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Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu
„Wolność i Pokój”

Anna Smółka-Gnauck, Między wolnością a
pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i
Pokój”, Warszawa 2012, 312 s. (seria
„Monografie”, t. 84)

„Między wolnością a pokojem” to pierwsza monografia Ruchu „Wolność i Pokój”. Ruch ten
był jednym z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W mediach często błędnie przedstawiany jest jako
ruch pacyfistyczny lub ekologiczny. Jego uczestnicy protestowali przeciw obowiązkowej
służbie wojskowej. Organizowali też liczne akcje przeciw zatruwaniu środowiska. Głównym
jednak spoiwem ruchu był jednoznaczny antykomunizm. Dzięki temu w działania WiP-u
włączyło się wiele różniących się poglądami osób – od anarchistów po konserwatystów.

Podstawą narracji są rozmowy przeprowadzone przez Annę Smółkę-Gnauck z czołowymi
przedstawicielami Ruchu „Wolność i Pokój”. Zostały one nagrane zaledwie kilka lat po
zakończeniu działalności ruchu. Informacje uzyskane bezpośrednio od uczestników
wydarzeń ożywiają obraz WiP-u wyłaniający się z dostępnych dokumentów i innych źródeł
pisanych.

Do książki dołączony jest bezpłatny dodatek: płyta DVD „WiP-owcy o sobie”, zawierająca
notacje IPN – wypowiedzi czołowych przedstawicieli ruchu.

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. SKS i NZS – kolebki środowiska Ruchu „Wolność i Pokój”
2. Śmierć kapłana i bunt młodych
3. Głodówka w Podkowie Leśnej i powstanie WiP-u
4. Konserwatyści, anarchiści, katolicy i Mahatma Gandhi
5. Książeczki wojskowe i więzienne kraty 
6. Wojsko się cofa
7. Dziś Czarnobyl, jutro Żarnowiec – zakazani ekologowie
8. Antykomuniści kontra pacyfiści
9. Rok 1988 – wipowcy podczas strajków
10. Nielegalne pieniądze nielegalnej organizacji
11. Ruch na powielaczach – publikacje WiP
12. Figurant kupił ogórek i rabarbar
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13. „Zawodowi przeciwnicy socjalistycznego porządku” w propagandzie PRL-u
14. Koniec komunizmu, koniec antykomunistycznego WiP-u
15. Aneks
Spis wykorzystanych źródeł i opracowań
Wykaz skrótów
Indeks osób
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