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Europejskie Centrum Solidarności – powołane przez ministra kul-

tury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa pomorskie-

go, gminę miasta Gdańsk, NSZZ „Solidarność” i Fundację Centrum 

Solidarności – od roku 2007 realizuje bogaty program promocji dzie-

dzictwa Solidarności w Polsce i Europie, także program edukacji 

obywatelskiej oraz projekty kulturalne, naukowe i muzealne.

– Europejskie Centrum Solidarności to instytucja żywa, otwarta, gdzie 

pracuje wielu młodych ludzi. I to pracę z młodzieżą uważam za naj-

ważniejsze nasze zadanie, demokracja wciąż nie jest bowiem syste-

mem oczywistym, konieczna jest nieustanna dbałość o edukację oby-

watelską – mówi Basil Kerski, dyrektor ECS. – Chcielibyśmy, aby 

nowy budynek ECS stał się agorą, miejscem spotkań, gdzie uda się za-

chować chociaż trochę z kluczowego momentu sierpniowego strajku, 

kiedy robotnicy nie poszli do domu.

Pola aktywności ECS wyznacza statut: 

oraz przesłania idei Solidarności w Polsce i na świecie

-

miarze uniwersalnym

-

-

wieni

-

go porządku międzynarodowego

Europejskie Centrum 

Solidarności
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Przy ECS, zgodnie ze statutem, działa Rada Europejskiego Cen-

-

Komitet Strajkowy podpisał porozumienie z rządem PRL, wznosi 

się nowy budynek Europejskiego Centrum Solidarności. Budowa 

-

-

nalne sp. z o.o., a wykonuje Polimex Mostostal S.A.

-

ności i zmianom, jakie dokonały się pod jej wpływem w całej Euro-

badawczo-naukowy, ośrodek edukacyjno-szkoleniowy oraz pra-

-

garni, sklepu z pamiątkami i kawiarni w zaciszu całorocznego 

-

Ambicją założycieli jest także utworzenie z ECS europejskiego 

miejsca spotkań obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za roz-

wój demokracji. Ważnym celem ECS jest także promocja idei wol-

„(…) Aby ten żywy pomnik – symbol zwycięstwa pokojowej rewolucji 

Solidarności stanowił światowe centrum krzewienia idei wolności, 

demokracji i solidarności” – zapisano w Akcie Erekcyjnym Europej-

skiego Centrum Solidarności, który dwudziestu dziewięciu sygna-

-

dentów, proklamowało w 25 rocznicę podpisania Porozumień 
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Misja Europejskiego Centrum Solidarności

demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialo-

-

czenie Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji, aby 

częścią mitu założycielskiego Europy.

-

www.ecs.gda.pl
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„Wystawa Stała Europejskiego Centrum 
Solidarności. Katalog”
pod redakcją Pawła Golaka, Basila Kerskiego 

i Konrada Knocha

Gdańsk 2014, 280 stron, ISBN 978-83-62853-48-9

Katalog zawiera teksty i ilustracje obiektów, które zwiedzający 

nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji na temat rewolucji Soli-

-
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zarówno dla świadków i uczestników wydarzeń, jak i gości z zagra-

nicy oraz przedstawicieli młodego pokolenia. Narrację podstawową 

-

-

Zwiedzający dowie się, że dzisiejsza polska demokracja jest wyni-

kiem bezkrwawej, pokojowej rewolucji Solidarności, stanowiącej 

inspirację dla Europejczyków, którzy marzyli o wolności.

„Wystawa Stała Europejskiego Centrum 
Solidarności. Antologia”
pod redakcją Jacka Kołtana i Ewy Konarowskiej

Gdańsk 2014, 376 stron, ISBN 978-83-62853-45-8

Obszerna publikacja prezentująca 

wybór tekstów i zdjęć ściśle zwią-

-

szej antologii opowieść o Solidar-

ności zbudowana jest z relacji bez-

-

od tamtego czasu polityka, stając 

się naturalnym elementem codzien-

nego życia. Owym relacjom towa-

rzyszą zarówno klasyczne teksty 

-

-

brane materiały, w większości zgromadzone i opublikowane przez 
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„Krótka historia Solidarności”
Jan Skórzyński

Gdańsk 2014, 188 stron + 72 strony z ilustracjami, ISBN 978-83-62853-46-5

 e-book ISBN 978-83-62853-47-2

-

-

realizować polskie aspiracje do wolności w podzielonej Europie. 

