
Wstęp 

W ubiegłym roku minęło 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Rocznica ta dała 

asumpt do refleksji naukowej nad tym wydarzeniem, które wielu Polaków wciąż uważa za 

rodzaj „mniejszego zła”, nie dostrzegając ogromu cierpień i niegodziwości, jakie przyniosło. 

Być może wpływ na to miał fakt, że nie eksponuje się zanadto ani kwestii konkretnych 

przestępstw popełnionych w okresie stanu wojennego, ani też fundamentalnej dla oceny tego 

wydarzenia tezy o bezprawności jego wprowadzenia. Z prawnego punktu widzenia było to 

bowiem działanie nielegalne, nawet w świetle obowiązującego wówczas prawa (stwierdził to 

w sposób jednoznaczny Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 marca 2011 r.), i, jak dowodzi 

w niniejszej publikacji dr Przemysław Piątek, przestępstwo to stanowiło swoistą crime of all 

crimes stanu wojennego. Nie przebiły się do świadomości społecznej jednoznacznie 

negatywne oceny wprowadzenia stanu wojennego dokonane przez Sąd Apelacyjny w 

Warszawie, który uznał, że wywołało to „negatywne konsekwencje zarówno dla państwa, 

społeczeństwa i poszczególnych obywateli, gdyż zatrzymany został proces reform 

ekonomicznych, demokratyzacji kraju, poszerzenia zakresu wolności obywatelskich a co 

najistotniejsze, wprowadzenie stanu wojennego spowodowało ofiary śmiertelne wśród 

obywateli”[1]. Śmiała teza, że grupie komunistycznych funkcjonariuszy odpowiedzialnych 

bezpośrednio za przygotowanie, wprowadzenie i realizowanie stanu wojennego, można 

postawić zarzuty działania w związku przestępczym o charakterze zbrojnym[2], została 

ostatecznie zaakceptowana przez sądy kolejnych instancji. Mocno wybrzmiały słowa 

uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 czerwca 2015 r., że „faktycznym 

motywem działania członków związku przestępczego […] mającego na celu nielegalne 

wprowadzenie stanu wojennego było zachowanie obowiązującego systemu ustrojowego i 

osobistej pozycji w hierarchii aparatu państwa i partii”
[3]

. Ta, nieznana szerzej, konstatacja 

stoi w oczywistej sprzeczności z wciąż dominującą w świadomości społecznej narracją 

„mniejszego zła”. Rzadko też podejmuje się kwestię ścigania przez prokuratorów pionu 

śledczego Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni komunistycznych popełnionych w tym czasie.  

Katowice – scena największej zbrodni stanu wojennego – masakry górników w kopalni 

„Wujek”, w dniach 13-14 grudnia 2016 r. stały się miejscem ogólnopolskiej konferencji 

zatytułowanej „Zbrodnie stanu wojennego - aspekty prawne”. Jej głównym założeniem była 

prezentacja dokonań IPN w proces rozliczania przestępstw stanu wojennego. Niniejsza 

publikacja internetowa zawiera część wygłoszonych na tej konferencji referatów, 

uzupełnionych dodatkowo o tekst na temat przebiegu śledztw przeciw prokuratorom 

wojskowym podejrzanym o matactwa w toku pierwszych śledztw dotyczących pacyfikacji 

kopalń „Manifest Lipcowy” i „Wujek”. Pomimo, że przedstawiony materiał prezentuje 

głównie rozważania o charakterze prawnym, znalazło się tu także miejsce na tekst ujmujący 

stan wojenny w kategoriach fenomenu socjologicznego oraz artykuł - analizę historyczną, 

wykorzystującą zeznania złożone podczas śledztw prowadzonych przez prokuratorów IPN. 

W otwierającym publikację tekście, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska dowodzi, że stan 

wojenny był traumą kulturową całej naszej wspólnoty. Prezentuje ponadto najnowsze badania 

socjologiczne, wskazujące, że w świadomości społecznej wciąż dominuje ocena, że 

wprowadzenie stanu wojennego było decyzją słuszną. Analizę działań Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawach związanych ze stanem wojennym zaprezentował Stanisław 
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Trociuk (Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich), zaś prok. Ewa Koj przedstawiła kulisy 

najważniejszego śledztwa prowadzonego przez IPN w tej sprawie – rozliczenia sprawców 

stanu wojennego. Kolejne 4 teksty stanowią prezentację śledztw prowadzonych przez 

prokuratorów oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

obejmujących różne odsłony przestępstw stanu wojennego (zbrodnia w Lubinie, 

funkcjonowanie wojskowych obozów internowania, matactwa podczas śledztw dotyczących 

pacyfikacji kopalń „Manifest Lipcowy” i „Wujek”, przypadki pobicia w Zakładzie Karnym w 

Wierzchowie Pomorskim). Z kolei Magdalena Sierocińska dokonała analizy akt śledztwa z 

perspektywy historyka i ukazała, jakie bogactwo skrywa materiał zgromadzony w śledztwach 

prowadzonych przez prokuratorów IPN. Na koniec dr Przemysław Piątek zajął się 

rozważaniami na temat praktyki ścigania przestępstw stanu wojennego z perspektywy 

kryminologicznej (jako tzw. crimes of the state, czyli przestępstw państwowych) oraz 

możliwości wykorzystania uzyskanej w ten sposób wiedzy w ramach współczesnej polityki 

kryminalnej.  

Można wyrazić nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do głębszej refleksji nad przestępczym 

charakterem systemu komunistycznego, a w szczególności do zmiany, wciąż przeważającego 

w społeczeństwie, przekonania o słuszności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

dr. hab. Adam Dziurok, prof. UKSW, 

 naczelnik OBBH IPN w Katowicach 

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 VI 2015 r., 

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001006_II_AKa_000082_2013_Uz_2

015-06-15_001 (dostęp 3 XII 2017). 

[2] Pomysł ten narodził się podczas dyskusji prokuratorów OKŚZpNP – IPN w Katowicach, z 

udziałem naczelnik Ewy Koj, Przemysława Piątka, Piotra Piątka i Andrzeja Majchera oraz 

nadzorującego wówczas to śledztwo prokuratora GKŚZpNP Lucjana Nowakowskiego. 

[3] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 VI 2015 r., 

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001006_II_AKa_000082_2013_Uz_2

015-06-15_001 (dostęp 3 XII 2017). 
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