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Wersja elektroniczna numeru w
Bibliotece Cyfrowej IPN

Głównym tematem numeru jest Marzec '68. Temu tematowi poświęcona jest rozmowa oraz
kilka artykułów ukazujących mniej znane zagadnienia związane z Marcem: zdecydowane
stanowisko Episkopatu Polski, echa warszawskich wydarzeń w innych miastach i regionach,
dokument komisji dyscyplinarnej dla studentów UW z 1965 r., a także zerwanie przez TW
współpracy z bezpieką spowodowane antysemicką kampanią. Franciszek Dąbrowski
przedstawił sylwetkę znanego propagandzisty z tamtych lat – Ryszarda Gontarza. Marcową
problematykę uzupełniają wspomnieniowe refleksje Antoniego Zambrowskiego oraz artykuł
Tadeusza Pawła Rutkowskiego o peerelowskich historykach doby gomułkowskiej.

W Biuletynie przypominamy także marzec 1953 roku – śmierć Stalina i związaną z nią
propagandę, wymuszoną żałobę, „zobowiązania” do lepszej pracy, w tym specyficzne
zobowiązanie podjęte „dla uczczenia nieśmiertelnej pamięci i dzieła Towarzysza Stalina”
przez wyjątkowo podłego TW, który wcześniej przyczynił się do rozbicia
antykomunistycznego podziemia.

Z historii naszych sąsiadów przedstawiamy komunistyczny zamach stanu w 1948 r. w
Czechosłowacji.

Rolę IPN w wyjaśnianiu mrocznej historii peerelu i oczyszczaniu ludzi niesłusznie
posądzanych o współpracę z bezpieką dobrze ilustruje tekst o rozwikłaniu zagadki TW
„Leopold”.

Na uwagę zasługują też recenzje książki „Zrozumieć historię – kształtować przyszłość.
Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933–1949”.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem: „Bezpieka. Pretorianie komunizmu”.

Zachęcamy do lektury (stron 116, cena 7 zł).
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