska Polskiego, w Sierpniu ’80 – członkiem 
Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i sygnatariuszem 
Porozumienia Gdańskiego, a następnie pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. Należał 
do grona założycieli Zrzeszenia Kaszubskiego (później Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego). Stał na czele 
Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich. 

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2009
  WARSZAWA
  TORUŃ
  BYTÓW 
  PELPLIN
  GDAŃSK 
  GDYNIA
  KOŚCIERZYNA 
  BOLSZEWO
  2010
  TCZEW
  PRUSZCZ GDAŃSKI 
  KRAKÓW
  CHOJNICE
  BRUSY 
  PELPLIN
  ŁEBA
  PRZODKOWO 
  KONARZYNY
  PRZYWIDZ
  2020
  GDAŃSK, ECS
  WARSZAWA, SENAT RP

/ wystawa we wnętrzach 

↖ Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
← Fot. Agnieszka Rek | Archiwum ECS

← ← Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
← ← ← Fot. Alfons Kleina | Zbiory ECS



20 rocznica odzyskania przez Polskę wolności i jednocześnie upadku komunizmu w całej Europie Środ-
kowo-Wschodniej stała się okazją do ukazania przełomowych momentów tego procesu.

Wystawa składała się z trzech części:

   POLSKA DROGA KU DEMOKRACJI / Obraz procesu wyzwalania się polskiego społeczeństwa: 
masowych wystąpień Polaków w obronie godności i praw człowieka, pamięci o ofiarach totalitarnego 
reżimu, powstania NSZZ „Solidarność” i międzynarodowej solidarności społecznej

   WYBORY CZERWCOWE ’89 / Opis przygotowań i przebiegu głosowania 4 czerwca 1989 roku, 
w dniu, w którym w powszechnej świadomości społecznej skończył się w Polsce komunizm

   KU DEMOKRACJI NARODÓW / Opowieść o autonomicznych przemianach w państwach bloku 
sowieckiego, które poszły w ślad za Polakami

Ekspozycji towarzyszyły instalacje artystyczne: ULICA PRL, OKRĄGŁY STÓŁ, WYBORY ’89 – autorstwa 
Adama Arabskiego oraz PRZEBICIE ŻELAZNEJ KURTYNY FIATEM 126P – autorstwa Marka Zygmunta.

MIEJSCE EKSPOZYCJI

  2009
  GDAŃSK, plac Solidarności

212009

ODYSEJA KU DEMOKRACJI
/ wystawa plenerowa



Wystawa upamiętniała 29 rocznicę strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku i podpisanie 
Porozumień Sierpniowych. Opowieść o życiu codziennym w PRL symbolicznie rozdzielono 
zwrotnicą od opowieści o strajku w Stoczni Gdańskiej. Fotografie uzupełniono rysunkami Juliana 
Bohdanowicza oraz instalacjami symbolizującymi stoczniowców.

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2009
  GDAŃSK 
  2010
  ŁEBA
  WADOWICE
  LĘBORK
  KOSTRZYŃ 

    Przystanek Woodstok
  BUJAKÓW

232009/2010

ZMIANA TORU
/ wystawa we wnętrzach i plenerze



Wystawa poświęcona była dążeniu narodu białoruskiego do pełnej suwerenności i demokratyzacji 
życia. Podzielono ją na trzy części: WŁADZA, OPOZYCJA i ŻYCIE CODZIENNE. Podczas wernisażu 
zaprezentowano film dokumentalny Lekcja białoruskiego (reż. i scen. Mirosław Dembiński, 2006) 
o walce młodych Białorusinów przeciwko reżimowi Łukaszenki i brutalnej pacyfikacji protestu. 
Gościem specjalnym wieczoru był białoruski działacz opozycji demokratycznej i działacz 
społeczny – Wincuk Wiaczorka.

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2009
  GDAŃSK
  2010
  GDAŃSK
  TCZEW

252009/2010

OKNO NA BIAŁORUŚ 
/ wystawa we wnętrzach 



SOLIDARNOŚĆ
POKOJOWA REWOLUCJA

/ wystawa we wnętrzach 

24 pulpity multimedialne rozchodziły się jak fale od centralnego punktu wystawy – Okrągłego 
Stołu, symbolizując impulsy, jakie za przyczyną przeobrażeń w Polsce w 1989 roku rozeszły się po 
Europie, doprowadzając do wielkiej fali zmian społeczno-politycznych. Zaprezentowano proces 
wyzwalania się Polski spod totalitaryzmów w latach 1939–1989, przywołując nie tylko ważne 
wydarzenia historyczne, ale także życie kulturalne i realia codzienności.
Ekspozycja została zorganizowana w 20 rocznicę powołania pierwszego po II wojnie światowej 
niekomunistycznego rządu w Europie Środkowo-Wschodniej, na czele którego stanął dawny 
opozycjonista Tadeusz Mazowiecki. 
Honorowy patronat nad wystawą objął przewodniczący Parlamentu UE Jerzy Buzek, a w wernisażu 
w Brukseli uczestniczył Tadeusz Mazowiecki.
Wystawie towarzyszyła polsko-angielska publikacja przedstawiająca historię Solidarności. 

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2009
  BERLIN, Bundestag
  BRUKSELA 
  2010
  WARSZAWA

    Sejm RP 
    Zamek Królewski

2009/2010 27

↖←← Fot. autor nieznany | Archiwum ECS



2010



Wystawa dokumentowała proces demontażu komunizmu w 1989 roku, jednocześnie bardzo 
wyraźnie akcentując rolę strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku i Solidarności. 

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2010
  HELSINKI
  PARNAWA (Estonia)
  RIO DE JANEIRO 
  PARYŻ
  SOFIA
  SAO PAULO
  LUKSEMBURG
  KRYNICA
  PISZ
  LIPINY
  GDAŃSK
  2011
  GDAŃSK
  SILLY (Belgia) 
  KOLONIA (Niemcy)
  HALINÓW
  LUBRZA

312010/2011

10 LAT, 
10 MIESIĘCY, 
10 TYGODNI, 
10 DNI 

/ wystawa we wnętrzach i plenerze

← Fot. Adam Cherek | Archiwum ECS
← ← Fot. Adam Cherek | Archiwum ECS



Wystawa dokumentowała współpracę narodów świata z polską opozycją w latach 70. i 80. XX wieku, 
a następnie pomoc niesioną przez Polaków innym narodom walczącym o wolność i demokrację.
Partnerami ekspozycji były polskie placówki dyplomatyczne, 
prezydenci i burmistrzowie miast, stowarzyszenia polonijne.

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2010
  LIVERPOOL
  NOTTINGHAM 
  BRISTOL 
  BIRMINGHAM 
  SOUTHAMPTON 
  LONDYN
  KOLONIA
  MEDIOLAN
  BUKARESZT 
  HAGA
  2011
  BERLIN

2010/2011 33

SOLIDARNOŚĆ NARODÓW
/ wystawa we wnętrzach i plenerze

← ← Fot. autor nieznany | Archiwum ECS



MŁODZI SOLIDARNI to projekt wystawienniczo-edukacyjny, który miał na celu aktywizację młodzieży 
wywodzącej się z różnych środowisk, w tym wychowanków domów dziecka z Trójmiasta i Tczewa, jak 
również podopiecznych Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO. Poprzez sztukę graffiti 
młodzi ludzie opowiadali historię Sierpnia’ 80 i powstania Solidarności, a inspiracją stały się archiwalne 
zdjęcia dokumentujące strajk sierpniowy w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej i życie codzienne stanu wo-
jennego. Zwieńczeniem projektu były wystawy. 

