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Studenckie Komitety Solidarności powstały w pięciu ośrodkach akademickich na przełomie
1977 i 1978 r. Impulsem do ich organizowania było zamordowanie Stanisława Pyjasa,
krakowskiego studenta i współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Wrocławski
komitet został powołany 14 grudnia 1977 r. Bardzo szybko stał się jednym z
najaktywniejszych SKS-ów i ważnym elementem opozycji w Polsce przed 1980 r. Jego
działacze odegrali również istotną rolę w powstawaniu i działaniu „Solidarności” oraz
Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach osiemdziesiątych. Książka Kamila Dworaczka
jest pierwszą monografią SKS we Wrocławiu. Dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju źródeł –
od relacji po dokumenty SB – naświetla działalność komitetu w sposób szczegółowy i
bardzo wszechstronny.
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