Europejskie Centrum Solidarno?ci w Gda?sku

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="color:
#ff6600;">Europejskie Centrum Solidarno?ci w Gda?sku</span> </span></strong></p> <p
style="text-align: justify;">30 sierpnia 2014 roku na dawnych terenach Stoczni Gda?skiej tu?
przy historycznej Bramie nr 2 zosta?a otwarta siedziba Europejskiego Centrum Solidarno?ci.
Ten nowocze?nie, z rozmachem zaprojektowany gmach pe?ni wielorakie funkcje.</p> <p
style="text-align: justify;">Centralne miejsce w Centrum zajmuje wystawa �Drogi do
Wolno?ci�, kt�a dokumentuje walk? Polak� z re?imem komunistycznym, narodziny i rozw�
NSZZ �Solidarno??�, mroczny czas stanu wojennego, wparcie ze strony ?wiata dla opozycji
demokratycznej i ostateczny upadek systemu sowieckiego w Europie ?rodkowej i Wschodniej.
Mieszcz?ca si? w sze?ciu wielkich salach wystawa zawiera wiele unikatowych osobistych
pami?tek bohater� tych wydarze? oraz obiekty wpisane na list? ?wiatowego Dziedzictwa
UNESCO, a liczne prezentacje multimedialne pozwalaj? przybli?y? atmosfer? tamtych lat.
Zm?czeni zwiedzaniem mog? odda? si? zadumie i refleksji w sali im. Jana Paw?a II.</p> <p
style="text-align: justify;">W Europejskim Centrum Solidarno?ci znajduje si? r�nie? bogata
biblioteka i archiwum, kt�ych celem jest zebranie jak najwi?kszej liczby publikacji i czasopism
wydawanych przez organizacje opozycyjne, kt�e z powodzeniem mog? by? wykorzystywane w
pracy naukowc�. Nowocze?nie wyposa?one sale konferencyjne pozwalaj? na organizacj?
konferencji naukowych i imprezy kulturalne.</p> <p style="text-align: justify;">Tak?e najm?odsi
nie mog? si? nudzi?. Specjalnie dla nich zosta? stworzony Wydzia? Zabaw. Jest to sala
zajmuj?ca ponad 400 m<sup>2</sup>, w kt�ej zainstalowano wiele mobilnych stanowisk
po??czonych w atrakcyjn? dla dzieci przestrze? zabawy i nauki. Mali go?cie mog? si? tu
dowiedzie?, jak zbudowa? statek, wyj?? w nim rejs i dostarczy? towar, a tak?e co oznacza
�solidarnie� i ile dobrego mo?na zdzia?a? wsp�n? prac?.</p> <p style="margin: 0cm 0cm
0.0001pt; text-align: justify;">Europejskie Centrum Solidarno?ci udost?pni?o r�nie? cz???
swoich pomieszcze? na siedzib? Biura Lecha Wa??sy.</p> <p style="margin: 0cm 0cm
0.0001pt; text-align: justify;">Tu? obok Centrum znajduje si? historyczna Sala BHP, w kt�ej
r�nie? zgromadzone s? pami?tki dokumentuj?ce histori? NSZZ �Solidarno??�.</p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif;">Strona Europejskiego
Centrum Solidarno?ci: </span><a
onclick="window.open(this.href,'','scrollbars=yes,resizable=yes,location=yes,menubar=yes,statu
s=yes,toolbar=yes,left=0,top=0');return false;"
href="http://www.ecs.gda.pl/">http://www.ecs.gda.pl/</a></p> <p><a
onclick="window.open(this.href,'','scrollbars=yes,resizable=yes,location=yes,menubar=yes,statu
s=yes,toolbar=yes,left=0,top=0');return false;" href="http://www.ecs.gda.pl/"><img
src="images/stories/atrakcje/ecs/ECS 1.jpg" alt="" width="484" height="324" /></a><img
src="images/stories/atrakcje/ecs/ECS 2.jpg" alt="" width="485" height="324" /></p> <p><img
src="images/stories/atrakcje/ecs/ECS 3.JPG" alt="" width="484" height="293" /><img
src="images/stories/atrakcje/ecs/ECS 4.jpg" alt="" width="486" height="293" /></p> <p><img
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