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2010
  GDAŃSK, Freedom Skatepark

   2011
 GDAŃSK, Nowy Port

2010/2011 35

STRAJK SIERPNIOWY 1980 W STOCZNI GDAŃSKIEJ

↖ Fot. Bogusław Nieznalski | Zbiory ECS
← ← Fot. Chris Niedenthal



2011



Fotografie Chrisa Niedenthala, obrazujące codzienność stanu wojennego, na współczesny język 
wyobraźni przełożyło 20 młodych ludzi z Gdańska i okolic, w tym również młodzież z placówek 
wychowawczych w Gdańsku i Sopocie. 
Zdjęcie szpaleru zomowców w gasnącym świetle zmroku zrobił Chris Niedenthal w Warszawie, 
na chwilę przed wprowadzeniem stanu wojennego. Trzydzieści lat później historię z tej fotografii 
opowiedziała 16-letnia gdańszczanka Adrianna Jaźwińska, wielbicielka japońskiej sztuki 
komiksowej.
– Pamięta pan okoliczności, w jakich zrobił pan to zdjęcie?
Chris Niedenthal: – To przerażający dla mnie moment, wtedy po raz pierwszy zobaczyłem 
zomowców. Było to na chwilę przed stanem wojennym, na przełomie listopada i grudnia 1981 
roku, przed strajkującą Wyższą Oficerską Szkołą Pożarnictwa.
– Jak się panu podoba interpretacja tego zdjęcia w wykonaniu Ady?
Ch.N.: – Jest świetna, najlepsza ze wszystkich, które widziałem. Na mojej fotografii jest kiepskie 
już światło, zmrok, a Adrianna z jednej strony kolorem rozweseliła tę historię, a z drugiej oddała 
grozę sytuacji, widać, że to zomowcy. To śmieszne i nieśmieszne zarazem.
– Ado, twoi zomowcy mieli być śmieszni czy potworni?
Adrianna Jaźwińska: – Chciałam, żeby zomowcy byli potworami. Dowiedziałam się, że byli 
faszerowani narkotykami, dodałam im czerwone oczy i kły. Kły mi chyba trochę nie wyszły.
Wystawa była pokłosiem projektu wystawienniczo-edukacyjnego MŁODZI SOLIDARNI.

MIEJSCE EKSPOZYCJI

  2011
  GDAŃSK, Długi Targ

39

13/12. CODZIENNOŚĆ 
STANU WOJENNEGO 

/ wystawa plenerowa

2011

← Fot. Chris Niedenthal
← ← Fot. Maciej Hasse | Archiwum ECS



Projekt był pomysłem na upowszechnienie wystaw historycznych w szkołach, a jego dodatkowym 
atutem okazał się niski koszt – prosty i szybki montaż mogli przeprowadzić sami uczniowie. 
W ramach projektu udostępniono wystawy: 10 lat, 10 miesięcy, 10 tygodni, 10 dni; Okno na Białoruś; 
Zmiana toru.

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2011
  GDAŃSK, I Liceum Ogólnokształcące 

    i 10 innych szkół w regionie

41

HISTORYCZNA 
GAZETKA 
SZKOLNA

/ wystawa we wnętrzach 

2011

↖ Fot. Alicja Mongird | Archiwum ECS
← Fot. Alicja Mongird | Archiwum ECS

← ← Fot. Alicja Mongird | Archiwum ECS



2012

Fot. Zenon Mirota | Zbiory ECS



38 unikatowych zdjęć z archiwów ECS złożyło się na wystawę opowiadającą historię budowy 
gdańskiego pomnika Poległych Stoczniowców 1970, pierwszego monumentu na świecie ku czci 
ofiar komunistycznych represji. 

Pierwsza odsłona ekspozycji ilustrowała wydarzenia z grudnia 1970 roku i gromione przez 
komunistyczne władze próby uczczenia ich ofiar. Druga, zasadnicza, relacjonowała proces 
powstawania pomnika, od fazy projektowej do zakończenia budowy. Trzecia natomiast ukazywała 
moment wmurowania kamienia węgielnego i złożenia aktu erekcyjnego oraz uroczystość 
odsłonięcia pomnika, jaka odbyła się 16 grudnia 1980 roku.
Równolegle do narracji fotograficznej toczyła się opowieść osób biorących udział w przedsię-
wzięciu – członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, 
robotników, architektów, artystów, opozycjonistów…
– Ustawiała się kolejka spawaczy kadłubowych do pracy przy krzyżach – relacjonował Robert 
Pepliński, artysta rzeźbiarz, współautor płaskorzeźb zdobiących pomnik Poległych Stoczniowców, 
komentując niejako portret spawacza, wykonany przez Zenona Mirotę. – Z zewnątrz spawanie 
przebiegało sprawnie. Ale wewnątrz w krótkim czasie spawacz zaczynał się dusić. Po 10 minutach 
wyciągaliśmy pracownika linami na powierzchnię. Nie mógł złapać tchu, wymiotował. Tak byli 
gazami zatruci mimo działania pompy powietrznej. I wchodził następny na swoje 10 minut. 
Kadry prezentowane na wystawie wybrano z niemal 2,5 tys. fotografii z archiwum ECS, 
ilustrujących ten temat. 

MIEJSCE EKSPOZYCJI

  2012
  GDAŃSK, deptak przed kaplicą Królewską

45

HISTORIA 
JEDNEGO 
POMNIKA

/ wystawa plenerowa

2012

↖ Fot. Stefan Kraszewski | Zbiory ECS
 ← Fot. Zenon Mirota | Zbiory ECS

← ← Fot. Zenon Mirota | Zbiory ECS
← ← ← Fot. Zenon Mirota | Zbiory ECS

https://ecs.gda.pl/title,Historia_jednego_pomnika,pid,393.html


Fotografie i dokumenty złożyły się na opowieść o nadziejach, niepewności, strachu i radości dekady lat 80. 
w Polsce – od Sierpnia ’80 do pierwszych wolnych wyborów.

Zaprezentowano idee solidarności – w wymiarze politycznym, społecznym, jak i międzyludzkim. Na 
36 tablicach umieszczono przede wszystkim zdjęcia. Niektóre wchodzą ze sobą w dialog, jak kolorowy 
plakat z I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z wizerunkiem dziecka radośnie bawiącego 
się na łące, zestawiony z czarno-białym zdjęciem tegoż samego plakatu, wiszącego na obskurnym murze, 
a mimo to przykuwającego uwagę małego dziecka, trzymanego za rękę przez matkę. Inne zdjęcia niemal 
nie wymagają opisu, jak te, na których Jan Paweł II niemal „płynie” ponad głowami nieprzebranych 
tłumów wiernych podczas mszy na gdańskiej Zaspie w 1987 roku.
Wykorzystane na wystawie fotografie i plakaty pochodziły ze zbiorów własnych ECS. Podczas turnieju 
Euro 2012 wystawę obejrzeli nie tylko oficjalni goście, ale i kibice. Inauguracja ekspozycji zbiegła się 
z wizytą na placu Solidarności prezydenta Włoch Giorgio Napolitano.
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↖ Fot. Jacek Awakumowski | Zbiory ECS
 ← Fot. Jacek Awakumowski | Zbiory ECS

← ← Fot. Grażyna Goszczyńska | Archiwum ECS

https://ecs.gda.pl/title,Solidarnie_ku_wolnosci,pid,392.html


2013

Fot. Lech Różański | Zbiory ECS



26 zdjęć dokumentujących codzienne życie w ośrodku internowania w Strzebielinku to absolutne 
unikaty, niezwykle cenne pod względem historycznym, mimo że niedoskonałe technicznie. 
Fotografie nielegalnie wykonali Lech Różański oraz Andrzej Madrak i Zbigniew Ankiersztajn. 
Kilkoro ludzi naraziło się na represje, przemycając dwa aparaty fotograficzne: jeden ukryty 
w konserwie mięsnej, drugi przekazany w czasie widzenia. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia 
wraz z obozową pocztą i zapiskami internowanego z czasu odosobnienia. Oddają szarą ascezę 
obozowego życia, ale i duchową niepodległość internowanych.
Oficjalna propaganda przedstawiała internowanych jako wypoczywających na wczasach. Przez 
rok funkcjonowania obozu w Strzebielinku odosobnieniu poddano tam 491 internowanych, 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, m.in. członków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz 
działaczy regionów: Gdańskiego, Słupskiego, Toruńskiego i Bydgoskiego. Osadzonym doskwierały 
ograniczone możliwości widzenia z bliskimi, 16-osobowe cele, surowa cenzura korespondencji 
i zła opieka lekarska. 
Podczas wernisażu wystawy honorowymi gośćmi byli internowani w Strzebielinku. Kilkunastu 
mężczyzn w takim gronie widziało się po raz pierwszy od 30 lat. 
Zdjęcia znajdują się w archiwum ECS.
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↖ Fot. Lech Różański | Zbiory ECS
 ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

← ← Fot. Lech Różański | Zbiory ECS

https://ecs.gda.pl/title,Ocenzurowano__List___,pid,394.html


„Ruch Solidarność (…) trwale należy do przeszłości” – 26 lipca 1988 roku ogłosił Jerzy Urban, rzecznik 
prasowy rządu.
Po majowej fali protestów, które przetoczyły się przez Polskę, największych po 13 grudnia 1981 
roku, oświadczenie to zabrzmiało szczególnie gorzko. 10 maja 1988 roku, kiedy 1,5 tys. strajkujących 
opuszczało Stocznię Gdańską im. Lenina po dziewięciu dniach protestu, nie podpisawszy porozumienia 
z władzą, wielu młodych robotników płakało. Na ekspozycji zebrano zdjęcia dokumentujące czas 
przełomu, opatrując je bogatym opisem i wspomnieniami uczestników.
– Dla mnie robienie zdjęć było formą osobistej walki z systemem komunistycznym, inaczej nie potrafiłem – 
mówił Bogusław Nieznalski, artysta fotografik, który od 1977 roku dokumentował realny socjalizm 
w Polsce i aktywność opozycji.
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↖ Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS
 ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

← ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

https://ecs.gda.pl/title,Strajki_1988,pid,396.html


2014

Fot. Krzysztof Mystkowski | Archiwum ECS



Cztery słupy ogłoszeniowe posłużyły jako powierzchnia ekspozycyjna dla fotografii obrazujących 
polską drogę do wolności. Każdemu przyświecało inne hasło: Solidarność, Dialog, Wolność, 
Zwycięstwo. Ekspozycja wpisała się w ogólnopolskie obchody 25-lecia wyborów 4 czerwca 1989 
roku. Patronat nad nią objął prezydent RP Bronisław Komorowski. 
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 ← Wizualizacja Mirosław Miłogrodzki | Archiwum ECS
← ← Fot. Mirosław Miłogrodzki | Archiwum ECS

https://ecs.gda.pl/title,Czasy_przelomu,pid,397.html
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PAPIEŻ WOLNOŚCI
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2014
Fragmenty pism i fotografie z okresu pontyfikatu Jana Pawła II opowiadały o roli, jaką odegrał 
on w przemianach społeczno-politycznych w Europie. Wystawę z okazji kanonizacji Jana Pawła II 
przygotowywały wspólnie: ECS, Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Historii Polski, Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Civitas Christiana. 
Patronat honorowy nad ekspozycją sprawował prezydent RP Bronisław Komorowski.
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2015

Fot. Zenon Mirota | Zbiory ECS



Konsekwencją pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce w czerwcu 1989 roku było 
uwolnienie rynku od ingerencji państwa. Ulice zaroiły się od składanych łóżek turystycznych, 
stolików campingowych, kramów, stoisk, naprędce obmyślanych z tego, co było pod ręką. 
Handlowano wszystkim. Polacy wzięli swoje sprawy we własne ręce. Wcześniej, w imię 
socjalistycznej idei równości społecznej, władza skutecznie blokowała inicjatywę własną. Za próbę 
swobodnego handlu karano więzieniem, grzywną lub konfiskatą majątku. Prywatnego sprzedawcę 
nazywano spekulantem. Nie bez przyczyny plan Balcerowicza nazwano terapią szokową. 
Duże tempo przemian wywołało duże niezadowolenie społeczeństwa z powodu pogorszenia 
się warunków życia znacznej jego części. Wysoki koszt przemian budził wiele kontrowersji. 
Ważne jednak było rozpoczęcie tego procesu.
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WYSTAWA FOTOGRAFII JACKA AWAKUMOWSKIEGO 

← ← Fot. Jacek Awakumowski | Archiwum ECS



Trudno uwierzyć, że polscy opozycjoniści eksportowali demokrację do Mongolii. W ogrodzie zi-
mowym ECS stanęła oryginalna mongolska jurta, wewnątrz niej można było posłuchać pieśni 
mongolskich opozycjonistów, niczym naszych „Murów” Jacka Kaczmarskiego.
Inspiracją dla młodych przywódców mongolskiego ruchu demokratycznego były wydarzenia 
w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce, a jednym ze wzorów – działalność polskiej 
Solidarności. Mongolscy demokraci nawiązali współpracę z działaczami Solidarności, szczególnie 
Regionu Mazowsze. Polscy opozycjoniści nie tylko dzielili się doświadczeniem, ale i wspierali 
mongolskich demokratów materialnie oraz logistycznie. Z Polski wysłano np. grupę szkoleniow-
ców, którzy w darze zabrali ze sobą sprzęt drukarski.
Na plakatach i ulotkach wyborczych mongolskiej demokracji pojawił się znak „Solidarność”, sym-
bol walki o wolność. Polscy działacze zostali uhonorowani przez władze wysokimi odznaczeniami, 
a wiele przyjaźni z tamtych czasów przetrwało do dziś. 
10 grudnia 1989 roku, kiedy w Polsce już od czterech miesięcy władzę sprawował rząd pod 
kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera, 
ogłoszono powstanie Mongolskiego Związku Demokratycznego. 

Wystawa wpisała się w obchody 25 rocznicy pierwszych wolnych i wielopartyjnych wyborów 
w Mongolii oraz uroczystości 65 rocznicy ustanowienia oficjalnych stosunków dyplomatycznych 
między Polską a Mongolią.
Patronat nad ekspozycją objęli Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP, oraz Zandaakhuu Enkh-
bold, przewodniczący Wielkiego Churału Państwowego Mongolii.
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← Fot. Agnieszka Bacławska-Kornacka | Archiwum ECS
← ← Fot. Agnieszka Bacławska-Kornacka | Archiwum ECS



32 czarno-białe fotografie złożyły się na wystawę STOCZNIA WEDŁUG MIROTY. 
– Kocham tę stocznię – mówi Zenon Mirota. – Tam się wychowałem. To było moje życie.
Od początku lat 50. XX wieku Zenon Mirota jako etatowy fotograf dokumentował życie codzienne 
zakładu i jego pracę: od budowy statku przez jego wodowanie, wyposażanie aż po przekazanie 
armatorowi. Po urzędowych godzinach pracy Mirota odsłania talent do fotografii artystycznej. 
Interesowała go zawsze sama faktura materiałów, która podkreśla upływ czasu – rdza pokrywająca 
blachy czy łuszcząca się farba. Jego obrazy cechuje doskonałe operowanie światłem i przemyślane 
kadrowanie.
Wystawa była zapowiedzią albumu autorskiego „Stocznia jaka była”. Zenona Mirotę gościliśmy 
podczas wernisażu.
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fot. Zenon Mirota | Europejskie Centrum Solidarności
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STOCZNIA WEDŁUG MIROTY
/ wystawa we wnętrzach

↖ Fot. Zenon Mirota | Archiwum Zenona Miroty
 ← Fot. Zenon Mirota | Zbiory ECS

← ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

https://ecs.gda.pl/title,Wystawa_wirtualna_zdjec_Zenona_Miroty,pid,380.html


Wystawa była poświęcona więźniom politycznym okresu stanu wojennego i ich obrońcom. 
Zaprezentowano m.in. proces gdański, w którym przed sądem stanęli Władysław Frasyniuk, 
Bogdan Lis i Adam Michnik. Obrony oskarżonych podjęli się wówczas m.in.: Jerzy Karziewicz, 
Jan Olszewski, Romana Orlikowska-Wrońska i Jacek Taylor. 
Wystawa towarzyszyła jubileuszowi 70-lecia Izby Adwokackiej w Gdańsku.
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← ← Fot. Katarzyna Skrzypiec | Archiwum ECS



Wystawa odwoływała się do pamięci społecznego protestu z Grudnia ’70, którą przez lata 
formował tryptyk Andrzeja Wajdy – Człowiek z żelaza, Człowiek z marmuru, Człowiek z nadziei. 
Ekspozycja, w roku obchodów 45 rocznicy tych tragicznych wydarzeń, podkreślała szczególną 
ich rangę w historii Solidarności i istotną rolę polskiego kina w przełamywaniu komunistycznego 
monopolu informacji o Grudniu ’70. Filmy Andrzeja Wajdy w sposób unikatowy łączą dokument 
z fikcją, co uczyniono jednym z istotnych wątków opowieści. Ekspozycja przywoła również 
moment powstania gdańskiego pomnika Poległych Stoczniowców 1970, który do dziś jest ikoną.
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← Fot. Dariusz Molik | Zbiory ECS
 ← ← Fot. Dariusz Molik | Zbiory ECS

← ← ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

https://ecs.gda.pl/title,Ukryte__Wypowiedziane__Przypomniane,pid,819.html


2016

Fot. Alan Pajer | Archiwum Alana Pajera



Maggio po włosku znaczy „maj”. 13 maja 1981 roku, o godzinie 17.19, na wypełnionym pielgrzy-
mami placu św. Piotra w Rzymie padły strzały. Turecki zamachowiec Mehmet Ali Ağca dwoma ku-
lami poważnie zranił papieża Jana Pawła II. Do dziś temu wydarzeniu przypisywanych jest wiele 
interpretacji. 
Centralną częścią wystawy był fiat campagnola z 1981 roku, taki sam, jakim 13 maja 1981 roku 
po placu św. Piotra przemieszczał się Jan Paweł II. Boki samochodu stały się ekranami, na których 
wyświetlane były obrazy i dźwięki z dnia zamachu. Wokół auta, na kilku ekranach, prezentowana 
była instalacja multimedialna poświęcona historii zamachu.
W materiale audiowizualnym wykorzystano fragmenty sonaty na flet i fortepian Paula Hindemitha 
(1936) w wykonaniu Andrei Griminellego i Gianluki Casciolego oraz fragmenty materiałów RAI.
Ostatecznie auto, za sprawą Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII z Bolonii, trafiło 
do sali B wystawy stałej ECS.
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↖ Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS
 ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

←  ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS



Wystawa zdjęć Oldřicha Škáchy oraz Alana Pajera stanowiła osobisty portret byłego prezydenta 
Czech Václava Havla. Zdjęcia ukazywały Havla nie tylko w okresie jego prezydentury, ale także 
w latach 70., dokumentując jednocześnie działalność czeskiej opozycji antykomunistycznej. 
Ekspozycja towarzyszyła forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.
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↖ Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS
 ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

← ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS



Ławka, po jednej stronie kilkuletnia biała dziewczynka, po drugiej jej czarnoskóra niania. Fotografię, 
która jest niczym symbol segregacji rasowej w RPA, wykonał Peter Magubane. 
Ekspozycja niemal 100 zdjęć to dzieło Petera Magubane, światowej sławy fotoreportera 
pochodzącego z RPA, przyjaciela i oficjalnego fotografa Nelsona Mandeli (1918–2013). Wiedzie 
przez kolejne etapy publicznej aktywności Mandeli, ukazując nie tylko transformację ustrojową 
i społeczną RPA, ale i sceny z życia prywatnego – m.in. krwawe protesty z lat 70. i 80., pikiety na 
rzecz uwolnienia Mandeli, zaprzysiężenie Rządu Jedności Narodowej, życie rodzinne i podróż do 
USA, gdzie wygłosił przemówienie w ONZ.
Nelson Mandela odsiedział w więzieniu 27 lat. Peter Magubane spędził w izolatce 98 dni, 586 dni 
w więzieniu, a przez 5 lat miał zakaz robienia jakichkolwiek zdjęć. 
– Gdy Nelson Mandela wyszedł z więzienia, nie mówił, że chce walczyć. Chciał, by ludzie się 
zjednoczyli. Był pokojowo nastawionym człowiekiem, dlatego Południowa Afryka była w stanie 
zyskać niepodległość bez rozlewu krwi – opowiada Peter Magubane.
18 marca 1992 roku mieszkańcy RPA opowiedzieli się w referendum za likwidacją apartheidu. 
Nelson Mandela został pierwszym czarnoskórym prezydentem w historii RPA.
NELSON MANDELA. MAN OF THE PEOPLE to ekspozycja wędrująca, gościła już m.in. w siedzibie 
ONZ w Nowym Jorku. 
W wernisażu wzięli udział m.in. Zindzi Mandela – córka Nelsona Mandeli, ambasador RPA w Danii, 
Simon Jabulani Ntombela – ambasador Republiki Południowej Afryki w RP, Lech Wałęsa – lider 
polskiej rewolucji Solidarności i laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
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↖ Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS
 ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

← ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS



Autorem zdjęć prezentowanych na ekspozycji był młody francuski fotograf, rocznik 1985. Nicolasa 
Leblanca nie było jeszcze na świecie, kiedy w Polsce narodziła się Solidarność, a potem władza 
po ogłoszeniu stanu wojennego wyprowadziła na ulice czołgi. Przyznawał, że była to dla niego 
„obca historia”. 
– Decyduję się na podróż po Śląsku w poszukiwaniu dawnych liderów związkowych, opozycjonistów, 
górników, aby pozbierać ich wspomnienia i świadectwa. Te poszukiwania pozwalają mi na 
rekonstrukcję wydarzeń oraz na poskładanie strzępów pamięci zbiorowej. Spotkania zabierają 
mnie w miejsca symboliczne, jak również prowadzą poprzez ciągle bardzo żywą kulturę Śląska – 
mówił autor wystawy. 
Co ciekawe, Nicolasa Leblanca interesują również przeobrażenia dotykające Śląsk w wyniku 
likwidacji kopalń. Nie bez przyczyny, sam bowiem pochodzi z Lille, stolicy zagłębia górniczo-
-hutniczego Nord, które przeszło intensywny proces restrukturyzacji. 
Tytuł wystawy nawiązywał do haseł wypisywanych na pustych wagonach towarowych wysyłanych 
z Gdańska na Śląsk. Miały w Sierpniu ’80 zmobilizować górników do solidarnościowego strajku, 
gdy protestujący stoczniowcy potrzebowali ich moralnego wsparcia. 
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↖ Fot. Katarzyna Granacka | Archiwum ECS
 ← Fot. Katarzyna Granacka | Archiwum ECS

← ← Fot. Katarzyna Granacka | Archiwum ECS
← ← ← Fot. Katarzyna Granacka | Archiwum ECS



Podczas najnowszej wystawy Andrzeja Jana Piwarskiego (ur. 1938) – artysty malarza i grafika, 
działacza społecznego i polonijnego, animatora życia artystycznego – zaprezentowano prace 
pochodzące z ostatnich 30 lat. Płótna powstawały m.in. w czasach rodzącej się Solidarności 
i w stanie wojennym.
Artysta studiował w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Brał udział w około 
350 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz w większości państw europejskich. 
Jego prace znajdują się w państwowych i prywatnych zbiorach sztuki. 
Organizatorami wystawy byli: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni Remontowej 
i ECS.
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 ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS
← ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS



2017



Na wystawie zaprezentowano prace będące efektem dwóch plenerów artystycznych dla studentów 
kilku polskich uczelni plastycznych, zorganizowanych przez ECS we współpracy z Wydziałem Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Większość artystów pierwszy raz zetknęło się z historyczną 
Stocznią Gdańską, społecznością dawnych i obecnych pracowników zakładu. Prace często wykraczały 
poza warsztat obranego kierunku studiów – malarstwo, instalacje wideo, rzeźba i tkanina artystyczna.  
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STOCZNIA 2
/ wystawa we wnętrzach
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 ← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS
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Prezentowane na wystawie malarstwo i grafika Leszka Sobockiego to komentarz artysty 
do rzeczywistości Polski lat 60., 70. i 80. XX wieku. Nie jest to jednak wyłącznie konstatacja 
o charakterze politycznym. Obrazy te nakłaniają do uniwersalnej i ponadczasowej refleksji nad 
kondycją człowieka poddawanego systemowi opresji i nacisku. Sobocki z perspektywy krytycznego 
humanisty buntuje się przeciwko zniewoleniu i upodleniu człowieka przez ustrój totalitarny. 

Leszek Sobocki (ur. 1934) to wielokrotnie nagradzany malarz, grafik, rzeźbiarz, eseista i poeta. 
W 1966 roku, wspólnie z krakowskimi malarzami – Maciejem Bieniaszem, Zbylutem Grzywaczem, 
Barbarą Skąpską i Jackiem Waltosiem – założył Grupę WPROST. Ta programowo przeciwstawiała 
się awangardzie i koloryzmowi, podejmując aktualne treści społeczne, polityczne oraz uniwersalne 
tematy traktujące o ludzkiej egzystencji. Grupa WPROST zorganizowała 19 wspólnych wystaw 
i rozwiązała się w połowie lat 80., gdy mówienie wprost przestało być reglamentowane.
Artysta mieszka i tworzy w Krakowie.
W zbiorach ECS znajduje się około 20 prac Leszka Sobockiego.

Warto wspomnieć, że retrospektywna wystawa „WPROST 1966–1986” w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie prezentowano m.in. pracę Leszka Sobockiego „Jeden dzień 
w życiu stoczniowca” ze zbiorów ECS, została wyróżniona w konkursie Sybilla 2016 Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (2017).

MIEJSCE EKSPOZYCJI

  2017
  GDAŃSK, Europejskie Centrum Solidarności

89

LESZEK SOBOCKI_ZNAKI PROSTE
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Retrospektywna wystawa fotografii w pierwszą rocznicę śmierci abp. Tadeusza Gocłowskiego, 
wieloletniego metropolity gdańskiego, członka Rady ECS, to pokłosie albumu fotografii i wspomnień 
GOŚĆ. ARCYBISKUP TADEUSZ GOCŁOWSKI, wydanego w poprzednim roku z okazji 85 urodzin 
metropolity, cztery miesiące po jego śmierci. 
Inicjatywa narodziła się zaraz po śmierci abp. Gocłowskiego w gronie gdańskich fotoreporterów. 
Zebrano ponad 500 zdjęć, z czego 100 wykorzystano w albumie. 

