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Publikacja  jest  kontynuacją  serii  rozpoczętej  w grudniu  2011 r.  Pierwszy tom zawiera po raz
pierwszy publikowaną pełną listę 862 osób internowanych w stanie wojennym na terenie Pomorza
Nadwiślańskiego  (teren  działania  sześciu  regionów  NSZZ  „Solidarność”  i  sześciu  ówczesnych
województw). Prezentowana książka (tom II) jest uzupełnieniem, w oparciu o teksty historyczne,
poprzedniej listy o kolejną kategorię osób represjonowanych. Historycy z gdańskiego oddziału IPN,
bazując na szczegółowej kwerendzie, którą w znacznej mierze przeprowadzili archiwiści z Instytutu
(podstawowe dane z jej efektów zamieszczono na portalu www.13grudnia81.pl), po raz pierwszy
tak kompleksowo podjęli zagadnienie spraw karnych i, szerzej rzecz ujmując, kwestię wszystkich
represjonowanych za działalność opozycyjną,  którzy na Pomorzu stanęli  przed sądami PRL. W
publikacji uwzględniono wyłącznie teren województwa gdańskiego i tylko okres 1981–1983. Wyroki
wydawane przez komunistyczne sądy za działalność na rzecz niepodległej i demokratycznej Polski
osiągały  wymiar  nawet  10  lat  więzienia  (Ewa  Kubasiewicz).  Autorzy  publikacji  swoją  uwagę
skoncentrowali  przede  wszystkim  na  ofiarach  komunistycznych  represji  sądowych,  ale  w  istocie
praca  dotyczy  także  nadal  bardzo  słabo  zbadanego  zagadnienia  aktywności,  często  wręcz
zbrodniczej nadgorliwości sędziów i prokuratorów z okresu PRL, którzy odegrali znaczącą rolę w
akcji zastraszania społeczeństwa, wspierając resorty siłowe (MSW, MON) w niszczeniu Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz wszelkich innych opozycyjnych środowisk.
Kolebka  „Solidarności”  była  terenem  niezwykle  dużej  aktywności,  a  w  konsekwencji  także
masowych represji. W publikacji zamieszczono szczegółowe informacje na temat 583 sądzonych
osób.

Publikacja jest 26 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału
IPN.
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