-

trwał siedem lat prześladowań i konspiracji. „Społeczeństwo pod-

ziemne” nie pozwoliło władzom PRL na przywrócenie porządku 

-

niści musieli się zgodzić na powrót Solidarności i otwarcie drogi do 

demokracji. O tym, jak 25 lat temu doszło do odzyskania wolności, 

-

-

-

ry stanowił jedno z najpoważniej-

układu geopolitycznego.

popularyzatorski, wprowadza-

jąc czytelnika w podsta wową 

problematykę NSZZ „Solidar-

ność”, założeń, celów i zmienia-
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pod wpływem lektury zainteresują się najważniejszymi wydarze-

ZAPOWIEDZI

Monografia Anny Machcewicz na temat strajku na Wybrzeżu w sierp-

niu 1980 roku.

Ireneusz Krzemiński i in., Solidarność – doświadczenie i pamięć. Część II
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Seria IDEA SOLIDARNOŚCI -

-

HISTORIA SOLIDARNOŚCI zawiera wydawnic-

-

podserii TEORIA SPOŁECZNA

łeczeństwa obywatelskiego i kondycją demokracji. W ten sposób 

-

sposobów myślenia o zmianie społecznej.

Rada naukowo-programowa:

Edwin Bendyk, Collegium Civitas, Warszawa

Barbara Fatyga

Basil Kerski, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk

Leszek Koczanowicz

Sławomir Magala

Elżbieta Matynia

David Ost,

Jadwiga Staniszkis, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Tomasz Szkudlarek

Redakcja naukowa serii:

Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności

seria IDEA SOLIDARNOŚCI
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Przemiany rzeczy publicznej. 
Od Aten do całej ludzkości 
Pierre Manent

Gdańsk 2014, 496 s., seria Idea Solidarności. Teoria Społeczna, 

ISBN 978-83-62853-40-3    

Zamierzam przedstawić w tej książce pewną interpretację dziejów 

-

-

ju jest polis. Przed pojawieniem się tego wynalazku ludzie żyli zgod-

-

nowy żywioł, jakim jest polityka, czyli zarządzanie rzeczą wspólną, 

-

rozwinąwszy swoje energie 

do tego stopnia, że wyczer-

-

-

-

Aleksandra, potem Rzymu. 

-

stępcą cesarstwa, które 

okazało się niezdolne do 

utrzymania obiecanej przez 

siebie jedności.

-

-
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-

-

pejczykom rządzić się wreszcie w sposób racjonalny: naród. Ale 

-

-

-

[ze wstępu]

Solidarność i kryzys zaufania
pod redakcją Jacka Kołtana

Gdańsk 2014, 160 s., seria: Idea Solidarności. Teoria Społeczna,

ISBN 978-83-62853-09-0; 

 e-book ISBN 978-83-62853-19-9

-

którzy poszukiwali odpowiedzi na 

pytanie o to, jak idea solidarności, 

podjęta dziś przez myśl społeczną 

-

dzieje, nawet jeżeli są to tylko nadzie-

się zrozumieć kulturowego kryzysu, 

który stał się naszym udziałem. 

-

-
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-

-

ropejskie Centrum Solidarności oraz Katedrę im. Erazma z Rotterda-

Solidarność a polityka antypolityki
David Ost

Gdańsk 2014, 344 s., seria Idea Solidarności. Historia Solidarności, 

ISBN 978-83-62853-39-7 

-

Ćwierć wieku po ukazaniu się tej książki podtrzymuję moją opinię 

do siebie sceptycyzmie, wyobrażą sobie, że nie są osobiście zaanga-

żowani i wraz ze mną spojrzą na Polskę z czasów pierwszej Solidar-

ności jak na kraj naprawdę niezwykły.

publicznej działalności towarzyszą prostacka czołobitność i puste 

sklepowe półki. Ale jest też 

czymś więcej. Książka ta 

zaprasza czytelnika do spoj-

rzenia innym okiem na 

przeszłość własnego kraju, 

jaką słusznie budził.

-

jest to, że kolosalna energia 

twórcza Solidarności, istny 

-

gdy nie odżyć na nowo. Ów-
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czesna ideotwórcza energia jest jednak bogatą skarbnicą – czerpać 

z niej mogą wszyscy, którzy mają poczucie, że żyjemy w niezadowa-

-

swo je zadanie.