Po wernisażu odbyła się debata GDZIE SIĘ PODZIAŁY AUTORYTETY? z udziałem Józefa 
Borzyszkowskiego, Adama Hlebowicza, Barbary Szczepuły, Agnieszki Tomasik i Romualda Wilczy-
-Pokojskiego.
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ŚLADY. ARCYBISKUP TADEUSZ GOCŁOWSKI
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https://www.ecs.gda.pl/wystawa-slady


Trudno w to uwierzyć, ale w latach 70. i 80. wydano nielegalnie w PRL – nielegalnie, czyli poza cenzurą – 
blisko 6 tys. tytułów prasowych i 4 tys. różnych tytułów książek. Bard opozycyjny Jan Krzysztof Kelus 
nazwał ten fenomen papierową rewolucją powielaczogodzin, w której walka toczyła się za pomocą 
papierowej amunicji.

Wydawnictwa podziemne to ogromny dorobek, fenomen polskiej opozycji. Niezależne publikacje 
stały się nie tylko sposobem na walkę z reżimem komunistycznym, ale i uczyły odważnego myślenia, 
kształtowały świadomość, postawy i budowały więzi. W czasach monopolu władzy na prasę podawały 
informacje niedostępne w oficjalnym obiegu, wypełniały treścią miejsca przemilczane w polskiej historii, 
krzewiły zakazaną w kraju literaturę, służyły prześladowanym poradami prawnymi, bawiły satyrą. Mimo 
sankcji, często z narażeniem życia, powstawały podziemne drukarnie i sieć kolporterów. Powielacze, 
farbę i papier przemycano najczęściej z Zachodu przy wsparciu zagranicznych kurierów. 

Papierowa rewolucja okazała się skutecznym narzędziem pokojowej walki o ideały wolności, solidarności 
i prawa człowieka. Sierpień ’80 wydał Porozumienia Sierpniowe, które zmieniły bieg najnowszej historii 
Europy. W stanie wojennym znów przeciwko czołgom wytoczono papierową amunicję.
Na wystawie eksponowane były papierowe archiwalia i fotografie z zasobów ECS.

Wernisaż wystawy towarzyszył konferencji naukowej JAK RODZIŁA SIĘ DEMOKRACJA W CZECHO-
SŁOWACJI, poświęconej Karcie 77. Dla młodzieży zorganizowano warsztaty we współpracy z Muzeum 
Papieru w Dusznikach-Zdroju.
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Estetyczne podróże po portowych i stoczniowych nabrzeżach świata dwóch francuskich arty-
stek – Florence de Guitarre i Véronique de Guitarre – złożyły się na prezentowane na wystawie 
fotografie i instalacje. Źródłem twórczych interpretacji stała się również dynamika przemysłowej 
scenerii Gdańska, który artystki odwiedziły w 2014 roku już nie po raz pierwszy.
Ich prace oddają szczególną dramaturgię miasta, jego siłę i piękno, odsłaniają stoczniowe te-
atrum, w którym porzucone, bezużyteczne przedmioty stają się pretekstem do tworzenia nowych 
antropologicznych i estetycznych narracji. Artystki odsłaniają ich uniwersalny wymiar i czynią 
obiektem sztuki.
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Wystawa była poświęcona 70 rocznicy wydania pierwszego numeru paryskiej „Kultury”. 
Zaprezentowano publikacje Instytutu Literackiego, znajdujące się w zbiorach ECS, oraz fotografie 
z archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, udostępnione przez Stowarzyszenie Instytut Literacki 
Kultura (zbiór fotografii pt. „Kultura paryska – dom i ludzie”, wystawa fotografii z archiwum 
Instytutu Literackiego).
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Fragmenty koców, którymi okrywali się uchodźcy, wydrukowane na płótnie zdjęcia okładek 
paszportów uchodźców z Syrii, Afganistanu, Nigerii, Iraku, wreszcie fotografie płócien zanurzonych 
w niebieskiej misce z wodą, takiej, którą najczęściej mają przy sobie uchodźcy, nawiązujące 
do zdjęcia Ziemi znanego jako The Blue Marble (1972), a wykonanego przez amerykańskiego 
astronautę z pokładu Apolla 17 – polsko-francuska artystka Margot Sputo w KTO GDZIE poruszała 
temat uchodźców przybywających do Europy przez Morze Śródziemne. Zaprosiła widzów do 
refleksji nad tym, dlaczego cierpienie przedstawione w mediach pozostaje jednocześnie poza 
zasięgiem naszego wzroku. 

– Określenie „uchodźca” niczego nie wyjaśnia, upraszcza, bo każdy z nich ma imię i nazwisko, 
swój adres, swoją historię. To lekarze, programiści, sprzedawcy, ojcowie, dzieci, żony. Za każdym 
zdjęciem stoi człowiek ze swoją historią. U mnie jest przesunięcie spojrzenia z postaci na coś, 
czego zwykle nie dostrzegamy – mówiła Margot Sputo podczas wernisażu. – Widzimy tyle zdjęć, 
że jesteśmy już na tragizm tych ludzi zobojętnieni. Przywróciłam materialność tych obrazów przez 
formę, teksturę, płótno, żeby to zobojętnienie skruszyć. Nieobecność osób, które kryły się pod 
sfotografowanymi kocami, jest wszechobecna, a za każdym kocem kryje się człowiek ze swoim 
losem. Te koce też mają swoją historię, ogrzewały uciekających lub przykrywały zmarłych.
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Fot. Mirosław Miłogrodzki | Archiwum ECS



Te zdjęcia jeszcze nigdy nie były prezentowane w Gdańsku i tylko raz w Polsce. Wystawa fotografii 
czeskiego artysty Josefa Koudelki została otwarta z okazji 50 rocznicy Praskiej Wiosny.
Fotografie powstały w tragicznym czasie, gdy wojska Układu Warszawskiego bez ostrzeżenia 
w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku dokonały inwazji na Czechosłowację.
Trzydziestoletni Josef Koudelka przyjechał do Pragi dzień przed inwazją wojsk Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację. Nigdy wcześniej nie fotografował wydarzeń z pierwszych 
stron gazet. Negatywy przemycono do Ameryki. W 1969 roku – w pierwszą rocznicę wydarzeń 
– fotoreportaż ukazał się w wielu światowych czasopismach, choć nie opatrzono ich nazwiskiem 
autora w obawie o konsekwencje.

Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Josef Koudelka nie przybył na wernisaż wystawy. 
Podróż uniemożliwiły mu względy zdrowotne. Przysłał jednak serdeczny list. Wspomina w nim, 
że odwiedził dotąd Gdańsk tylko raz w życiu, około 50 lat temu, i wówczas po raz pierwszy 
zobaczył morze. Co ciekawe, twierdzi, że podczas tego spaceru brzegiem Bałtyku zrobił pierwsze 
naprawdę dobre zdjęcie. Uwiecznił na nim zakonnice, którym wiatr rozwiewa welony. 

