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„Biuletyn IPN” nr 4/2021 – Milenium – zwycięstwo
wiary nad komunizmem

Wersja elektroniczna numeru w
Bibliotece Cyfrowej IPN

Zwycięstwo wiary nad komunizmem jest głównym tematem kwietniowego
numeru „Biuletynu IPN”. Przypominamy w nim obchody Milenium Chrztu Polski
oraz przygotowującą je Wielką Nowennę. To było niewątpliwie dzieło życia
Stefana kard. Wyszyńskiego, prymasa Polski. „Na wezwanie pasterzy Kościoła
stanął prawie cały Naród, aby uroczyście i publicznie wyznać swą wiarę. Świat
stanął w podziwie. Jakże to być może?! Tysiącletni Naród wyznaje swą wiarę
z młodzieńczą żywiołowością i świeżością, radością i dumą! I to dziś, w wieku
materializmu i cywilizacji technicznej, w wieku ateizmu, bezbożnictwa,
wygasłych sumień i serc! Gorącość, żarliwość, szczerość naszej wiary
przyrównywano do żarliwości pierwszych chrześcijan. Dalekie wyziębłe Narody
odczuły żar masowego, żywego, polskiego katolicyzmu jako wstrząs dla swoich
zagubionych w doczesności sumień” – pisali biskupi w liście na zakończenie roku
jubileuszowego Tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce.

W numerze przedstawiamy także udział Polaków, Czechów i Słowaków w bitwie o Tobruk.
Tradycyjnie w kwietniu nawiązujemy do zbrodni katyńskiej – tym razem ukazujemy
znaczenie obecności kapelanów wśród innych jeńców w obozach specjalnych NKWD.
Ponadto piszemy o peerelowskiej dezinformacji towarzyszącej katastrofie w Czarnobylu
oraz o powołaniu i rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników
Indywidualnych „Solidarność”.

Na uwagę zasługuje również artykuł o misji wschodniej prymasa Józefa Glempa. W świetle
dokumentów widać, że odegrał on ważną rolę w działaniach Stolicy Apostolskiej na
Wschodzie. Budował mosty do rosyjskiego i białoruskiego prawosławia, prowadził dialog z
grekokatolikami, tworzył warunki do odbudowy polskiego duszpasterstwa na Białorusi
i Ukrainie.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z oratorium: I nie oddałyśmy krzyża,
w reż. Jarosława Czyżewskiego. Oratorium nawiązuje do historycznego wydarzenia – 27
kwietnia 1960 r. mieszkańcy najmłodszej dzielnicy Krakowa – w zamyśle komunistów
„miasta bez Boga” – zaprotestowali przeciwko próbie usunięcia przez władze krzyża,
stojącego u zbiegu ulic Marksa i Majakowskiego.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.
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Milenium – zwycięstwo wiary nad komunizmem

Bartłomiej Noszczak – Święto ze skazą

Łucja Marek – Droga do obchodów jubileuszowego roku 1966  

Grzegorz Polak – Nieznane oblicze polskiego Milenium  

Ewelina Ślązak – Obchody Milenium Chrztu Polski w diecezji łódzkiej 
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Mariusz Krzysztofiński – Milenijna ofensywa Kościoła  

Sylwetki

Sebastian Pilarski – Życiorys zawikłany. Józef Torwiński (1890–1980) 

Paweł Chojnacki – Emigrejtan. Zygmunt Nowakowski (1891–1963)

Komentarze historyczne

Teodor Gąsiorowski – „Tobruckie szczury” w afrykańskim piekle. Samodzielna 
Brygada Strzelców Karpackich  

Jiří Plachý – Za naszą i waszą wolość. Czesi i Słowacy oraz Polacy w bitwie o
Tobruk

Ewa Kowalska – Nieśli otuchę innym  jeńcom. Kapelani – ofiary Katynia 

Dariusz Zalewski – Katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Andrzej Kaczorowski – Zaczęło się  na Gimnastycznej  

Andrzej Grajewski – Historyczna misja prymasa Glempa
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