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… budynek winna charakteryzować skrajna prostota, taka jak ta, która 
cechowała cele i metody działania ruchu solidarnościowego. Realizacji tego postulatu służy 
budowanie prostej bryły budynku  w oparciu o nieskomplikowany  układ równoległych, 
regularnie rozmieszczonych ścian pozbawionych rozbudowanego detalu, wykończonych 
surową powierzchnią rdzewiejącej blachy cortenowej. 

… stanowiące kanwę kompozycji stalowe ściany zdają się poruszać. Pierwsza 
pęka w połowie i przechyla się. Za nią idą inne. Ukośne, wyznaczone płaszczyznami konstrukcji 
budynku, powtarzające się rytmicznie kierunki  wprowadzają odbiorcę w dynamizm świata 
historycznych przemian. Dokumentację tych procesów odnajdzie on we wnętrzach obiektu. 

… eliminacja nadmiaru ułatwi  odbiór generalnych założeń ideowych projektu.  
Programowa prostota sprawi, że idea budynku stanie się równie oczywista jak oczywiste dla 
stoczniowców były ich robotnicze postulaty. Dostępność przekazu symbolicznego zdaje się
być jedną z najbardziej pożądanych cech projektu.

… proponowana forma może być odczytywana w wieloraki sposób i 
przywodzić na myśl żeglujący okręt, a może raczej kadłub budowanego dopiero statku, albo 
zeskładowane blachy przygotowane do jego budowy. Dla wielu ponadczasowość stale 
aktualnych idei Solidarności wynika z faktu, że jeszcze się nie dopełniły, a proces ich osiągania 
nie zakończył się.

… budynek Europejskiego Centrum Solidarności winien zachęcać do wejścia, 
do uczestnictwa w jego codziennej działalności. Bogaty i różnorodny program funkcjonalny 
zakładany w warunkach konkursu, sprzyja budowie obiektu, którego zasadniczą cechą stanie 
się powszechność uczestnictwa - cecha nie zawsze kojarząca się z obiektem muzealnym 
mieszczącym archiwa, historyczne placówki badawcze, często zamkniętego i odpychającego. 
Przejawem demokratycznego charakteru Związku Solidarność była jego powszechność. Każdy 
pracujący mógł zostać jego członkiem, każdy więc winien być pożądanym gościem ECS. 
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DANE LICZBOWE
Powierzchnia terenu m3

INWESTOR : Gmina Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12
PROJEKT: PPW FORT Sp z. Grunwaldzka 212
arch. Wojciech Targowski  z zespołem 
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