Ekspozycji towarzyszyły bezpłatne warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych pod hasłem KIEDY JOSEF WRÓCIŁ DO PRAGI. 
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Ekspozycja retrospektywna artysty rzeźbiarza Stanisława Gierady (ur. 1943), m.in. autora pomnika 
Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. 
Stanisław Gierada w swoim dorobku ma wiele realizacji dotyczących najnowszej historii Polski. 
Prace z tego nurtu zwracają uwagę swoją wymową, głęboko przeżytymi humanistycznymi 
i patriotycznymi treściami. Ważną cechą jego twórczości jest różnorodność, artysta ucieka od 
patosu, poszukując żywej, autentycznej ekspresji plastycznej. 
Ekspozycja objęła różne okresy twórczości artysty. 
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Zygmunt Januszewski (1956–2013) był wybitnym artystą grafikiem, rysownikiem i ilustratorem. 
W latach 80. współpracował z wydawnictwami niezależnego obiegu w Polsce. Później również dla 
polskich i zagranicznych dzienników oraz tygodników. Oprócz ilustracji prasowej artysta zajmował 
się również grafiką, projektowaniem plakatów, fotografią i poezją. W swoich surrealistycznych 
rysunkach stworzył własny język, pełen symboli. 
Wystawa grafik Zbigniewa Januszewskiego z lat 80. w ECS była częścią ekspozycji dzieł artysty, 
prezentowanych równolegle m.in. w Zakopanem i Warszawie.
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Co łączy żałobną suknię na krynolinie po powstańcu styczniowym i sukienkę ślubną uszytą 120 
lat później z tkaniny sitodrukowej, żeby przemycić ją z Berlina dla podziemnej drukarni? Łączy je 
nić, z której utkana jest niełatwa, wielka polska historia, zapisana w małych losach pojedynczych 
ludzi i rodzin. 
Na wystawie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zgromadzono obiekty 
z wielu placówek muzealnych i kolekcji prywatnych z całej Polski. Datami granicznymi są rok 
1918 i ruch Solidarność. 
– Każdy z eksponowanych przedmiotów opowiada wielkie, małe historie, z których tkamy naszą 
tożsamość – mówiły kuratorki wystawy Agnieszka Bacławska-Kornacka i Monika Krzencessa-
-Ropiak. – To podróż w czasie, w której wracają w coraz to nowej formie te same, ponadczasowe 
idee i symbole.
Na wystawie zaprezentowano tkaniny z motywami narodowymi z czasu zaborów, okresu 
międzywojennego, II wojny światowej, czasów komunistycznych, powstania Solidarności, które 
były wyrazem dążeń niepodległościowych polskiego społeczeństwa i ważnym elementem 
budowania więzi w warunkach braku własnego państwa bądź jego kryzysu. Można było zobaczyć 
m.in. buty utkane ze słomy w warsztatach w obozie Stutthof, buty zesłańca wykonane z opon 
samochodowych i sandały barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego, bluzkę uszytą podczas 
powstania warszawskiego z jedwabiu pochodzącego z alianckiego spadochronu i koszulę wyszytą 
ręcznie przez więźnia stanu wojennego, internowanego w Strzebielinku, różaniec zesłańca 
syberyjskiego po powstaniu styczniowym i różaniec wykonany z chleba przez więźnia stanu 
wojennego, a oprócz tego: pierścionek z końskiego włosia z orłem, chusteczkę z grypsem wyszytym 
w więzieniu gestapo w Gdańsku, opaski powstańcze i strajkowe oraz wiele, wiele innych. 

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.
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Fot. Chris Niedenthal



Chris Niedenthal zabrał nas w podróż w czasie, do historii – zdawać by się mogło – nieodległej, 
bo czymże w dziejach świata jest 30 lat, a tak nieprawdopodobnej jak mur dzielący Europę na pół 
oraz przydomki „socjalistyczna” i „ludowa” w nazwach państw bloku wschodniego.

Ciekawym kontrapunktem okazała się dla widza opowieść o pokojowej manifestacji studentów na 
placu Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen) w Chinach, największym publicznym placu na świecie, 
która przerodziła się w masakrę na niewyobrażalną skalę. 

Chris Niedenthal miał to szczęście, że znalazł się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. 
Rok 1989 był dla niego niezwykle pracowity. Fotografował wówczas dla amerykańskiego tygodnika 
„Time”, którego redakcja wyczuwała wzrastające napięcie w Europie Wschodniej. W marcu miał 
ukazać się numer specjalny o tzw. nowym Związku Radzieckim. Niedenthal odwiedził Polskę, 
ZSRR, Czechosłowację, Węgry, NRD, Bułgarię, Rumunię… Także Chiny, gdzie w maju 1989 roku 
dokumentował wizytę Michaiła Gorbaczowa. 
– Cały blok wschodni chylił się ku upadkowi, na sile przybierały demokratyczne ruchy społeczne – 
wspomina Chris Niedenthal. – 1989 był rokiem wielkich nadziei i niezwykłych ludzi. 

– Warto spojrzeć wstecz, a przy okazji zastanowić się, jak długą drogę przeszła Polska, Europa 
i świat przez te trzy dekady – we wstępie do wystawy zachęcał prof. Antoni Dudek.
Wystawę realizowano dzięki wsparciu finansowemu miasta Poznania.

MIEJSCE EKSPOZYCJI

  2019
  GDAŃSK, Europejskie Centrum Solidarności

113

CHRIS NIEDENTHAL
POLSKA – CHINY – EUROPA 1989

/ wystawa we wnętrzach

2019

↖ Fot. Dawid Linkowski | Archiwum ECS
 ← Fot. Dawid Linkowski | Archiwum ECS



Na świetlnych ekspozytorach prezentowaliśmy kolekcję plakatów wyborczych Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”, które promowały kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu 
w 1989 roku. 
Zdjęcie z Wałęsą było jedną z ikon wyborów 1989 roku. Do Sejmu i Senatu 4 czerwca pod 
sztandarami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” szło 261 kandydatów. Na pomysł, aby 
reklamować się na afiszach ramię w ramię z Lechem Wałęsą, cieszącym się autorytetem legendarnym 
przywódcą opozycji demokratycznej, wpadli reżyser Andrzej Wajda i doradca Solidarności 
Bronisław Geremek. Zorganizowano dwie główne sesje fotograficzne i kilka indywidualnych. 
Znaczną część portretów wykonali Erazm Ciołek i Jarosław M. Goliszewski, wspomagali ich Jerzy 
Kośnik i Maciej Laprus. Taka promocja kandydatów opozycji okazała się niezwykle skuteczna. 
Mandat zdobyło 260 członków drużyny Lecha, jak o nich mówiono.
Prezentowane plakaty to jedynie ułamek kolekcji z zasobów archiwum Europejskiego Centrum 
Solidarności. ECS ma największy w Polsce zbiór plakatów drużyny Lecha, do kompletu brakuje 
jedynie dwóch! Wszystkie można obejrzeć na wystawie stałej ECS. 

Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa mazowieckiego.
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Wystawa powstała jako upamiętnienie Stanisława Pyjasa, studenta, działacza ruchu opozycyjnego, 
zabitego w tajemniczych okolicznościach w 1977 roku w Krakowie. Na ekspozycję złożyły się archiwa 
IPN oraz rodziny zabitego, a jej centralnym punktem stała się autorska rzeźba przedstawiająca bohatera 
ekspozycji.

Artystka Dorota Nieznalska, autorka ekspozycji, tworzy rzeźby, instalacje, fotografie, filmy wideo i wideo-
instalacje. Interesują ją zagadnienia relacji społecznych i politycznych w kontekście przemocy. Mieszka 
i pracuje w Gdańsku.
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/ wystawa we wnętrzach

SPRAWA STANISŁAWA  PYJASA
WYSTAWA DOROTY NIEZNALSKIEJ

2019/2020

← Fot. Krzysztof Mystkowski | Archiwum ECS
 ← ← Fot. Krzysztof Mystkowski | Archiwum ECS



2020

Fot. Stanisław Markowski | Zbiory ECS



O jakiej Polsce marzą i czego nie akceptują zarówno w małej codzienności, jak i w dużej polityce? – 
młodzi z Trójmiasta sformułowali 21 postulatów. 21 twórców nadało im formę graficzną i tak powstała 
kampania społeczna. Zachęcamy uczniów, nauczycieli, biblioteki i domy sąsiedzkie, aby pobierali pliki, 
drukowali je, publikowali, wykorzystywali w pracy edukacyjnej albo wypożyczyli od ECS wystawę. 
 
Impulsem do powstania 21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI była tragiczna śmierć 
prezydenta Pawła Adamowicza, a inspiracją – postulaty spisane w Stoczni Gdańskiej na słynnych 
tablicach z sierpnia 1980. ŚWIĘTO WOLNOŚCI I DEMOKRACJI w 40 rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych było dobrym momentem, by wrócić do 21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD 
PODZIAŁAMI. Tak narodził się pomysł na kampanię społeczną, organizowaną przez Europejskie Centrum 
Solidarności.

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2020
  GDAŃSK, Europejskie Centrum Solidarności

121

21 POSTULATÓW MŁODYCH
/ wystawa plenerowa

2020

← Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS

https://ecs.gda.pl/21postulatowmlodych


Nec temere, nec timide (Bez strachu, ale z rozwagą) – głosi dewiza z herbu Gdańska, którą gdańszczanie 
umieścili ok. 1610 roku w nadprożu Ratusza Głównego Miasta.
Cztery wieki później robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina bez strachu ogłosili strajk, który w ciągu 
kilkunastu dni objął cały kraj. Domagali się wolności i respektowania ich praw. Nauczeni tragiczną 
przeszłością Grudnia ’70 kierowali się rozwagą. Nie wyszli na ulice, ale czekali, aż władza przyjdzie do 
nich. Wielu twierdzi, że wówczas zaczęło się kształtować społeczeństwo obywatelskie – aktywne i zdolne 
do samoorganizacji, zgodne co do wartości, umiejące określić i osiągnąć cel. Strajkujący dokonali prawie 
niemożliwego – bez użycia siły, pokojowo, rozpoczęli w Polsce proces zmian. Solidarnościowa rewolucja 
odniosła zwycięstwo w 1989 roku. Polska stała się wtedy wolnym i demokratycznym państwem, co 
zapoczątkowało upadek reżimów komunistycznych w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. 
Motto miasta Nec temere, nec timide znalazło spełnienie.
 
