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„Biuletyn IPN” nr 3/2023 – Błogosławieni
miłosierni

Na złocistej okładce trzeciego numeru
„Biuletynu IPN” z tytułem „Błogosławieni
miłosierni” jest piękna rodzina z kilkorgiem
dzieci. Sielankowe zdjęcie zabawy na
podwórzu. Jeden z maluchów dosiada
baranka. Ta sielanka nagle została
zniszczona przez wojnę. Za ukrywanie
Żydów Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów.
Rodziców i siedmioro małych dzieci, w tym
jedno nienarodzone. W egzekucji zginęło
również ośmioro ukrywanych Żydów. Znamy
imiona i nazwiska tych, którzy zginęli i tych,
którzy ich zamordowali. Znamy też imiona i
nazwiska mieszkańców Markowej , którzy
pomimo tej zbrodni nadal ratowali Żydów w
tej samej miejscowości. Znamy imiona i
nazwiska dwudziestu jeden osób, które
ocalili.

Marcowy numer „Biuletynu IPN” przypomina okupacyjne losy Polaków i Żydów. W
otwierających go rozmowach bestialstwo Niemców zderzone zostało z heroizmem Polaków
ratujących Żydów i z walką Żydów o życie w czasie powstania w getcie warszawskim.
Przypominamy, że nawet w obozach zagłady istniał żydowski ruch oporu.

W marcu nie mogło też zabraknąć na naszych łamach sylwetek Żołnierzy Wyklętych.

Dodatkiem do „Biuletynu IPN” jest płyta DVD z filmem dokumentalnym „Życie za życie” w
reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.
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SPIS TREŚCI

Żydzi, Zagłada i pomoc

Heroizm przezwyciężył lęk – z Mateuszem Szpytmą, wiceprezesem Instytutu
Pamięci Narodowej, rozmawia Jan M. Ruman

Pamięć tamtej Warszawy – z Albertem Stankowskim, dyrektorem
Muzeum Getta Warszawskiego, rozmawia Kinga Hałacińska

Barbara Stanisławczyk-Żyła – Różne aspekty pomocy niesionej Żydom w czasie
II wojny światowej

Paweł Kornacki – Życie i śmierć w getcie białostockim (1941–1943) 

Paulina Fronczak-Chruściel – Wielka szpera 

Roman Gieroń – Pomoc żydowskim uciekinierom po aryjskiej stronie Krakowa

Martyna Grądzka-Rejak – Opór Żydów w niemieckich obozach zagłady

Ks. Jarosław Wąsowicz – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ksiądz Michał
Kubacki SDB (1898–1978)

Maciej Żuczkowski – „Zbrodnia, jakiej nie było dotąd”

Żołnierze Wyklęci

Karol Polejowski – Emanuel Prokesch vel Jan Baranowski. Przyczynek
do dziejów konspiracji wileńskiej w Polsce północnej w 1946 r.

Milena Bykowska – Podporucznik Ludwik Danielak „Bojar” (1923–1955)

Opowiedziane historie

Relacja Tadeusza Stankiewicza. Żydzi ukrywani na bagnach

Obejrzyj relację ze spotkania promującego „Biuletyn IPN”
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