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OKRĄGŁY STÓŁ
Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku przy Okrągłym Stole trwały negocjacje między przedstawicielami władz PRL, 
opozycji demokratycznej oraz strony kościelnej. Przyjęto wówczas wiele istotnych postanowień, które w ostateczności 
zmieniły układ sił politycznych w kraju. Otworzyły drogę do częściowo wolnych wyborów, które przeprowadzono 
4 czerwca tego roku, a Polska wkroczyła na drogę demokratyzacji.

Prezentowany wybór publikacji dotyczy obrad Okrągłego Stołu, wydarzeń które do nich doprowadziły oraz 
ich konsekwencji. Poniższe zestawienie zawiera zarówno publikacje naukowe, popularnonaukowe jak i wybór 
dokumentów. W opracowaniach tych znaleźć można ponadto dalsze wskazówki bibliograficzne, które pomogą 
poszerzyć i uzupełnić wiedzę na omawiany temat.

Adamiecki, Wojciech (red.) (1989):

Okrągły Stół. Kto jest kim. „Solidarność” - opozycja. Biogramy, wypowiedzi.
Warszawa: Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

Publikacja jest cennym dokumentem chwili. Zawiera skład zespołów i podzespołów negocjacyjnych 
oraz sylwetki i fotografie wszystkich uczestników obrad, a także wybrane wypowiedzi. To drugie,  
uzupełnione wydanie książki, którą pierwotnie wydrukowała oficyna „Myśl”.

Borodziej, Włodzimierz (red.); Garlicki, Andrzej (red.) (cop. 2004):

Okrągły Stół. Dokumenty i materiały. T. 1-5.
Szczecin, Warszawa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk; na zlec. Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Pięciotomowy zbiór dokumentów i materiałów dotyczących obrad Okrągłego Stołu stanowi niezbędne 
kompendium dla każdego badacza tematu. W publikacji zawarto stenogramy z posiedzeń poszczegól-
nych zespołów, artykuły, fotografie, a także faksymile dokumentów i wycinków prasowych. Książka 
dostępna jest również w wersji elektronicznej na płycie CD.

Codogni, Paulina (2009):

Okrągły stół czyli Polski Rubikon.
Warszawa: Prószyński i S-ka.

Autorka prezentuje naukowe ujęcie problematyki obrad Okrągłego Stołu oraz wydarzeń, które do nich 
doprowadziły. Ich genezę widzi w Sierpniu 1980 r. i powstaniu „Solidarności”. Nie unika również opisu 
oraz oceny następstw i wywoływanych przez nie sporów, które do dziś mają miejsce wśród badaczy 
zajmujących się najnowszą historią Polski.

Dubiński, Krzysztof (oprac.) (cop. 1999):

Okrągły Stół.
Warszawa: Krajowa Agencja Promocyjna.

Publikacja zawierająca zbiór źródeł i dokumentów dotyczących przygotowań i obrad Okrągłego Stołu, 
opracowana przez Krzysztofa Dubińskiego, jednego z protokolantów historycznych wydarzeń. Znaleźć 
w niej można zapisy obrad plenarnych, liczne notatki z zespołów i podzespołów roboczych oraz treść 
rozmów ze spotkań w Magdalence.
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Friszke, Andrzej; Kofta, Mirosław; Reykowski, Janusz; Osiatyński, Wiktor; Grzelak, Janusz; Leszczyński, Adam (red.) (2019):

Psychologia Okrągłego Stołu.
Sopot: Smak Słowa.

W pierwszej części publikacji zawarto obszerny zapis rozmów wokół rzeczywistości PRL i współczesnej 
percepcji obrad Okrągłego Stołu. Drugą część stanowi komentarz w postaci trzech esejów, których 
autorzy nie unikają ocen omawianych wydarzeń z dzisiejszej perspektywy i mierzą się z wieloma mitami 
narosłymi wokół Okrągłego Stołu.

Garlicki, Andrzej (2004):

Rycerze Okrągłego Stołu.
Warszawa: Czytelnik.

Andrzej Garlicki kreśli sylwetki wybranych postaci pierwszo- i drugoplanowych, które brały udział  
w obradach Okrągłego Stołu z obu stron politycznego sporu. Szczególną uwagę poświęca ich życiowej 
drodze i dokonywanym wyborom. Książka zawiera szkice biograficzne 27 osób, które zdaniem autora 
odegrały istotną rolę w tamtym czasie.

Hall, Aleksander (red. nauk.) (2009):

W przededniu wielkiej zmiany. Okrągły Stół.
Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

Krótka publikacja stanowiąca podsumowanie konferencji z okazji 20. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. 
Brali w niej udział zarówno naukowcy, jak i uczestnicy oraz świadkowie obrad. Publikacja zawiera zarys 
tła wydarzeń roku 1989 oraz zapis dyskusji, która towarzyszyła spotkaniu. Do książki załączono płytę DVD.

Polak, Wojciech (red.); Kufel, Jakub (red.); Chechłowska, Marta (red.); Nowakowski, Paweł (red.); Chrul, Damian (red.) (2009):

Okrągły Stół - dwadzieścia lat później. Zbiór studiów.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Zbiór studiów będący owocem konferencji naukowej, która odbyła się 16-17 kwietnia 2009 r.  
w Instytucie politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamieszczone teksty mają bardzo 
różnorodny charakter. Znajdują się tu analizy różnych aspektów negocjacji oraz skutków porozumień, 
teksty omawiające przemiany w Polsce w szerszym kontekście zmian w całej Europie Środkowej  
i Wschodniej oraz referaty dotyczące czarnej i białej legendy Okrągłego Stołu.