Prezentujemy 21 postulatów strajkowych ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, spisanych na sosnowych 
tablicach, oraz 21 wartości i postaw, które budowały etos Solidarności. Ilustracją są archiwalne zdjęcia 
z sierpnia sprzed 40 lat.
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SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ
/ wystawa we wnętrzach

2020

← Fot. Mirosław Miłogrodzki | Archiwum ECS

https://ecs.gda.pl/title,Wystawa_fotografii_SIERPIEN_%E2%80%9980%E2%80%A6,pid,2225.html


WYSTAWY ONLINE

125

2014
126    Strajk

2019
128    Jan Juchniewicz. Kampania po 30 latach
130    4 czerwca. W samo południe

2020
132    Smoleńsk. 

Straciliśmy bohaterów drogi do wolności
134    Solidarność. Pokojowa rewolucja



Sabine Weier, krytyczka i kuratorka sztuki, dziennikarka kulturalna, pisarka, redaktorka i tłumaczka, 
przygotowała wybór fotografii ze zbiorów ECS i przeprowadziła rozmowy z ich autorami, które zamieściła 
jako autorskie komentarze do eksponowanych zdjęć. Inauguracji wystawy towarzyszyła kolportowana 
w Berlinie i Gdańsku gazeta, promująca wystawę i ECS, w której zamieszczono część fotografii i tekstów. 
Była to pierwsza tego rodzaju forma prezentacji zbiorów fotograficznych ECS.
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  2014 
  portal Europeana
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STRAJK
127

← Fot. Jerzy Kośnik | Zbiory ECS

https://artsandculture.google.com/exhibit/strajk/gQp6IrRQ?hl=pl


Mury i witryny, słupy, ściany kiosków, wiaty przystankowe… Każdy skrawek przestrzeni publicznej 
w kraju pokryty został plakatami i ulotkami, nawołującymi do wzięcia udziału w wyborach 4 czerwca 
1989 roku i poparcia kandydatów Solidarności.
Zdjęcia Jana Juchniewicza, fotografa związanego z opozycją, dokumentują dwa miesiące kampanii na 
Pomorzu. Autorskie spojrzenie Jana Juchniewicza na przestrzeń miejską tego okresu ukazuje skalę 
zjawiska, dotąd niespotykaną w polskim powojennym życiu politycznym. Było ono niepowtarzalną 
wizualizacją narodowego zrywu i pełnego nadziei oczekiwania na polityczną i społeczną 
transformację. Wybory do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 roku były ukoronowaniem długoletniej 
walki o demokratyzację polskiego ustroju. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej 
Polsce, w których głos obywatela miał rzeczywiste przełożenie na ich wynik. Kampania wyborcza, 
rozpoczęta oficjalnie 13 kwietnia 1989 roku uchwałą Rady Państwa, zapoczątkowała zaciętą walkę 
o głosy, w której bardzo szybko dały się zauważyć różnice w stylu jej prowadzenia przez obie strony 
polityczne. Strona rządowa, po raz pierwszy zmuszona do uzasadnienia i przekonania wyborców do 
swoich racji, poległa w tym starciu z dynamiczną, barwną i pełną nowoczesnych haseł akcją Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”. 
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JAN JUCHNIEWICZ 
KAMPANIA PO 30 LATACH

← Fot. Jan Juchniewicz | Zbiory ECS

ecs.gda.pl/title,Kampania_po_30_latach,pid,2349.html


Gra szła o wielką stawkę – po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej o mandaty posłów 
i senatorów mogli walczyć ludzie spoza partii komunistycznej. W wyborach do Sejmu i Senatu 4 czerwca 
1989 roku pod sztandarami Solidarności o mandaty ubiegało się 261 kandydatów. Jak jednak obalić 
system w czasach bez Internetu, gdy media wciąż są w rękach reżimowej władzy? 
Wystawa była poświęcona obywatelskiej kampanii informacyjnej przed wyborami 4 czerwca 1989 roku.

MIEJSCE EKSPOZYCJI

  2019
  wystawa wirtualna na ecs.gda.pl

1312019

4 CZERWCA 
W SAMO POŁUDNIE

← Fot. Stefan Kraszewski | Zbiory ECS

https://artsandculture.google.com/exhibit/4-czerwca-1989-w-samo-po%C5%82udnie-european-solidarity-centre/AQKCwkhWpehFJg?hl=pl


Nikt z pasażerów nie przeżył tej katastrofy. 10 kwietnia 2010 roku, o godzinie 8.41 czasu 
polskiego, pod Smoleńskiem rozbił się polski samolot Tu-154 z 96 osobami na pokładzie, 
w tym prezydentem RP Lechem Kaczyńskim z małżonką, ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie 
Ryszardem Kaczorowskim, wicemarszałkami Sejmu i Senatu, rzecznikiem praw obywatelskich, 
szefami wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Polska delegacja zmierzała na uroczystości 
upamiętniające 70 rocznicę mordu NKWD na polskich oficerach w Katyniu. Pamiętamy! 
Prezentujemy sylwetki bohaterów wystawy stałej ECS, którzy stracili życie w katastrofie pod 
Smoleńskiem.
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SMOLEŃSK
STRACILIŚMY BOHATERÓW 
DROGI DO WOLNOŚCI

↖ plansza tytułowa | Fotografie ze zbiorów ECS, IPN, Forum, KFP



Fenomen społeczny sierpniowych wydarzeń w Polsce polegał na tym, że po raz pierwszy za żelazną 
kurtyną obywatele wzięli sprawy w swoje ręce: pokojowo – usiedli z władzą do rozmów przy 
stole; powszechnie – strajki objęły cały kraj; skutecznie – porozumienie zostało zawarte, a marzenia 
o wolności nie dało się już ludziom odebrać, mimo rewanżu władzy, która 13 grudnia 1981 roku 
wprowadziła stan wojenny i internowała opozycjonistów. Konsekwencją Porozumień Sierpniowych była 
demokratyczna zmiana ustroju w Polsce, a następnie w całym bloku wschodnim.

MIEJSCA EKSPOZYCJI

  2020
  portal Europeana

1352020

SOLIDARNOŚĆ
POKOJOWA REWOLUCJA

← Fot. Zenon Mirota | Zbiory ECS

https://www.europeana.eu/pl/exhibitions/solidarity-a-peaceful-revolution/peacefully
https://www.europeana.eu/pl/exhibitions/solidarity-a-peaceful-revolution/universally
https://www.europeana.eu/pl/exhibitions/solidarity-a-peaceful-revolution/effectively
https://www.europeana.eu/pl/exhibitions/solidarity-a-peaceful-revolution


SOLIDARNOŚĆ
CODZIENNIE

137

2017
138    Line / Linia / Лiнiя 

2018
139    Części wspólne

2019
140    Głos laguny

2020
141    Ołówek przebija bańki



CZĘŚCI WSPÓLNE 
Bohaterkami zdjęć były ambasadorki i sympatyczki projektu 440 KM PO ZMIANĘ, które każdego 
roku m.in. biorą udział w 440-kilometrowym spacerze brzegiem Bałtyku, by wesprzeć kobiety 
z niepełnosprawnościami ruchu i manifestować ideę plaż dostępnych dla wszystkich. Pomysłodawczynią 
projektu i autorką fotografii była Sylwia „Nikko” Biernacka.

