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[Rec.:] „Solidarność” Małopolska 1980-1981 : wybór dokumentów
/ wstęp, wybór i oprac. Marcin Orski, Adam Roliński, Ewa Zając
; przedmowa Tomasz Gąsowski. – Kraków : Fundacja Centrum
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Księgarnia Akademicka, 2006. – XXIX, [1], 656 s.
„Solidarność” Małopolska 1980-1981 : wybór dokumentów – książka
przygotowana przez znanych krakowskich historyków: Marcina Orskiego, Adama
Rolińskiego i Ewę Zając, stanowi jedyne tak pełne źródło dokumentalne do dziejów małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Publikacja zawiera w sumie treść 470 dokumentów z lat 1980-1981. Edytowane źródła zgromadzone są w dwóch częściach : I. Dokumenty „Solidarności”
małopolskiej (429 tekstów z okresu od dnia 21 sierpnia 1980 r. do dnia 12 grudnia
1981 r.) oraz II. Dokumenty Służby Bezpieczeństwa (41 tekstów z okresu od 8
sierpnia 1980 r. do 29 grudnia 1981 r. oraz nadto jeden dokument z 1984 i dwa
dokumenty z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie z 20
oraz 27 czerwca 1987 r.). Dokumenty ułożone są chronologicznie, dzień po dniu, w
sposób przejrzysty. Międzyzakładowy Komitet Założycielski (późniejsza „Solidarność”) w Małopolsce już w październiku 1980 r. zarejestrował około trzystu pięćdziesięciu tysięcy członków i członkiń w czterech ówczesnych miastach wojewódzkich Krakowie, Krośnie, Nowym Sączu, Tarnowie, oraz w innych miastach,
m.in. Gorlicach, Krynicy, Limanowej, Nowym Targu, Zakopanem, co stanowiło
wielką siłę społeczną. W książce ukazano syntetycznie proces formowania się
struktur „Solidarności” oraz różnorodnych funkcji, jakie wypełniały owe struktury
(w tym – wiele struktur solidarnościowych, działających w Krakowie, także w
Nowej Hucie). Książka zawiera przedmowę Tomasza Gąsowskiego oraz trzy
odrębne, szczegółowe indeksy: osobowy, geograficzny, przedmiotowy. Publikacja
posiada obszerne przypisy. Książka posiada walory poznawcze, dokumentacyjne,
poglądowe oraz edukacyjne. Stanowi nieocenione źródło wiedzy o okresie „karnawału Solidarności” w Małopolsce. Może być użyteczna jako materiał pomocniczy dla historyków, regionalistów, nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie
oraz edukacji regionalnej, wykładowców uniwersyteckich, uczniów, studentów,

miłośników dziejów najnowszych Polski, związkowców, mieszkańców Małopolski.
Tytuł w języku angielskim (the title in English):
[Rev.:] "Solidarity" in Malopolska 1980-1981 : a Selection of Documents
Abstract (Summary):
A source-based monograph "Solidarity" in Malopolska 1980-1981 : a Selection of
Documents (in Polish: "Solidarność" Małopolska 1980-1981 : wybór dokumentów)
concerns the history of the anti-communist opposition in Poland and the anticommunist trade union movement "Solidarity" (which took place in 1980-1981)
under the Soviet political and military domination of Poland (1944-1990.). The
book comprises historical source-based documents of "Solidarity" in Malopolska,
especially in Cracow (1980-1981). The monograph also contains documents of the
communist Security Service and of the state police (referring to the operations
organized against “Solidarity”). The book has been published in Polish.
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