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Tytułem wstępu 

in memoriam

Marian Jurczyk, Stenogram wystąpienia Mariana Jurczyka wygłoszonego 

w czasie nabożeństwa w katedrze szczecińskiej 31 sierpnia 1980 roku

Aleksander Krystosiak, O związek niezależny od partii i rządu. W pierwszą  

rocznicę protestu sierpniowego

Wspomnienia

Marek Adamkiewicz, „Solidarność była dla mnie wielkim zwycięstwem!”

Edmund Bilicki, „Trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce”

Jadwiga Boral, „Solidarność stanowiła furtkę do lepszej przyszłości”

Agnieszka Dąbrowska, „Tego oczekiwały od »sentymentalnej panny ‘S’« miliony”

Danuta Dąbrowska, „Te obrazy będę pamiętać do końca życia…”

Ryszard Drewniak, „Służyłem ludziom pracy, nie poczuwam się do winy”

Leszek Duklanowski, „Atmosfera solidarności dodawała nam skrzydeł”

Grzegorz Durski, „Nie o to nam chodziło w sierpniu 1980 roku”

Władysław Dziczek, „To mnie boli najbardziej”

Przemysław Fenrych, „Solidarność pokazała mi Polskę”

Waldemar Gil, „W sierpniu 1980 roku zwyciężyła siła argumentów”

Robert Górski, „To była niespotykana historia, czuć się naprawdę wolnym”

Teresa Hulboj, „Ludzie poczuli, że mogą mieć wpływ na losy kraju”

Piotr Jurczyk, ,,Zmienić należało cały system”

Antoni Kadziak, ,,Rozpierała mnie duma…”

Józef Kalemba, „W tych dniach wierzyłem, że wnosimy swój wkład w lepszą 

Polskę” 

Andrzej Kamiński, „Moja motywacja była krystalicznie czysta”

Stanisław Kocjan, „Solidarność była cudownym darem Opatrzności”
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Spis treści



Andrzej Kotula, „Nie można było być trochę w opozycji, a trochę w PRL”

Stefan Kozłowski, „Wielka lekcja odpowiedzialności”

Alina Krystosiak, „Jak ktoś tym żył, to wiedział!”

Andrzej Milczanowski, „Solidarność była najwspanialszą sprawą w moim życiu”

Jarosław Mroczek, ,,Popełniliśmy grzech naiwności”

Małgorzata Niesobska-Urbaniak, „Naród trzeba było edukować!”

Łucja Plaugo, „W tamtym czasie większość zachowała się jak trzeba”

Grzegorz Prątnicki, „Społeczeństwo odkryło swoją siłę i możliwości”

Małgorzata i Krzysztof Skarbkowie, „Czuliśmy się uskrzydleni!”

Mariusz Swiontkowski, „Nie pamiętam takiego poruszenia wśród ludzi ani 

wcześniej, ani później”

Jerzy Sychut, „Miałem nadzieję na zwyczajne życie”

Jan Stanisław Tarnowski, „Jestem dziś wolnym człowiekiem”

Mieczysław Ustasiak, „Ich zwycięstwo było zwycięstwem nas wszystkich” 

Stanisław Wądołowski, „W narodzie polskim tkwiły ogromna siła, odwaga 

i rozwaga”

Mirosław Witkowski, „Mentalnie przestaliśmy być szarzy”

Maria Zarzycka, „Solidarność była spełnieniem idei mojego życia”

Tomasz Zieliński, „Egzamin z polskości”

Wybór literatury

Indeks osobowy

Spis treści

6

151

159

167

172

183

191

195

201

205

213

221

228

237

243

261

269

277

288

290




