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Gdańsk 2015, 236 s., seria oddz.t. 51 

Opracowanie jest zbiorem 55 dokumentów
źród łowych  (g łównie  par ty jnych)
ilustrujących  proces  weryfikacji  gdańskich
dziennikarzy  w  stanie  wojennym.  Znalazły
się  wśród  nich  m.in.  protokoły  komisji
weryfikacyjnych,  notatki  Wydziału
Propagandy  KW  PZPR  w  Gdańsku  oraz
dokumenty operacyjne gdańskiej SB. Niemal
wszystkie publikowane są po raz pierwszy.
Opracowanie  poprzedza  obszerny  wstęp
rekonstruujący  mechanizmyi  okoliczności
polityczne weryfikacji, a także składy komisji
weryfikacyjnych.  Przedstawiono  represje
wymierzone  w  środowisko  dziennikarskie,
które w szczególny sposób dosięgły redakcję
tygodnika „Czas”, ostatecznie rozwiązanego
w 1982roku.  Szczegółowo przeanalizowany
został  również problem liczby dziennikarzy
zwolnionych  wskutek  weryfikacji  z  przyczyn
politycznych oraz ich dalsze losy. Działania
reżimu stanu wojennego wobec dziennikarzy
pokazały,  że  środki  masowego  przekazu
s tanow i ł y  ważny  e lement  f r on tu
ideologicznego  PRL.

Daniel  Wicenty  –  doktor  nauk  humanistycznych,  absolwent  socjologii  Uniwersytetu
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2012).
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