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Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i
współpracowników „Solidarności” w Łodzi
1980-1981, oprac. L. Próchniak, M. Przybysz,
S. M. Nowinowski, M. Zapolska-Downar, A.
Czyżewski, Łódź 2011

Publikacja jest zbiorem relacji uczestników posierpniowej opozycji demokratycznej w Łodzi.
Zamiarem redaktorów tomu było ukazanie pierwszego etapu dziejów „Solidarności” w
Łodzi z punktu widzenia jej liderów oraz przedstawicieli najsilniej w niej występujących
nurtów ideowo-politycznych. Uzyskane relacje dopełniają się i krzyżują. Czytelnicy mogą z
pierwszej ręki poznać indywidualne lub środowiskowe racje czy kalkulacje, a nie tylko ich
wypadkową wyciągniętą przez badaczy.

Zebrane opowieści naocznych świadków dostarczają nie tylko ważnych informacji o
okolicznościach powstania i przejawach aktywności łódzkiej „Solidarności”. Obnażają one
również skrywane wtedy przez władze Polski Ludowej oblicze „miasta fabryk i kominów”,
pogrążającego się w zapaści cywilizacyjnej i kulturalnej. W tomie odnaleźć również można
szkice do indywidualnych portretów związkowych przywódców lub outsiderów. Takich,
jakich znali i zapamiętali zarówno ich przyjaciele, jak i adwersarze.
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