David Ost 

[ze wstępu do wydania polskiego]

Solidarność. Niespełniony projekt polskiej 
demokracji
Ireneusz Krzemiński

Gdańsk 2013, 586 s., seria: Idea Solidarności. Historia Solidarności. 

ISBN 978-83-62853-08-3;

  e-book ISBN 978-83-62853-16-8

-

lidarności” traktuje się jako wydarzenie czy nawet proces, który jeśli 

nawet przyniósł niezwykły owoc w postaci odzyskania wolności 

-

dziewanie się rozpłynął w nowej rzeczywistości. 

[…] Co się stało z tymi wzorami za-

nionymi postawami, nade wszystko 

mającymi wymiar obywatelski, 

wspól notowy i polityczny? Gdzie się 

podziała podstawowa, jak można 

sądzić, idea Solidarności, że prawo 

-

-

-

ry ma przecież wielki wpływ na oso-
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-

[ze wstępu]

Odnowa kultury politycznej. Siła kultury 
kontra kultura władzy 
Jeffrey C. Goldfarb

Gdańsk 2012, 267 s., seria: Idea Solidarności. Teoria Społeczna, 

ISBN 978-83-62853-03-8

-

dejmują działania polityczne, nie jest określony raz na zawsze. Oby-

-

ności i inwencji. Książka Odnowa kultury politycznej -

-

-

wać czytelnikom możliwość zrozumienia praktyk, które prowadzą 

-

-

-

ryzuje ostatnie zmiany polityczne 

-

-

przekonuje, że kultury polityczne 

zagrożenia, ale także  dają szansę 

na twórczą alternatywę.
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Walka klas w bezklasowej Polsce
Sławomir Magala [Stanisław Starski]

Gdańsk 2012, 383 s., seria: Idea Solidarności. Historia Solidarności, 

ISBN 978-83-62853-04-5;  e-book ISBN 978-83-62853-15-1

procesy, które doprowadziły 

do upadku system władzy ko-

munistycznej w Polsce, nie 

doczekały się przekonywają-

cego wyjaśnienia. Wskazy-

-

sowej mobilizacji, czy wręcz 

determinacji milionów ludzi, 

by wytrzymać zwiększony 

poziom represji, drastyczne 

braki rynkowe, wreszcie kon-

tką reprezentowaną przez 

elity władzy, skupia się na 

-

-

-

li już tworzyć coraz bardziej bezsensowne, płaskie i zdroworozsąd-

kowe teorie, koncepcja Magali, pokazująca logikę odwróconego 

-

ciowa Magali-Starskiego pokazuje także, iż nieprzeciętność po-

-

-

znawczej. 

(Bronisław Misztal)
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Samoograniczająca się rewolucja 
Jadwiga Staniszkis

Gdańsk 2010, 382 s., dysk optyczny (CD ROM), seria: Idea Solidarności. 

His toria Solidarności, ISBN 978-83-62853-00-7

Książka ta jest jedną z najbardziej 

-

-

wnikliwie obserwuje wydarzenia 

-

misji ekspertów Międzyzakłado-

wego Komitetu Strajkowego. Au-

torka poddaje krytyce nie tylko 

kształt systemu politycznego okre-

-

rakter solidarnościowej wizji spo-

łeczeństwa wolnego od polityki 

Solidarności, jak i obozu rządzącego. Krytyczna perspektywa wo-

 czekała niemal 

Solidarność: analiza ruchu społecznego 
1980-1981 
Alain Touraine, Jan Strzelecki, François Dubet, 

Michel Wieviorka

Gdańsk 2010, 334 s., seria: Idea Solidarności. Historia Solidarności, 

ISBN 978-83-930472-4-6

-

ności, pisana z perspektywy obcokrajowca krytycznie odnoszące-
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jest wyjątkowym dokumentem 

epoki, będącym głęboką analizą 

-

wadzą do zmiany sytuacji politycz-

-

-

ZAPOWIEDZI serii IDEA SOLIDARNOŚCI:

Idea solidarności. Antologia

Przesilenie. Nowa kultura demokratyczna
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seria BIBLIOTEKA ECS

