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 Projekt Muzeum Solidarności „Pol-
skie drogi do wolności” narodził się 
w marcu 1998 roku, według koncep-
cji przewodniczącego Rady Miasta 
Gdańska Pawła Adamowicza i histo-
ryka dr. Jerzego Kuklińskiego. Dzie-
więć miesięcy później – 29 grudnia 
1999 roku – z inicjatywy prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, przy 
poparciu Lecha Wałęsy i instytutu je-
go imienia, metropolity gdańskiego 
abp. Tadeusza Gocłowskiego, NSZZ 
„Solidarność”, Stoczni Gdańskiej i 
władz województwa pomorskiego,
powstała Fundacja Centrum Solidar-
ności z misją utworzenia Europejskie-
go Centrum Solidarności. Prezesem
fundacji został Bogdan Lis. 8 listopa-
da 2007 roku miasto Gdańsk, Minis-
terstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Samorząd Województwa 
Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” 
i Fundacja Centrum Solidarności po-
wołały instytucję kultury Europejskie 
Centrum Solidarności.
 Tłumy gdańszczan i goście z całego 
świata wypełnili 31 sierpnia 2005 ro-
ku pl. Solidarności w Gdańsku. „(…) 
Aby ten żywy pomnik – symbol zwy-
cięstwa pokojowej rewolucji Solidar-
ności stanowił światowe centrum krze-
wienia idei wolności, demokracji i so-
lidarności” – zgodnie proklamowało 
29 sygnatariuszy, w tym 22 ówczes-
nych premierów i prezydentów.
 „Chcemy w ten sposób przelać na-
sze ówczesne idee na karty teraźniej-
szości z myślą o przyszłych pokole-
niach” – podkreślał Lech Wałęsa, le-
gendarny przywódca Solidarności.– 
Tak jak mówiliście, że nie ma wolnoś-
ci bez Solidarności, ja mówię, że nie 
ma Europy bez wolności i solidarnoś-
ci – mówił José Manuel Barroso, prze-
wodniczący Komisji Europejskiej. –
Europa dziękuje Solidarności za wszys-
tko, co zrobiła.
  Jedną z głównych ról znów zagrał 
tego dnia monstrualnych rozmiarów 
długopis, taki sam jak ten, którym Lech 
Wałęsa podpisał w 1980 roku Poro-
zumienia Sierpniowe.
  Do rywalizacji w międzynarodo-
wym konkursie architektonicznym 
na opracowanie koncepcji budynku 
ECS przystąpiło 58 zespołów architek-
tonicznych z całego świata. Zwycięz-
cą zostało Przedsiębiorstwo Projekto-
wo-Wdrożeniowe FORT z Gdańska. 
W koncepcji architektów bryłę budyn-
ku ECS „winna charakteryzować skra-
jna prostota, taka jak ta, która cecho-
wała cele i metody działania solidar-
nościowego”. Ściany obłożono blachą 
corten, która swoim rdzawym kolo-
rem nawiązuje do elementów kadłu-
bów stoczniowych.
  Pomnik Poległych Stoczniowców, 
Brama nr 2 dawnej Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina i stojąca nieopodal Sala 
BHP, gdzie 31 sierpnia 1980 roku 
strajkujący podpisali porozumienie 
z rządem PRL, miały się stać elemen-
tami wystawy stałej ECS, która jest 
sercem budynku.
  Głównymi projektantami byli archi-
tekci: Wojciech Targowski, Piotr Ma-
zur, Antoni Taraszkiewicz i Paweł Cza-
rzasty.
 W fundamenty pod budowę Europej-
skiego Centrum Solidarności w Gdań-
sku wmurowano 14 maja 2011 roku 
kamień węgielny. Pierwszą kielnię ce-

mentu położył prezydent Rzeczypos-
politej Polskiej Bronisław Komorow-
ski.
 – Pamiętamy nasze rozterki, że in-
ne ważne wydarzenia stały się ikoną 
zmian w Europie. Chcemy, by to pol-
ska Solidarność była znakiem zmian 
na lepsze i likwidacji systemu totali-
tarnego. Trzeba upowszechniać naszą 
dumę tu w Gdańsku – mówił prezy-
dent Bronisław Komorowski. – Idea 
solidarności powinna trwać i być bu-
dowana niezależnie od wszystkich pol-
skich sporów, sympatii i antypatii.
 Siedziba ECS będzie agorą, gdzie 
przestrzeń znajdą ludzie i idee służą-
ce budowaniu i rozwojowi społeczeń-
stwa obywatelskiego, miejscem spot-
kań tych, którym droga jest przyszłość 
świata.
 Otwarcie Europejskiego Centrum 
Solidarności 30 sierpnia przyciągnęło 
tysiące osób.
 Nim budynek ECS-u został oficjal-
nie otwarty, na specjalnej mównicy 
w przyczepie samochodu dostawcze-
go z epoki PRL-u nieopodal Pomnika
Poległych Stoczniowców przemawiali 
Basil Kerski (dyrektor Europejskiego
Centrum Solidarności), były prezy-
dent RP Lech Wałęsa oraz prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. Następ-
nie zgromadzeni przed historyczną 
Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Le-
nina wspólnie ochrzcili budynek ECS, 
rozbijając na nim butelkę cydru (naj-
młodszego polskiego symbolu solidar-
ności). 
 Tłum chętnych do obejrzenia ECS-u 
w dniu jego otwarcia gęstniał z każ-
dą chwilą. Wielka przestrzeń ECS-u 
w środku ocieplona została zielenią 
(na parterze znajduje się duży Ogród 
Zimowy). Na piętrach podziwiać moż-
na ukończoną już wystawę stałą ECS,
złożoną z siedmiu sal zajmujących 
przestrzeń 7 tys. m kw. Sale przezna-
czone na potrzeby wystawy stałej za-
tytułowano: „Narodziny Solidarności”,
„Siła bezsilnych”, „Solidarność i na-
dzieja”, „Wojna ze społeczeństwem”,  
„Droga do demokracji”, „Triumf wol-
ności” oraz  „Sala im. Jana Pawła II”. 
  Cała wystawa pełna jest najnowo-
cześniejszych rozwiązań multimedial-
nych. Zgodnie z najnowszymi trenda-
mi, zadbano o to, by nie przytłaczać 
jej opisami, umożliwiając zwiedzają-
cym poznanie lub przypomnienie so-
bie realiów okresu PRL-u dzięki foto-
grafiom i nagraniom archiwalnym oraz 
eksponatom. Zobaczymy na nich m.in.
wierną kopię celi więziennej i pokój 
przesłuchań, z jakimi do czynienia 
mieli poddawani represjom członko-
wie Solidarności, czy pokoik z typo-
wego PRL-owskiego mieszkania. Bę-
dzie okazja, by wejść do suwnicy, któ-
rą kierowała Anna Walentynowicz
lub poczuć się jak aresztowani w mi-
licyjnej więźniarce z tamtych lat. Po-
dziwiać można z bliska również m.in. 
drukarnię opozycyjną, a nawet zam-
knąć się w więziennej klatce. Imponu-
jące wrażenie robią detale i wykończe-
nia wystawy (choćby kaski, którymi 
wyłożony jest dach sali „Narodziny 
Solidarności”).
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