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„Biuletyn IPN” nr 12/2007
Wersja elektroniczna numeru w
Bibliotece Cyfrowej IPN

Głównym tematem „Biuletynu IPN” nr 12
(83) grudzień 2007 jest dziennikarstwo w
peerelu. Nie jest to jednak próba pełnego
opisu świata mediów, czy raczej machiny
propagandowej komunistycznego państwa.
Kilkakrotnie już w „Biuletynie IPN”
podejmowaliśmy problem peerelowskiej
cenzury, tym razem sygnalizujemy
wszechwładzę partyjnego koncernu RSW,
dobór i kształcenie kadr, które miały czuwać
nad zniewoleniem umysłów oraz esbecką
kontrolę sprawowaną nad redakcjami, m.in.
przez tajnych współpracowników. Na
przykładzie Polskiego Radia ukazujemy
karcenie za przejawy wolności. Nie
przypadkiem też zamieściliśmy w tym
numerze wspomnienie niemieckiej
propagandy okupacyjnej.
W kolejną rocznicę stanu wojennego
przypominamy pogadankę dla radiowęzłów i
smutną statystykę dotyczącą „wypychania”
z kraju ludzi, którzy nie chcieli służyć
budowaniu jedynie słusznego systemu. W
„ABC komunizmu w Polsce” przedstawiamy
syntetyczne ujęcie działań bezpieki wobec
opozycji.
Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z
ﬁlmem „Głową mur przebijesz. Solidarność
Walcząca” i koncertem „Zegar”,
zorganizowanym z okazji 25-lecia
Solidarności Walczącej.

Zachęcamy do lektury (stron 116, cena 6,
50 zł).
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