-

-

szą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej 

Ruch Wolność i Pokój w Szczecinie 
w latach 1985-1992
Maciej Wiśniewski

Gdańsk 2014, 168 s., seria Biblioteka ECS, ISBN 978-83-62853-33-5

 e-book ISBN 978-83-62853-44-1 

-

grywał w drugiej połowie lat 

-

-

dowej, sięgnął po wydawnictwa 

drugiego obiegu oraz – co najważ-

niejsze – zebrał wiele relacji. Ze 

względu na brak literatury przed-

miotu relacje stanowią najważniej-

szą i najwartościowszą stronę 
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opracowania. Praca zasługuje na uwagę nie tylko z powodu wyso-

kiej wartości merytorycznej oraz innowacyjnego ujęcia tematu, ale 

również dlatego, że WiP był dotąd bardzo pobieżnie traktowany 

Opozycja demokratyczna w PRL 
w latach 1976–1981
pod redakcją Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, 

Przemysława Ruchlewskiego

Gdańsk 2013, 618 s., seria: Biblioteka ECS, ISBN 978-83-62853-06-9

 e-book ISBN 978-83-62853-17-5

-

nym w system polityczny PRL w drugiej połowie lat siedemdziesią-

-

cjonowania NSZZ Solidarność. Au-

oraz międzynarodowe uwarunko-

wania istnienia opozycji. Książka 

szczególnie wiele wnosi do badań 

nad genezą Solidarności, wywo-

bazą polityczną tego wielkiego ru-

(Mirosław Golon)
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Opozycja w NRD i w PRL – wzajemne relacje 
i oceny
Piotr Zariczny

Gdańsk 2013, koedycja z Fundacją Konrada Adenauera, seria: Biblioteka ECS, 

ISBN 978-83-62853-07-6;  e-book ISBN 978-83-62853-42-7  

Książka podejmuje temat ważny dla badań dziejów opozycji intelektu-

-

krótkiego stulecia” oraz relewantny ze względu na komparatystyczny 

-

-

-

-

stii polityki międzynarodowej. 

polskimi i niemieckimi opozycjonistami. O ile Polska była dla Niem-

ców bardzo ważnym partnerem 

-

munistycznego, o tyle dla polskiej 

opozycji kontakty te należały do 

-

nego miejsca, co nie znaczy, że 

były całkowicie bagatelizowane. 

Wzajemne kontakty spełniały więc 

-

ły się one do upadku muru berliń-

wcześniej tworząc podwaliny ru-
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Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku 
w latach 1981–1989 
Jarosław Wąsowicz SDB

Gdańsk 2012, 658 s., seria: Biblioteka ECS, ISBN 978-83-62853-05-2

 e-book ISBN 978-83-62853-18-2

Autor podjął się opracowania jedne-

-

go, który narodził się w tym mieście 

wsparcie udzielone przez lokalne 

grupy młodzieżowe miało istotne 

-

leżnie od tego było szkołą obywa-

telskiej i politycznej aktywności dla 

-

-

ganizując ważne dziedziny życia politycznego kraju.

(Mirosław Golon) 

„Nieliczni ekstremiści”.  Podziemna Soli-
darność w propagandzie stanu wojennego 
Jan Olaszek

Gdańsk 2010, 205 s., seria: Biblioteka ECS, ISBN 978-83-930472-7-7

 e-book ISBN 978-83-62853-22-9

Praca wyłoniona w wyniku konkursu konkursu na najlepszą pracę 

solidarności społecznej. Książka zarysowuje obraz podziemnej Soli-

darności w propagandzie stanu wojennego. Przedstawiono w niej, 
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jak rządzący dyskredytowali działa-

-

stwa. Warto bliżej przyjrzeć się kre-

owanemu wówczas przez aparat 

propagandy obrazowi wroga. Spo-

sób jego opisywania z jednej strony 

-

-

przyszło ludziom tworzącym soli-

darnościowe podziemie.

