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Wersja elektroniczna numeru w
Bibliotece Cyfrowej IPN

Zasadniczy blok artykułów dotyczy obozów koncentracyjnych stworzonych przez
hitlerowskie Niemcy – jeszcze przed wojną w Rzeszy (Dachau czy
Sachsenhausen), a potem także na ziemiach podbitej Polski (Auschwitz i wiele
innych).

Szczególnie polecamy artykuł Technologia śmierci, analizujący założenia ideowe i
praktyczne działanie systemu miejsc odosobnienia i pracy przymusowej, przeznaczonych
dla rzeczywistych i domniemanych przeciwników politycznych NSDAP, przestępców
kryminalnych, przedstawicieli „ras niepełnowartościowych” (głównie Żydów i Cyganów,
skazanych w końcu na całkowitą zagładę), później także jeńców wojennych, księży,
zwłaszcza katolickich, i wszystkich, którzy nie podporządkowali się totalitarnej władzy.

Spośród więźniów wyjątkowe miejsce zajmuje rotmistrz Witold Pilecki, ochotnik do
Auschwitz, konspirator, autor raportu o tym piekle.

Tereny Gusen – miejsca kaźni polskiej inteligencji – przez wiele powojennych lat niszczały.
O godne upamiętnienie ofiar obozu upomnieli się dopiero przedstawiciele lokalnej
społeczności i polskie władze. Referujemy dzisiejsze kłopoty Niemców i Austriaków z
pamięcią o zbrodniach ich przodków.

Jasnym epizodem okupacyjnej nocy jest niezwykła misja sierżanta Wehrmachtu, który na
polecenie niemieckiego kardynała uratował przed profanacją relikwie św. Wojciecha.

Dzieje rodziny Rutkowskich wprowadzają nas w problematykę odzyskania niepodległości w
1918 roku. Zamieszczamy też sylwetkę historyka Jerzego Łojka.

W numerze ponadto „Sprawa Chojeckiego”. Tekst wyjaśnia, czy IPN podważa zasługi
jednego z czołowych opozycjonistów.

Do numeru dołączono DVD z filmami dokumentalnym: Z Jarosławia do Auschwitz – o
pierwszych polskich więźniach tego obozu i Emisariusz kardynała.

W sprzedaży od 30 stycznia 2018.
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Agnieszka Łuczak – Sarenka z Mauthausen
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Tu byłem

Aleksandra Pietrowicz, Jacek Żurek – Więzienno-obozowe wspomnienia Wandy
Serwańskiej

Sylwetki

Tomasz Łabuszewski – „Zeus” przebiegły [Leon Smoleński]

Komentarze historyczne

Waldemar Kowalski – Niezwykła misja sierżanta Wehrmachtu

Monika Komaniecka-Łyp – Totalna inwigilacja małopolskiej opozycji

Cecylia Kuta – Sprawa Chojeckiego

Ludzie wolności

Justyna Błażejowska – Jerzy Łojek. Historyk w służbie Niepodległości

Reportaże

Jadwiga Szumniak-Zdonek – Śladami rodaków. Relacja z wyjazdu edukacyjnego do
Rumunii

Książki

Zbigniew Stanuch – Kobiety z Ravensbrück. Historia niemieckiego obozu według
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Sarah Helm

Wspomnienie

Wojciech Kujawa – Więzienie było moim pierwszym uniwersytetem. Irena Bellert
(1919–2017)
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