
Temat: Wirtualna wycieczka po Europejskim Centrum Solidarności. 

 

 

1. Europejskie Centrum Solidarności – powstanie i działalność 

2. Zwiedzanie wirtualne muzeum 

 

 

Europejskie Centrum Solidarności – instytucja z siedzibą w Gdańsku, powołana na 

podstawie umowy z dnia 8 listopada 2007 w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej 

instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności, zawartej między Ministrem 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, Miastem Gdańsk, 

Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Fundacją Centrum 

Solidarności. 

Celem działalności Centrum jest „upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i 

innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej”.  

Centrum kieruje dyrektor, powołany na czteroletnia kadencję. Przy Centrum działa 16-osobowa 

Rada powoływana również na czteroletnią kadencję. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję 

społecznie bez wynagrodzenia. Przy Centrum działa także Kolegium Historyczno-

Programowe. Nadzór nad Centrum sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.  

Centrum ma stać się środkowoeuropejską agorą wymiany poglądów nad problemem 

sprawiedliwości społecznej. Aktualnie Europejskie Centrum Solidarności prowadzi działalność 

edukacyjną, naukową, wydawniczą oraz wystawienniczą (np. wystawa „Drogi do Wolności” 

oraz wystawy czasowe i plenerowe).  

Siedziba Centrum o powierzchni 25 349,75 m² powstała w Gdańsku, w dzielnicy Młyniska, na 

obszarze Młodego Miasta przy placu Solidarności, w pobliżu Bramy nr 2 i Pomnika Poległych 

Stoczniowców. Otwarcie nastąpiło 30 sierpnia 2014.  

Przygotowano ekspozycję stałą, która w przestrzeni sześciu sal przedstawia współczesną 

historię Polski, powstanie ruchu solidarnościowego oraz jego dziedzictwo. Nad wystawą 

pracował zespół ECS, a jej aranżacją zajmowało się Studio 1:1, wyłonione na drodze konkursu. 

Oprócz wystawy stałej w siedzibie Centrum mieści się m.in. archiwum, biblioteka, mediateka, 

sala wielofunkcyjna. Na parterze budynku, swobodnie dostępnym, znajdzie się całoroczny 

ogród oraz księgarnia, sklep z pamiątkami i kawiarnia. Oprócz Europejskiego Centrum 

Solidarności w budynku siedziby mają także organizacje pozarządowe.  

(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Centrum_Solidarno%C5%9Bci) 

WIRTUALNY SPACER PONIŻEJ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Centrum_Solidarno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Centrum_Solidarno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82yniska
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82ode_Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Solidarno%C5%9Bci_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_nr_2_Stoczni_Gda%C5%84skiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Poleg%C5%82ych_Stoczniowc%C3%B3w_1970
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Poleg%C5%82ych_Stoczniowc%C3%B3w_1970
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Europejskiego_Centrum_Solidarno%C5%9Bci


Proszę wejść na stronę https://ecs.gda.pl/, a następnie w zakładkę Zaplanuj wizytę>Wirtualny 

spacer 

 

Następnie proszę przejść do zwiedzania mając do dyspozycji m.in.Piętro I, Piętro II, Salę 

wystaw czasowych. Proszę zwiedzać po kolei. 

 

Zwiedzanie realizujemy poprzez przemieszczanie się za pomocą strzałek oraz cyfr w prawym 

dolnym rogu zaznaczonych na zdjęciu. 

https://ecs.gda.pl/


 

Można też za pomocą scroll`a przybliżać widok 

 

Po wirtualnym spacerze proszę zapoznać się z MENU głównym i wejść w Archiwum>Zbiory 

online, po czym przejrzeć udostępnione tam materiały. 



 

Bardzo ciekawym materiałem jest przedstawienie najciekawszych zbiorów ECS w postaci 

pliku PDF który należy sobie pobrać MENU>Archiwum>Portret zbiorów:  

 

Filmoteka. Tu znajduje się link (archiwumfilmowe.pl ) przenoszący  nas do zasobów filmowych 

digitalizowanych w ramach Projekt zrealizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności  i 

Video Studio Gdańsk wspólnie z Fundacją Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości” 

który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu operacyjnego Kultura Cyfrowa. 

http://www.archiwumfilmowe.pl/


Po wejściu na stronę archiwumfilmowe.pl mamy na górze meny w którym możemy wybrać 

m.in. wywiady czy FILMY VSG lub podstronę listę filmów VSG gdzie filmy można 

wyszukiwać wg tagów. 

 

 Filmy które są udostępnione to m.in. 

Partia, pieniądze, rock&roll - Nie wierzę politykom - (uprzedzam że film zawiera wulgarne 

sformułowania): 

http://archiwumfilmowe.pl/baza-filmowa/filmy/122-partia-pieniadze-rock-roll-nie-wierze-

politykomhttps://ecs.gda.pl/title,Muzealia,pid,324.html 

Kronika III Pielgrzymki: http://archiwumfilmowe.pl/baza-filmowa/filmy/120-kronika-iii-

pielgrzymki 
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