(ze wstępu)

Obywatelskość demokratyczna jako idea 
normatywna w koncepcjach polityczno- 
-programowych polskiej opozycji w latach 
1980-1989 
Małgorzata Michalewska-Pawlak

Gdańsk 2010, 336 s., seria: Biblioteka ECS, ISBN 978-83-930472-9-1

 e-book ISBN 978-83-62853-25-0

Autorka udziela odpowiedzi na pytania w jaki sposób opo zycja rozu-

-

tów i oczekiwań wobec komuni-

-

runku realizacji obywatelskiego 

-

-

wi cenną pozycję naukową. 
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Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji 
demokratycznej w PRL 1976-1980 
Łukasz Jasiński

Gdańsk 2009, 181 s., seria: Biblioteka ECS, ISBN 978-83-929813-3-6

 e-book ISBN 978-83-62853-25-0

-

matykę międzynarodową, jakie reprezentowali autorzy publikujący 

całkowicie nową sytuację dla dzia-

-

-

po wań opozycji z drugiej połowy lat 

co zaowocowało praktycznym za-

-

-

(ze wstępu)

ZAPOWIEDZI serii

Marta Marcinkiewicz Obozy odosobnienia w województwie koszaliń-

skim w latach 1981–1982. Jaworze, Darłówek, Wierzchowo Pomor-

skie i Głębokie.

Solidarność” nad Sekwaną: dzia-

łalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Paryżu 1981–

–1989

ski Kwestie międzynarodowe w myśli politycznej opozycji demokra-

tycznej w latach 1976–1989. Antologia tekstów
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-

Obywatele ACTA
red. Ł. Jurczyszyn, J. Kołtan, P. Kuczyński, M. Rakusa-
-Suszczewski

Gdańsk 2014, 198 s., seria Raport, ISBN 978-83-62853-35-9 

 e-book 978-83-62853-37-3

sto tysięcy osób, ale również rozprzestrzenił się na całą Europę by 

-

mień przez Parlament Europejski.

Obywatele ACTA nie są kroniką wydarzeń, ale raportem z tzw. inter-

wencji socjologicznej, to jest oryginalnej i rzadko praktykowanej 

-

-

-

Przyniosło to zapis interesującego procesu autoanalizy liderów pro-

-

-

angażowanej socjologii. Przede wszystkim jednak Obywatele ACTA 

młodego pokolenia użytkowników Internetu – pokolenia Y.
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Wyniki interwencji socjologicznej 

internetowe i prasowe, wzbogaca-

Jak daleko sięga demokracja w Europie 

Gdańsk 2014, 92 s., seria Raport, ISBN 978-83-62853-32-8

 e-book 978-83-62853-37-3  PL/DE

Mam nadzieję, że lektura zebranych 

w raporcie esejów pozwoli lepiej 

zrozumieć dynamikę tych przeobra-

żeń i możliwe kierunki rozwoju kul-

tury demokratycznej Europy Środ-

kowo-Wschodniej – pisze we wstę-

pie publikacji Basil Kerski, politolog 

i dyrektor ECS. – Niepokój spowo-

dowany gospodarczą kon ku ren cyj-

nością młodych państw UE oraz 

strach przed konsekwencjami glo-

balizacji oraz imigracji ze Wscho du 

i Południa, przyczyniły się w ostat nich 

latach do antyliberalnych, częścio-

wo antyeuropejskich nastrojów w starych państwach UE. Dynamiczny 

rozwój wydarzeń na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku otworzył 

przed nami nowe perspektywy. Konferencja „Jak daleko sięga demo-
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kracja w Europie?” odbyła się w grudniu 2012 roku. Zawarte w publi-

kacji tezy i analizy zostały potwierdzone przez zmiany społeczne i poli-

tyczne w tym regionie.

ZAPOWIEDZI serii

Eseje o solidarności

25 lat transformacji ustrojowej roku 1989 w Europie Środkowej 

i Wschodniej

Ruchy miejskie

Bieda. Edukacja wobec ekonomii wykluczenia
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CZASOPISMO / półrocznik

„WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ”
 

„Wolność i Solidarność” jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym 

-

-

-
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mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy 

-

dla myśli politycznej antytotalitarnej opozycji. Ważną częścią pisma 

stanowi dział recenzji, omawiający zarówno polskie, jak i obcojęzyczne 

książki dotyczące interesującego nas obszaru tematycznego.

będzie analiza myśli politycznej i narodzin społeczeństwa obywatel-

skiego, perspektywa socjologiczna, a także perspektywa porównawcza 

-

komunizmu – bowiem ani komunizm, ani inne systemy dyktatorskie 

ludów. Do dziejów odzyskiwania wolności należą także współczesne 

W skład Rady Naukowo-Programowej pisma „Wolność i Solidar-

-

-

Paczkowski, Aleksander Smolar, Edmund Wnuk-Lipiński . 
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nr 8  Bronisław Geremek Lekcja Solidarności

