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„Biuletyn IPN” nr 12/2021 – 40. rocznica stanu
wojennego
Fotograﬁę uczestników Mszy św. za
Ojczyznę i plakat z czołgiem krwawo
niszczącym napis Solidarność, na którym z
kropli krwi wyrasta jeszcze większy napis,
umieściliśmy na okładce grudniowego
numeru „Biuletynu IPN” w 40. rocznicę stanu
wojennego. Uczestnicy Mszy św. za
Ojczyznę, wznoszący dłonie w znaku
zwycięstwa – to jeden z symboli oporu.
Wymowa plakatu zdaje się nawiązywać do
słów Tertuliana – „krew męczenników jest
posiewem chrześcijan”. Sięgnęliśmy po taką
symbolikę, ponieważ w numerze
przypominamy ludzi zamordowanych w
stanie wojennym przez komunistyczną
władzę. Jesteśmy przekonani, że oﬁara
Górników z kopalni „Wujek” i wielu innych
bestialsko zamordowanych Polaków nie
poszła na marne. Ich krew pozostanie dla
nas zawsze bezcenna, bo stała się posiewem
wolności Polski.
Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z ﬁlmami: Życiorysy z bliznami
(scenariusz i realizacja Agnieszka Świdzińska), Górnicy z Wujka (scenariusz
Sebastian Reńca, reżyseria Wojciech Królikowski) oraz nagraniem audio kazania
bp. Ignacego Tokarczuka (wygłoszonego na Jasnej Górze 5 września 1982 r.)
„Biuletyn IPN” jest też dostępny w prenumeracie.
SPIS TREŚCI
Stan wojenny
Grzegorz Majchrzak – Zbuntowani podchorążowie. Strajk w Wyższej
Oﬁcerskiej Szkole Pożarnictwa
Jan M. Ruman – Nigdy tego nie zapomnę
Karol Chwastek – Pierwsze strzały stanu wojennego. Jastrzębie-Zdrój w

grudniu 1981 roku
Robert Ciupa – „Używają ostrej amunicji…”. Pacyﬁkacja kopalni „Wujek”
oczami świadków
„A z rękawa ciekła krew”. Ze Stanisławem Płatkiem, przywódcą strajku w kopalni
„Wujek” w grudniu 1981 roku, rozmawiają Robert Ciupa i Sebastian Reńca
Sebastian Reńca – Nielegalne rocznice
Tomasz Kurpierz – „Przeskoczyłem najważniejszy płot w życiu”. Studenci
na strajku w Hucie „Baildon” w Katowicach
Paweł Piotrowski – Wojsko Polskie w stanie wojennym
Sebastian Ligarski – Szczecin ʼ81. Walka propagandowa
Marek Kozak – Białostocki NZS wobec stanu wojennego
Agnieszka Łuczak – Wyjaśnianie śmierci oﬁar stanu wojennego
Jerzy Dąbrowski – Najmłodsza poznańska oﬁara stanu wojennego. Piotr Majchrzak
(1963–1982)
Marcin Bukała – Milczący świadek stanu wojennego z Przemyśla. Mieczysław
Rokitowski (1935–1982)
Komentarze historyczne
Filip Gańczak – Strzał w plecy
Csaba G. Kiss – Pamięci Wacława Felczaka, który nas darzył ojcowską przyjaźnią
(migawki z lat osiemdziesiątych)
Mariusz Krzysztoﬁński – Biskup Ignacy Tokarczuk. Kazanie na Jasnej Górze 5
września 1982 r.
Sebastian Pilarski – Rumuńska droga ku wolności
Festiwal Filmowy NNW
Magdalena Łysiak – Patriotyzm heroiczny i wolność indywidualna
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