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„Biuletyn IPN” nr 9/2022 – Szlaki nadziei

Międzynarodowy  projekt  Instytutu  Pamięci
Narodowej  „Szlaki  Nadziei.  Odyseja
Wolności”  ma  na  celu  zarówno  ukazanie
wkładu Polskich Sił Zbrojnych w wyzwalanie
państw i  narodów,  jak  i  opisanie  szlaków,
którymi  Polacy  zmierzali  do  wymarzonej
Ojczyzny.  A  szlaki  te  wiodły  polskich
żołnierzy  od  Narwiku  przez  Grecję  po
Tobruk.  Opisujemy  też  odyseję  polskiej
ludności cywilnej, zwłaszcza tej najmłodszej,
której szlaki z „nieludzkiej ziemi” wiodły w
jeszcze  odleglejsze  i  często  egzotyczne
miejsca.

Piszemy też o tym, dlaczego Porozumienie Katowickie było długo nieobecne i pomijane,
chociaż  zapisano  w  nim  tak  istotną  kwestię,  jak  zgoda  komunistycznych  władz  na
powstawanie wolnych związków zawodowych w całej Polsce, a nie tylko w strajkujących w
1980 r. zakładach i regionach.

W „Biuletynie IPN” znajduje się kod QR do filmu Zbigniewa Wawra, Tobruk 1941 o
udziale polskiej  Samodzielnej  Brygady Strzelców Karpackich w obronie przed
Niemcami  Tobruku  w  Północnej  Afryce  w  październiku  i  listopadzie  1941  r.
Prenumeratorzy otrzymają DVD z filmem.

W sprzedaży w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPiK, w salonach prasowych
„RUCH” oraz w księgarniach IPN.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

SPIS TREŚCI:

Szlaki nadziei

Krzysztof Kubiak – Polacy w bitwie o Narwik

Łukasz Przybyło – Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w walkach o
Tobruk

Wojtek Matusiak – Podpułkownik pilot Tadeusz Nowierski (1907–1983)

Łukasz Płatek – Cichociemni, broń i pieniądze. Łączność lotnicza z krajem w
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latach 1941–1944

Krzysztof Tochman – Z Powstania Śląskiego do walczącej Grecji. Niezwykłe
losy cichociemnego por. Jerzego Waletki vel Edwarda Barta

Dominik Smyrgała – Wygnani na zachodnią półkulę

Anna Hejczyk – Przywrócone dzieciństwo. Polskie osiedle Tengeru w Tanganice

Wojciech Kujawa – Z „nieludzkiej ziemi” do Indii. Tadeusz Lisiecki (1906–1978)
– organizator ewakuacji polskich dzieci                                                          
                       

Sylwetki

Jacek Żurek – Arcybiskup Józef Gawlina (1892–1964)

Marcin Bukała – W habicie i w mundurze. Siostra Laureta od Serca Jezusowego
ze Zgromadzenia Niepokalanek (1898–1985)

Piotr Klimczak – „Plusk  kamieni  lecących  z  zaświata”. Życie i twórczość
Władysława Sebyły (1902–1940)

Marek Kozak – Boje rtm. Ryszarda Wiszowatego na Grodzieńszczyźnie we
wrześniu 1939 roku

Komentarze historyczne

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk – Generałowie, którzy powrócili do Polski
Ludowej

Jarosław Szarek – „Nieustępliwi” z Huty „Katowice”

Grzegorz Majchrzak – España ʼ82. Emocje nie tylko piłkarskie
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