Ruch Młodej Polski w Sierpniu ’80

nr 7 Edmund Wnuk-Lipiński 25 lat po przełomie

 In memoriam

 Ankieta „WiS” Polski rok 1989 

nr 6 Stulecie obywatelskiego nieposłuszeństwa

 Karol Modzelewski Sprawa „jedenastki” Rosja dysydentów 

Ruch Obrony Praw Człowieka w ZSRR

nr 5 Bronisław Komorowski Lata opozycji

 Anne Applebaum Żelazna kurtyna

Kłopoty z Solidarnością

nr 4 Od dyktatury do demokracji

 Bronisław Geremek Rok 1984 – uwolnić „jedenastkę”

 Dysydenci na Kubie

 Opozycja na Białorusi

nr 3 Aung San Suu Kyi O wolności i oporze

Polskie myszki i radziecki kot

nr 2 Solidarność i iluzja społeczeństwa bezkonflikto-

wego

Zamiast palić komitety...

nr 1 -

 Aleksander Smolar Obywatelski ruch oporu w Polsce
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Poza seriami

Biznes patriotyczny
Mateusz Fałkowski

Gdańsk 2011, 283 s., ISBN 978-83-62853-01-4

Biznes patriotyczny Mateusza Fałkowskiego to pierwsza doskonale 

-

więcej niż naukowe opraco-

rzeczowego wykładu nie zo-

-

my, na ile to możliwe, do 

-

cia, poznajemy dziesiątki 

ludzi, to co robili, czym ryzy-

kowali, jakie koszty ponosili 

(Andrzej Paczkowski)

Solidarność - doświadczenie i pamięć 
Ireneusz Krzemiński wraz z zespołem

Gdańsk 2010, 350 s., ISBN 978-83-930472-2-2

-
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Zmiany Społecznej, przy współpracy CBOS. Zawiera wyniki ogólno-

-

-

mias to, Szczecin, Bydgoszcz 

Ostrowiec Świętokrzyski, Sta-

-

mienna oraz Poznań i Wro-

cław. Projekt socjologicz-

nego badania Solidarności 

-

rocznicy podpisania porozu-

-

nia NSZZ „Solidarność”.

Zadra. Biografia Lecha Wałęsy
Jan Skórzyński

Gdańsk 2009, koedycja z wydawnictwem słowo/obraz terytoria, 262 s., 

ISBN 978-83-927651-7-2

Ugoda 

i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989 Od Solidarności do wolno-

ści Kalendarium Solidarności 1980–1989, Rewolucja Okrągłego Sto-

łu -

go Centrum Solidarności.

OPINIE O KSIĄŻCE

-

tentnego badacza epoki Solidarności i początków III Rzeczpospoli-
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tej, między innymi autora 

wysoko ocenianej Rewolucji 

Okrągłego Stołu

Z przekonaniem polecam 

Skórzyńskiego.

powojennej Polski. Opowia-

i jak terroryzowała Polaków 

Służba Bezpieczeństwa, po-

kazuje, ile trzeba było zna-

(Andrew Nagorski)

Solidarność u władzy. Dziennik 1989-1993
Waldemar Kuczyński

Gdańsk 2010, 450 s., 

ISBN 978-83-929813-9-8

Dziennik obejmuje pierwsze, 

-

czypospolitej: powstawanie 

-

-

szewskiego, próby tworzenia 
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-

dem i panią premier, wreszcie upadek rządu.

(ze wstępu)

Czas przełomu. Solidarność 1980-1981 
pod redakcją Wojciecha Polaka [i in.] 

Gdańsk 2010, 1024 s., ISBN 978-83-930472-8-4; 

 e-book ISBN 978-83-62853-21-2

Zagadnienia związane ze skomplikowaną działalnością Solidarno-

-

-

wej, zorganizowanej w Gdańsku przez Europejskie Centrum Soli-

dyskusji na tematy oscylujące wokół Solidarności była trzydziesta 

-

ogromne nadzieje. Niniejszy 

zbiór zawiera teksty dotyczą-

ce m.in. genezy Solidarno-

organizowania się związku, 

działalności SB wobec związ-

kowców, odzwierciedlenia 

prze łomu solidarnościowe-

-

ECS_KATALOG 2015_DO DRUKU.indd   36 2015-05-06   21:18:35



Gdański szkicownik. Wiersze polskie 
1984–2008 
Desmond Graham

Gdańsk 2009, 59 s., ISBN 978-83-927651-3-4

-

-

-

-

strzeżenia, sceny rodzajowe, rozmowy i zdarzenia. Po dwudziestu 

-

-

ków (...) - kronikę, jaką mało 

które miasto może się po-

szczycić.

