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„Biuletyn IPN” nr 12/2022 – Ludowe czy polskie
wojsko

W grudniowym „Biuletynie IPN”
podejmujemy trudny problem – czy ludowe
wojsko było polskie? Czy można je nazwać
polskim, jeżeli wcielano do niego karnie tzw.
żołnierzy-górników, jeżeli zwalczało ono
podziemie niepodległościowe; strzelało do
bezbronnych robotników?

Film dołączony do „Biuletynu IPN” dokumentuje masakrę robotników w Grudniu ’70. W
artykułach przypominamy stan wojenny, który miał zgasić wolnościowe aspiracje Polaków.
Jednym z ważnych epizodów walki o Polskę naszych marzeń był strajk w obronie Krzyży w
szkole we Włoszczowie. Młodzież nie dała się zastraszyć. Nie zgodziła się na zdejmowanie
krzyży w klasach. Wiele dzieli nas od tamtych lat. Dzisiaj wolność bywa różnie pojmowana,
dlatego warto przypomnieć o co walczyli młodzi ludzie niespełna czterdzieści lat wcześniej.

W „Biuletynie IPN” znajduje się kod QR do filmu Dzielnieśmy stali, celnie rzucali w
reżyserii Marii Dłużewskiej. Prenumeratorzy otrzymają DVD z filmem.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

Spis treści

Przeciw Polakom

Paweł Piotrowski – „Czarni baronowie” ze Śląska                                 
           

Mariusz Solecki – ORMO w starciach z niepodległościowym podziemiem
(luty 1946–kwiecień
1949)                                                                                    

Jacek Jędrysiak – Za opór – marsz do wojska!                                        
           

Jerzy Autuchiewicz – Powojenna „kariera” gen. Gustawa Paszkiewicza         

Jan M. Ruman – Warszawa, 13
grudnia                                                               

Radosław Szewczyk (WBH) – Grudzień ʼ81 – śmierć w czołgu                         
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Sylwetki

Jerzy Dąbrowski – Chłopiec z kanarkiem. Zygmunt Aksienow (1930–2021)

Ks. Jarosław Wąsowicz – Konspiracja od młodości. Opowieść o Marku
Fijałkowskim

Małgorzata  Sokołowska  –  Bezkompromisowy  grudniowy  Kustosz.  Adam
Gotner (1945–2020)

Komentarze historyczne

Sebastian Reńca – Za strajk do
więzienia                                                             

Daniel Szlachta – Kościół z pomocą poszkodowanym w stanie wojennym.
Diecezja katowicka

Leszek Nagrabecki – Krata

Jarosław Szarek – „Nie zdejmę krzyża”

Polskie rodziny

Jakub Gołębiewski – Wspomnienia cioci Róży. Rodzina Siemieńskich
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