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Ojcowie Niepodległości
Krzysztof Kawalec – Wkład Romana Dmowskiego

w odzyskanie niepodległości…………………………..5
Dmowski miał pełne prawo uważać Polskę Odrodzoną – państwo,
którego kształt precyzyjnie określił i do którego stworzenia wytrwale
dążył – za własne dzieło.

Łódź
Przemysław Waingertner – Fenomen

Łodzi w XX wieku……………………………………18
Łódź często inspirowała naukowców, publicystów, powieściopisarzy,
poetów, malarzy i ludzi filmu. O ile jednak ich zaciekawienie budziły
mechanizmy funkcjonowania dziewiętnastowiecznej łódzkiej
społeczności – wielkomiejskiej, a zarazem wielokulturowej,
wieloetnicznej i wielowyznaniowej – o tyle dzieje Łodzi
w XX stuleciu wydawały im się mniej atrakcyjne. Niesłusznie.

Jolanta A. Daszyńska –

Operacja łódzka………………………….28

Walki wojsk rosyjskich i niemieckich, jakie rozegrały się wokół Łodzi
późną jesienią 1914 r., bywają nazywane bitwą łódzką, bitwą o Łódź,
rzezią pod Łodzią albo operacją łódzką (pisane wielką lub małą literą).
Pokutuje także określenie „walec parowy”, które nadała rosyjskiemu
uderzeniu niemiecka propaganda.

Artur Ossowski – Dzieci z Przemysłowej – niemiecki obóz w Łodzi……….34
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Tomasz Toborek – Dwie wojny kapitana „Warszyca”…………………………..44

Opisując dzieje regionu łódzkiego w okresie okupacji
niemieckiej i pierwszych lat powojennych, nie sposób pominąć
Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – twórcy i komendanta
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Być może to właśnie
tacy jak on przyczynili się do dzisiejszej fascynacji historią
Żołnierzy Wyklętych.

Milena Przybysz-Gralewska – Ucieczka… z lotniska do więzienia…………..55

Święta Wielkanocne mieli spędzić już w wolnym kraju,
w Szwecji. W Wielką Środę, 5 kwietnia 1950 r., na płycie
lotniska w Gdańsku grupa pasażerów z biletami Polskich
Linii Lotniczych LOT oczekiwała na samolot relacji
Gdańsk–Łódź–Katowice. W kilka godzin później wszyscy
trafili do Łodzi transportem więziennym.

Janusz Wróbel – Wiec młodzieży w hali „Wimy”………………………………65
Józef Śreniowski – Łódzcy wichrzyciele z marca 1968 roku…………………….72

Trzeba było pięćdziesięciu lat historycznej perspektywy, by do
świadomości wielu Polaków przebiło się postrzeganie marcowych
wystąpień młodzieży jako szerokiego protestu pokolenia urodzonego
po roku 1945, które dążyło do wolności i domagało się prawości w życiu
publicznym.
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Paweł Perzyna – Strajki w mieście

włókniarek w lutym 1971 roku……83

Wizerunek Łodzi po 1945 r. zdominowały obrazy
komunistycznego feminizmu: bojowniczki Władysławy
Bytomskiej (zm. w 1938 r.), przodowniczki pracy Wandy
Gościmińskiej i rządzącej miastem włókniarki Michaliny
Tatarkówny-Majkowskiej. Jednocześnie wyparto z pamięci
bunt łódzkich kobiet, które odegrały decydującą rolę
w strajkach lokalnych fabryk w lutym 1971 r.

Leszek Próchniak – „Jak się staje – to
się dostaje”. Strajkowy Sierpień ‘80

w Łódzkiem…………………………93

W strajkach sierpniowych w województwie łódzkim wzięło
udział ponad 50 tys. osób w około sześćdziesięciu zakładach
pracy. Początkowo protesty miały typowo ekonomiczny
charakter, później demonstrowano solidarność z innymi
strajkującymi załogami w mieście i na Wybrzeżu.

Sebastian Pilarski – Wybory czerwcowe 1989 roku

w Łodzi……………………………………………105
W trakcie obrad „okrągłego stołu” zapadła przełomowa w dziejach PRL
decyzja o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych z udziałem opozycji.
W Łodzi, tak jak w całej Polsce, komunistyczne władze poniosły w nich
spektakularną klęskę.
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