-

ma to budowa plam światła 

-

-

nież przywracanie pamięci. 

(Olga Kubińska O „Gdań-

skim szkicowniku” Desmon-

da Grahama)
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Kto kazał strzelać. Grudzień 1970
Barbara Seidler

Gdańsk 2009, koedycja z wydawnictwem słowo/obraz terytoria, 337 s., 

ISBN 978-83-7453-003-3

-

zelski, Kliszko, Kociołek, 

Krzysztoporski, Namiotkie-

Autorka zamieszcza list BP 

-

przed komisją Kruczka oraz 

listy Gomułki. Książka opa-

trzona ok. 250 ilustracjami 

-

kazy, plany rozmieszczenia 

wojska, listy – często nigdzie 

dotąd niepublikowane.

cę. Wolno, wolniutko, centy metr po centymetrze zbliżali się do bra-

-

Kto kazał strzelać to reportaż próbujący odtworzyć prze bieg wyda-

wydał rozkaz strzelania do robotników. Równolegle do przejmują-

cej relacji Barbary Seidler toczy się opowieść ilustracyjna, prowa-
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Szok wolności
Barbara Seidler

Gdańsk 2009, koedycja z wydawnictwem słowo/obraz terytoria, 173 s., 

ISBN 978-83-7453-924-1

Barbary Seidler relacjonują na gorąco pierwsze kroki pols kiej de-

-

-

Państwa. Potem przez Zgromadzenie Narodowe został powołany na 

Sejm kontraktowy rozwiązał się sam przed pierwszymi wolnymi wy-

borami parlamentarnymi.

Pierwszą rzeczą, jaka się 

wówczas rzucała w oczy, był 

pędzący czas. I ogromna ra-

dość i swoboda – to było wi-

dać wszędzie wokół, na każ-

dej ulicy. Ale niejako pod 

było takie pewne, a pytanie: 

«Czy Związek Radziecki spo-

kojnie będzie patrzył na de-

-

Zmienił się ustrój, a pań-

stwo nie było przystosowa-

-
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dobyć kraj z gospodarczego dna, tworzyć nowe struktury, może 

Dziś łatwo powiedzieć: Za wolno to szło.

Ale byliśmy pierwsi.

I nie padł żaden strzał.

I naród zwyciężył. Byliśmy wolni.” 

Wolność - zrób to sam
Czesław Bielecki

Gdańsk 2009, 94 s., ISBN 978-83-927651-9-6

-

komunizmu. Powstała Solidarność. Łącząc miliony ludzi w Polsce, 

pokazaliśmy innym narodom, jak wyrwać się totalitarnej niewoli. 

-

mis, stał się początkiem koń-

ca komunizmu i jego rządów 

bez użycia przemocy wygrać 

-

komenduję książkę Czesła-

-

coś zrobisz dla wolności, to 

inni ci pomogą. 
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-

-

-

szą instrukcją obsługi. Napisał ją praktyk. Mówi ona, jak skutecznie 

-

-

-

CIE i PO rewolucji.
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Materiały pokonferencyjne

Korzenie Solidarności. 30-lecie Ruchu Mło-
dej Polski 
redakcja Grzegorz Grzelak i Mirosław Rybicki

Gdańsk 2010, 111 s., 2 dyski wideo (DVD-ROM), ISBN 978-83-930472-0-8

 e-book ISBN 978-83-62853-24-3

-

jednej z organizacji opozycji demo-

kratycznej, która wnios ła swój 

-

głej i demokratycznej Rzeczypo-

spolitej. Książka posiada serwis 

W przededniu wielkiej zmiany. Polska 
w 1988 roku
redakcja Anna Korejwo, opieka naukowa Andrzej Friszke

Gdańsk 2009, 116 s., dysk optyczny (CD ROM), ISBN 978-83-927651-4-1

-

-
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cyjni, samorządowcy, wykładowcy akademiccy oraz studenci. Pu-

-

skiego, Leszka Biernackiego, a także zapis panelu dyskusyjnego 

Paweł Adamowicz, ks. Stanisław Bogdanowicz, Adam Kinaszewski, 

Bogdan Lis oraz Alojzy Szablewski.

