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 Książka pt. Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i 

Obywatela w Polsce 1977-1981 jest pierwszym tak obszernym zbiorem źródło-

wych dokumentów Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce (jak 

brzmi pełna nazwa tej organizacji), obejmujących dwieście dziewięćdziesiąt pięć 

tekstów historycznych z lat 1977-1981. Publikacja zawiera główne dokumenty 

programowe (teoretyczne, ideowe) oraz teksty będące świadectwem działalności 

praktycznej ROPCiO. Książka została opracowana przez znanego historyka Grze-

gorza Waligórę, znawcę zagadnienia, który w obszernym wstępie przedstawił 

historię ROPCiO, jego genezę i działalność na tle innych grup opozycji w PRL lat 

70. W aneksie pomieszczono osobno obszerny dokument z 1976 r. sygnowany 

przez Leszka Moczulskiego. Książka zawiera notę edytorską, indeks osobowy oraz 

odrębny indeks geograficzny. Pozycja ma walory poznawcze, edukacyjne, patrio-

tyczne, może być pomocna nie tylko badaczom-historykom dziejów najnowszych, 

wykładowcom, politologom, historykom prawa, historykom Kościoła w Polsce, 

ale i nauczycielom historii i wiedzy o społeczeństwie jako wartościowy materiał 

pomocniczy, nadto miłośnikom dziejów ojczystych, studentom i uczniom. Zbiór 

dokumentów ubogaca naukę polską o wieloaspektowe opracowanie źródłowe, 

mogące być podstawą do dalszych badań i studiów, bardzo pomocne Polakom w 

zrozumieniu naszych dziejów ojczystych na przykładzie fenomenu ruchu bronią-

cego na gruncie prawodawstwa niezbywalnych praw podstawowych każdego 

człowieka i każdego obywatela w państwie totalitarnym, to swoisty pokaz metod 

obrony przed totalitaryzmem. 
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Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] Documents of the Participants in the Movement for the Defense of Human 

and Civil Rights in Poland, 1977-1981 

 

Abstract (Summary): 
 

The source-based monograph entitled Documents of the Participants in the Move-

ment for the Defense of Human and Civil Rights in Poland, 1977-1981 (in Polish: 

Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 

1977-1981) is concerned with the history of anti-communist opposition in Poland 

under the Soviet military and political domiunation of Poland (1944-1990). The 

book shows the Movement for the Defense of Human and Civil Rights in 1977-

1981 on the basis of the political papers, certificates of practical activities of the anti-

communists in Poland directed against the judicial system and generally against the 

communist regime. The book has been published in Polish.  
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