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„Decyzje wymiaru sprawiedliwości i wyniki
sondaży pokazują, że wielu Polakow zdaje
się godzić nie tylko z tym, co spotkało ich 13
grudnia 1981 r., lecz także z tym, co
wydarzyło się potem, gdy autorzy i sprawcy
tej grudniowej zbrodni zmienili się w osoby
zasługujące na współczucie i tolerancję.
Trudno oczekiwać, by w takim kontekście
trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu
wojennego pogodziła różne wspomnienia;
gniew, ból i upokorzenie jednych oraz
poczucie ulgi, a może nawet satysfakcję
innych” – napisała Barbara FedyszakRadziejowska. Numer w trzydziestą rocznicę
stanu wojennego dedykujemy wszystkim
znanym i nieznanym Oﬁarom tej zbrodni.
Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy dodatek – płytę DVD z ﬁlmem dokumentalnym: „VIDEO
NIEKONTROLOWANE”
Zachęcamy do lektury (stron 208, cena 11 zł).
SPIS TREŚCI
KOMENTARZE HISTORYCZNE
Barbara Fedyszak-Radziejowska – O przemocy, która staje się akceptowalną
normą. Stan wojenny, 13 grudnia 1981 roku
Ks. Piotr Nitecki – Jan Paweł II w obliczu stanu wojennego
Robert Chrzanowski – Sprawa Antoniego Browarczyka
Patryk Pleskot – Potępienie czy... ulga? Reakcje państw zachodnich na
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
Przemysław Gasztold-Seń – Daleko od „bratniej pomocy”.Sprzymierzeńcy PRL i
karnawał „Solidarności”

Kamil Dworaczek – Strajk radomski
Artur Kubaj – „Wiosna nasza!” Demonstracje uliczne w województwie szczecińskim
Grzegorz Wołk – Internowanie działaczy opozycji w stanie wojennym
Wojciech Polak – Internowania w nocy z 12 na 13 grudnia 1981
Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak – „Ogniwo frontu ideologicznego”. Polskie
Radio i Telewizja oczami komisarzy wojskowych w stanie wojennym
Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak – Czystki w środowisku dziennikarskim
Waldemar Handke – Próba powołania Radia „Solidarność” w Koninie w świetle
dokumentów sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Antena”
Cecylia Kuta – „Słowo prawdy na wagę złota”. Niezależna działalność wydawnicza
w stanie wojennym
Marek Andrzejewski – Uniwersytet Gdański w okresie stanu wojennego
Ewa Koj – Możliwość wymierzenia kary a przedawnienie czynów
RELACJE I WSPOMNIENIA
Jacek Dziedzina – Po coś tu jestem
Adam Borowski, Tadeusz Ruzikowski – Klęska Służby Bezpieczeństwa, zwycięstwo
„Solidarności”...
Maria Gąsecka – Krótka historia o telewizji BIPS
Ryszard Szpryngwald – Żołnierze nie dali się zwieść...
Adam Hlebowicz – „Negatywnie ustosunkowani do obecnej rzeczywistości”
DOKUMENTY
Piotr Gontarczyk – „Działanie musi być absolutnie radykalne”
Sebastian Ligarski – Niszczenie środowiska dziennikarskiego
Grzegorz Majchrzak – Nielegalny stan wojenny
RECENZJE
Justyna Błażejowska – Codzienna odwaga – opisana
POLEMIKI
David Morgan – Dziwny przypadek Jacka Knapika i Biura Koordynacyjnego NSZZ
„Solidarność” w Brukseli
WYDARZENIA

Barbara Otwinowska, Ks. Józef Roman Maj – Męczennicy Mokotowa
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