Raina, Peter (cop. 1998):

Droga do „Okrągłego Stołu”. Zakulisowe rozmowy przygotowawcze.
Warszawa: Wydaw. von Boroviecky,  
dostępne na stronie internetowej: http://newkoha.bbob.pl:808/koha_upload/pdf/b83526.pdf

W swojej publikacji Peter Raina koncentruje się na roli Kościoła katolickiego w negocjacjach prowadzą- 
cych do porozumienia opozycji z władzą. Wyraża pogląd, że działalność Episkopatu Polski w znacznym 
stopniu się do tego przyczyniła. Książka zawiera obszerne ustępy z dokumentów i liczne archiwalia oraz 
stenogramy z rozmów.

KANONY ECS
to projekt opracowywania wyboru podstawowych źródeł dotyczących konkretnego zagadnienia 
lub tematu związanego z działalnością merytoryczną Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Wybór publikacji, nagrań, archiwaliów znajdujących się w zasobach ECS przygotowywany jest z myślą  
o osobach, które chciałyby zagłębić się w dany temat. Stanowi również dobry punkt wyjścia  
do dalszych poszukiwań bibliograficznych i źródłowych. 
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Skórzyński, Jan (2019):

Rewolucja Okrągłego Stołu.

Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Okrągły Stół jest u Jana Skórzyńskiego punktem wyjścia do rozważań na temat rzeczywistości społeczno- 
-politycznej PRL lat osiemdziesiątych. Autor w przystępny sposób rysuje przed czytelnikiem szerokie 
tło historyczne oraz opisuje wydarzenia, które doprowadziły do obrad Okrągłego Stołu i przedstawia 
koncepcje programowe opozycji oraz działania władz.

Trembicka, Krystyna (2003):

Okrągły stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym.
Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Naukowa rozprawa oparta o szeroką kwerendę źródłową oraz wyczerpująca analiza obrad Okrągłego 
Stołu i prac poszczególnych zespołów. Zawiera pełne i wyczerpujące omówienie koncepcji ustrojowych, 
wizji ładu gospodarczego a także zakresu wolności obywatelskich.

University of Michigan. Center for Russian and East European Studies (2000):

Wynegocjowany upadek komunizmu. Polskie rozmowy Okrągłego Stołu, dziesięć 
lat później. Konferencja naukowa na Uniwersytecie Michigan 7-10 kwiecień, 1999; 
Negotiating radical change. Understanding and extending the lessons of the Polish 
Round Table talks.
Ann Arbor, Michigan: Uniwersytet Michigan. Centrum Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich.

Książki stanowiące pokłosie konferencji naukowej, która odbyła się 7-10 kwietnia 1999 r. na Uniwer- 
sytecie Michigan z okazji dziesiątej rocznicy zakończenia obrad Okrągłego Stołu. Publikacje zawierają 
stenogramy z wystąpień oraz dyskusji pomiędzy panelistami, wśród których znaleźli się architekci  
porozumienia z 1989 r. Wersja anglojęzyczna została wzbogacona również o szereg artkułów  
zagranicznych badaczy.

FILMY

•	 OKRĄGŁY STÓŁ 1989
Krótki dziesięciominutowy film produkcji Europejskiego Centrum Solidarności i Video 
Studio Gdańsk. Reżyseria: Anna Maria Mydlarska. Produkcja: 2009 r.

•	 ARCHITEKCI ZMIAN
Film produkcji Europejskiego Centrum Solidarności i Video Studio Gdańsk w reżyserii 
Anny Marii Mydlarskiej poświęcony obradom Okrągłego Stołu.

•	  OPOWIEŚCI OKRĄGŁEGO STOŁU
Film w reżyserii Piotra Bikonta. Produkcja – Video Studio Gdańsk.

•	  ZZA KAMERY
Cykl 10 krótkometrażowych filmów ukazujących obrady Okrągłego Stołu zza kulis. 
Zbiór udostępniany w Mediatece na zorganizowanych pokazach. 

W ZBIORACH ECS



NOTACJE

Bogaty zbiór nagrań rozmów i wspomnień świadków i uczestników obrad Okrągłego Stołu.  
Na szczególną uwagę zasługuje notacja przeprowadzona z Grażyną Staniszewską, która  
opowiada o roli kobiet w obradach Okrągłego Stołu.

ARCHIWALIA

•	 stenogram z obrad Zespołu do Spraw Reform Politycznych, 10 lutego 1989 r. 

•	 sprawozdanie z posiedzeń Podzespołu do Spraw Reformy Prawa i Sądów, luty 1989 r. 

•	 ustalenia Podzespołu „Okrągłego Stołu” do Spraw Młodzieży, luty 1989 r.

•	 stenogram z drugiego posiedzenia Zespołu do Spraw Gospodarki i Polityki Społecznej,  
13 lutego 1989 r. 

•	 stenogram z obrad Podzespołu do Spraw Górnictwa, 17 lutego 1989 r.

ZASÓB DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W POSTACI PLIKÓW CYFROWYCH

ecs.gda.pl

DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW MOŻNA POTWIERDZIĆ KONTAKTUJĄC SIĘ Z DZIAŁAMI:

      BIBLIOTEKA      ARCHIWUM    MEDIATEKA 
  biblioteka@ecs.gda.pl               archiwum@ecs.gda.pl   mediateka@ecs.gda.pl
     58  772 41 24    58 772 41 34    58 772 40 80
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tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielona taka sama licencja. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