MIEJSCE EKSPOZYCJI

  Solidarność Codziennie, 3 piętro ECS

2018

LINE / LINIA / ЛIНIЯ 
Multimedialny projekt artystyczny dotyczący polsko-ukraińskich przesiedleń (1945–1951). Linia 
symbolizuje nie tylko podział na mapie, ale również trudne wieloletnie rozłąki rodzin i przyjaciół. Autorką 
projektu była Natalka Dovha. Materiały zebrano podczas ekspedycji po ukraińskich i polskich wsiach 
oraz kwerend w archiwach prywatnych, państwowych archiwach miejskich Lwowa, Tarnopola, Lublina 
i Przemyśla.
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  Solidarność Codziennie, 3 piętro ECS
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Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECSFot. Dawid Linkowski | Archiwum ECS



GŁOS LAGUNY 
Kamila Chomicz, trójmiejska artystka, fotografka, lokalna działaczka na rzecz środowiska i biolożka, 
podczas podróży do Bacalar w Meksyku robiła zdjęcia stromatolitom, wodzie, roślinom, zwierzętom 
i zanieczyszczeniom oraz rozmawiała z mieszkańcami i naukowcami. Wystawa stała się częścią kampanii 
informacyjnej na rzecz ochrony bardzo unikatowego ekosystemu laguny w Bacalar.
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  Solidarność Codziennie, 3 piętro ECS
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OŁÓWEK PRZEBIJA BAŃKI 
Działanie podsumowujące 5 numerów ZESZYTU SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE, do którego 
zaproszono rysowniczki i rysowników mających zinterpretować tematy przewodnie kolejnych 
numerów pisma. Powstało 13 prac, których autorkami i autorami są: Małgorzata Andrys, Kasia Babis, 
Daniel Chmielewski, Maria Dek-Lewandowska, Basia Flores, Jacek Frąś, Henryk, Sławomir Hryniewiecki, 
Zuza Gadomska, Katarzyna Kaczor, Anna Krztoń, Olga Wróbel i Marta Zabłocka.
W rozmowie o sztuce zaangażowanej społecznie rozmawiali: Zuzanna Gadomska – kuratorka 
wystawy, ilustratorka, graficzka; Daniel Chmielewski – scenarzysta, rysownik, autor książek dla dzieci 
i storyboardzista; oraz Hanna Łozowska – prowadząca spotkanie, dziennikarka, reportażystka.
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Fot. Dawid Linkowski | Archiwum ECS Ilustracja: Katarzyna Kaczor

https://ecs.gda.pl/olowek


GALERIA
JEDNEGO 
OBIEKTU

143

2017
144    Kartka Walentynowicz
145    Sweter Lecha Wałęsy

2017
146    Grudzień ’70. 

Kula wyjęta z ciała postrzelonego
147    Szklana bombka z napisem „Żyje Solidarność”
148    Żakiet Aliny Pienkowskiej

2018
149    Figury ’80

2020
150    Kolekcja przypinek
151    Plakat „W samo południe”



SWETER LECHA WAŁĘSY 
W tym swetrze 31 sierpnia 1980 roku Lech Wałęsa podpisywał Porozumienie Gdańskie.
Sweter został wykonany z elastycznego nylonu w kolorze musztardowym. Ma wzór utkany w pionowe 
pasy w kolorze nieco ciemniejszym niż reszta. Jest wykończony ściągaczem w kolorze musztardowym, 
z białym i czarnym paskiem. Został wykorzystany przez Andrzeja Wajdę w filmie „Wałęsa. Człowiek 
z nadziei”. Dar Danuty Wałęsy.
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  Europejskie Centrum Solidarności, ogród zimowy

2017

KARTKA WALENTYNOWICZ 
Kartka z życzeniami z okazji świąt wielkanocnych przesłana Annie Walentynowicz do Ośrodka 
Odosobnienia w Gołdapi, gdzie była internowana, datowana na 5 kwietnia 1982 roku. Kartka została 
odnaleziona przypadkowo w gdańskiej sortowni śmieci i przekazana ECS przez Zakład Utylizacyjny 
w Gdańsku.
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Fot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECSFot. Grzegorz Mehring | Archiwum ECS



SZKLANA BOMBKA 
Z NAPISEM „ŻYJE SOLIDARNOŚĆ”
Szklana bombka w kształcie sopla, w kolorze srebrnym, pochodzi z czasów stanu wojennego. Na 
wybrzuszeniu ozdoby ręcznie wykonano napis w biało-czerwonej kolorystyce „ŻYJE SOLIDARNOŚĆ”. 
Autorką bombki i donatorką jest Ewa Andrzejewska.
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  Europejskie Centrum Solidarności, ogród zimowy
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GRUDZIEŃ ’70
KULA WYJĘTA Z CIAŁA POSTRZELONEGO
Kula nosi widoczne ślady po wystrzale. Umieszczono ją w posrebrzanym kielichu, wyłożonym 
bawełnianą watą. Czara kielicha ma ozdobny pas oraz trzy okrągłe elementy. Kielich jest osadzony na 
białej, marmurowej podstawie z czterema mosiężnymi, kulistymi nóżkami. Do podstawy przymocowano 
przeźroczystą taśmą klejącą karteczkę z odręcznym podpisem: „KULA WYJĘTA Z KLATKI PIERSIOWEJ 
PRZEZ J.D. GDAŃSK 10–17. XII. 1970 r.”. Dar Jacka Bitela.
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Fot. Dawid Linkowski | Archiwum ECS Fot. autor nieznany | Archiwum ECS



FIGURY ’80
Trzy drewniane rzeźby w sierpniu 1980 roku wykonał Ireneusz Kołodziejski (1934–2004), który 43 
lata przepracował w Stoczni Gdańskiej jako traser. Podczas długich dni strajkowych, w oczekiwaniu na 
zakończenie protestu, Kołodziejski wykonał kilka rzeźb. Najbardziej znaną i uwiecznioną na niejednym 
zdjęciu z Sali BHP jest robotnik z ramionami uniesionymi na znak zwycięstwa. Rzeźba wraz z innymi 
pamiątkami sierpniowymi została złożona jako wotum na Jasnej Górze. Pozostałe prace rodzina 
ofiarowała ECS, przedstawiają: stoczniowca w kasku trzymającego w ręku pałkę, która symbolizuje 
waleczność i determinację strajkujących, Annę Walentynowicz – bohaterkę strajku sierpniowego i figurę 
stoczniowca trzymającego na rękach statek – figura ta odwołuje się do sukcesu, jaki odnieśli strajkujący, 
doprowadzając do podpisania z rządem Porozumienia Gdańskiego.
Dar Marioli Łygońskiej, córki autora.
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  Europejskie Centrum Solidarności, ogród zimowy
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ŻAKIET ALINY PIENKOWSKIEJ
Alina Pienkowska – sygnatariuszka Porozumienia Gdańskiego – nosiła ten żakiet podczas historycznych 
chwil w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Żakiet – krótki, dopasowany, jednorzędowy, zapinany na trzy 
plastikowe guziki – szyty był na miarę, nie jest produktem masowym. Został wykonany z dwóch 
różnych tkanin syntetycznych: marynarka z granatowego materiału, a klapy, mankiety oraz kieszenie 
z granatowego materiału w duże białe kropki. Pufy przy ramionach są lekko marszczone. 
Dar Bogdana Borusewicza.
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PLAKAT „W SAMO POŁUDNIE”
Gary Cooper jako szeryf z filmu „W samo południe” (1952) zamiast rewolweru trzyma kartę wyborczą – 
pomysłodawcą plakatu był Tomasz Sarnecki (1966–2018), wówczas 23-letni student Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.
Praca młodego grafika początkowo została uznana za zbyt konfrontacyjną. Plakaty udało się powielić, 
m.in. dzięki Henrykowi Wujcowi – opozycjoniście, który zlecił druk za granicą. Plakaty dotarły do 
Warszawy kilka godzin przed otwarciem lokali wyborczych. 
Z czasem plakat stał się ikoną tych wyborów. Zyskał również światową sławę, prezentowany był m.in. 
w Victoria and Albert Museum w Londynie na wystawie 100 najważniejszych plakatów XX wieku.
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KOLEKCJA PRZYPINEK
Prywatną kolekcję ponad 200 przypinek i monet okolicznościowych zgromadził Jan Cieżkal, członek 
Solidarności, pracownik Urzędu Celnego w Gdyni. Zbiór oprawił w złotą ramę, którą nabył podczas 
Jarmarku Dominikańskiego, i zawiesił w salonie. Kolekcja, w stanie wojennym ukryta za biało-czerwoną 
kotarą, zdobiła ścianę domu przez 35 lat.
Zbiór Jana Cieżkala ofiarował archiwum ECS Piotr Cieżkal.
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Fot. Katarzyna Granacka | Archiwum ECS Fot. Jan Rusek / Archiwum ECS



wydawca

opracowanie 
Monika Krzencessa-Ropiak, Agnieszka Bacławska-Kornacka

współpraca 
Arkadiusz Bilecki, Adam Cherek, Jerzy Klimczak, Ewa Konkel, 
Iwona Kwiatkowska, Karolina Lejczak-Pastuszka

redakcja 
Katarzyna Żelazek

projekt graficzny │ fotografia na okładce
Mirosław Miłogrodzki

Gdańsk 2021
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