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„Biuletyn IPN” nr 3/2019 – w sprzedaży od 20
marca 2019

Młodzież Wyklęta, czyli młodzieżowe
organizacje, które sprzeciwiały się
narzuconemu Polsce po wojnie
systemowi komunistycznemu są
głównym tematem marcowego numeru
„Biuletynu IPN”. Drugi temat to Polacy
ratujący Żydów.

Wiele napisano już o Żołnierzach Wyklętych – zbrojnym podziemiu niepodległościowym
walczącym o wolną Polskę w pierwszych latach po wojnie. Wiemy też sporo o opozycji lat
siedemdziesiątych. Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne zmagające się o
Niepodległą są dopełnieniem obrazu sprzeciwu Polaków wobec narzuconego systemu, są
niedocenianym dotychczas, brakującym ogniwem walki o wolność Ojczyzny.

Osiemdziesiąt lat po wojnie wielu zdaje się nie pamiętać, że cała Polska, wszyscy jej
obywatele poddani byli okupacyjnemu terrorowi. Pewnie dlatego pojawiają się pytania, czy
Polacy, głównie katolicy, dostatecznie pomagali prześladowanym przez Niemców Żydom.
Warto więc przypominać, jaka była skala represji wobec wszystkich obywateli okupowanej
Polski, wobec Kościoła, i jak duża – pomimo tego – była skala pomocy niesionej Żydom.

W najnowszym numerze „Biuletynu IPN”, w związku z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II
wojny światowej, inaugurujemy rubrykę, w której będą przedstawiani bohaterowie i
zbrodniarze z lat 1939–1945.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem Więzy krwi (60 min.) w
reżyserii Dariusza Walusiaka o żołnierzach NSZ kpt. Henryka Flamego „Bartka”.

W sprzedaży od 20 marca 2019 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPIK
oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.
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Jacek Wołoszyn – Konspiracyjne organizacje młodzieżowe

Bartłomiej Noszczak – Mała wojna z czerwonym

Kajetan Rajski – Młodzi kontynuatorzy Polski Podziemnej

Michał Wenklar – Kolumbowie. Rocznik 30. 

Adam Dziuba – Młodzież nie chce Stalinogrodu

Bogusław Wójcik – „Nie myślcie, że zdołacie uniknąć odpowiedzialności”.
Zmagania mieleckich harcerzy w komunizmem

Grzegorz Łeszczyński – Konspiracja młodzieżowa na wsi mazowieckiej

Paweł Wąs – Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w Opocznie

Sylwetki

Joanna Żelazko – Maria Śpiewak „Mala” – żołnierz AK i więzień polityczny

Polacy ratujący Żydów

Ks. Jarosław Wąsowicz – Kościół ratujący Żydów

Izabela Suleja – Rozmowy z Miriam

Anna Zechenter – Maria i Maria

1939–1945 Bohater

Waldemar Grabowski – Cyryl Ratajski

1939–1945 Zbrodniarz

Marcin Przegiętka – Hans Frank

Tu byłem

Tomasz Sikorski – Kryjówka odnaleziona w Otwocku. „Jeśli człowiek ratuje jedno
życie, to jakby uratował cały świat…”
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