W przededniu wielkiej zmiany. Okrągły Stół 
redakcja naukowa Aleksander Hall, fotografie Anna Be-

ata Bohdziewicz

Gdańsk 2009, 60 s., dysk optyczny (CD ROM), ISBN 978-83-929813-0-5

-

Paczkowski.
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Solidarność pokoleń
opieka naukowa Edmund Wnuk-Lipiński

Gdańsk 2009. 62 s., ISBN 978-83-927651-1-0

 e-book ISBN 978-83-62853-30-4

-

nusz Lewandowski oraz Edmund Wnuk-Lipiński. Komentarze: Bog-

-

kooperację między czterema grupami społecznymi: najmłodszą ge-

neracją Polaków, rozpoczynającą 

właśnie edukację, pokoleniem 20- 

-

kładającą rodziny i zaczynającą ka-

rierę zawodową, generacją 50-lat-

na rynku pracy, oraz  pokoleniem 

już za sobą aktywność zawodową, 

-

Solidarność i upadek komunizmu. Między-
narodowa konferencja, Warszawa - Gdańsk 
3-4 czerwca 2009 
redakcja Violetta Kmiecik, wstęp Maciej Zięba

Gdańsk 2009, 163 s.;  e-book ISBN 978-83-62853-28-1
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-

mierz Marciniak, Markus Meckel, Georges Mink, Andrzej Paczkow-

-

-

wolucje wyrzekały się przemocy, 

-

przez szerzenie pokoju, porozu-

stać ze sobą w sprzeczności, oka-

-

-

się przeobrażenia. 

(ze wstępu)

Ekonomia Solidarności. Lech Wałęsa, Tade-
usz Mazowiecki i Leszek Balcerowicz w roz-
mowie z Maciejem Ziębą 
komentarz Jeffrey Sachs

Gdańsk 2008, 42 s;.

 e-book ISBN 978-83-62853-29-8

-

-

Upowszechnianie eko nomii społecz-

nej w Polsce na podstawie doświad-

czeń PIW EQUAL oraz PROMES - 

Promocja Ekonomii Społecznej.

ECS_KATALOG 2015_DO DRUKU.indd   45 2015-05-06   21:18:38



koedycje pism
New Eastern Europe
„New Eastern Europe” to anglojęzyczny kwartalnik poświęcony Eu-

-

nia budowę większego, wzajemnego zrozumienia i promowanie 

dialogu pomiędzy państwami, które niegdyś znajdowały się w ra-

dofinansowania
2014
Andrzej Friszke Rewolucja Solidarności 1980-1981

Sekret Solidarności

Sebastian Ligarski Balony nadziei, czyli powietrzny desant na Polskę
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2013
Barbara Szczepuła Alina Pienkowska. Miłość w cieniu polityki

Arkadiusz Czwołek Opozycja polityczna na Białorusi (1989-2010)

Zobowiązywa-

ła mnie przysięga. Proces Władysława Frasyniuka 1982

Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny – przebieg – konsekwencje, t. 1. mo-

nografia

Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny – przebieg – konsekwencje, t. 2: do-

kumenty

Kryzys bydgoski w relacjach świadków, oprac. A. Dębska, M. Kowal-

Przyjaciel Soli-

darności

2012
Krąg Turo-

wicza. Tygodnik, czasy, ludzie: 1945-99.

Zmieniać świat. Eseje polityczne

Dariusz Aleksander Rymar Odblokować zakład! Strajk w Zakładach 

Mechanicznych „Gorzów” w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 15-16 

grudnia 1981 roku - geneza, przebieg i następstwa

Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności

-
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INFORMACJE HANDLOWE
Książki ECS dystrybuowane są przez:

motyleksiazkowe.pl Beata Motyl 

Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza L&L 

OSDW Azymut

E-booki dostępne, m.in.:

iBuk.pl

Publio.pl

Woblink 

Zinamon.pl

Kontakt w sprawach wydawniczych:

Artur Rogoś

a.rogos@ecs.gda.pl

Europejskie Centrum Solidarności

www.ecs.gda.pl
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