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Biuletynu IPN : Pismo o Najnowszej Historii Polski 
 

 nr 1/2 /2018 zawiera m.in. następujące artykuły:  

 Łuczak Agnieszka : Sarenka z Mauthausen 

 Zechenter Anna : Piekło po niemiecku według Pileckiego 

 Przybyll Anna : KL Gusen w pamięci historycznej Austrii 

 Lubecka Joanna : Auschwitz? Nigdy nie słyszałem 

 Ks. Kęszka Sławomir : Posługa polskich księży w KL Dachau i jej upamiętnienie 

 Klecel Marek : technologia śmierci : niemieckie obozy zagłady 

 Kowalski Waldemar : Niezwykła misja sierżanta Wehrmachtu 

 

Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn. 509) 

Z Jarosławia do Auschwitz / reżyseria Mariusz Mendycki ; zdjęcia Rafał Opaliński ; produkcja 

TVP Rzeszów, 2016.   

Emisariusz kardynała / scenariusz i reżyseria Andrzej Machnowski ; zdjęcia Piotr Kaja, Irina 

Szepielewicz ; produkcja Agencja ATM Andrzej Machnowski [Warszawa], 2015. - 1 dysk 

optyczny (DVD) (24 min, 41 min) : dźwiękowy, kolorowy ; 12 cm. 

Z Jarosławia do Auschwitz – fabularyzowany film dokumentalny o losach uczniów 

Państwowej Szkoły Budowlanej w Jarosławiu, którzy w maju 1940 r. zostali aresztowani, a 14 

czerwca przewiezieni pierwszym transportem do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego 

Auschwitz. 

Emisariusz kardynała - film opowiada historię Urbana Thelena, podoficer Wermachtu, który 

uratował przed profanacją relikwie św. Wojciecha. Na prośbę proboszcza z Gniezna 

potajemnie przywiózł je do Inowrocławia i ukrył w kościele św. Mikołaja. W październiku 2004 

roku Thelen przyjechał do Inowrocławia, by opowiedzieć o tych mało znanych faktach. Zagrał 

także na kościelnych organach oraz wziął udział w zorganizowanej w Inowrocławiu promocji 

książki Arno Giese pt. "Kurier Kardynała". Zmarł w 2008 roku w wieku 94 lat. Historię 

uratowania relikwii św. Wojciecha opowiadają duchowni, dostojnicy Kościoła w Polsce i 

Niemczech. [TVP]  (multimedia) 

 

 nr 4/2018 zawiera m.in. następujące artykuły:  

 Musiał Filip : Od „buntu niewolników” po „przystanek Niepodległość” : Janusz Kurtyka 

(1960-2010) 

 Neja Jarosław : Pierwsi w kraju : Komitet Wolnych Związków Zawodowych 

w Katowicach 

 Bradel Zdzisław : Ze Świtoniem w Piekarach 

 Cenckiewicz Sławomir : Początki WZZ Wybrzeża 

 Piotrowski Paweł : Udział PRL w inwazji na Czechosłowację 

 Walusiak Dariusz : Naprawiacz : historia krakowskiego opozycjonisty (dot. Franciszka 

Grabarczyka) 
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Dodatek do numeru : płyta DVD (sygn. 510) 

Braciszek Karel / scenariusz i reżyseria Krystyna Krauze ; produkcja Studio Filmowe Kronika – 

Barbara Ławska Warszawa] : IPN, [2018]. - 1 dysk optyczny (DVD) (56 min) : dźwiękowy, 

czarno-biały, kolorowy ; 12 cm. 

Film opowiada o Karelu Krylu (1944-1994), legendarnym bardzie dwóch czeskich rewolucji – 

Praskiej Wiosny 1968 r., zdławionej przez wojska Układu Warszawskiego, oraz Aksamitnej 

Rewolucji 1989 r. Podobnie jak jego przyjaciel Jacek Kaczmarski, był głosem dodającym 

ludziom siły w trudnych czasach totalitaryzmu. Karel Kryl regularnie odwiedzał Polskę, 

utrzymywał kontakty z polskimi dysydentami. Stał się u nas popularny za sprawą Antoniny 

Krzysztoń, która wykonywała jego piosenki w przekładzie Jana Krzysztofa Kelusa i Maryny 

Miklaszewskiej. 

 (multimedia) 

nr 5/2018 zawiera m.in. następujące artykuły:  

 Suleja Włodzimierz : Józef Piłsudski  - twórca Niepodległej 

 Tym Juliusz S. : Polska 1. Dywizja Pancerna 1942-1947 

 Kalbarczyk Sławomir : ewakuacja Armii Polskiej do Iranu – nowe spojrzenie 

 Kirszak Jerzy : Idziemy e pełen chwały bój : Generał Roman Szymański (1895-1974) 

(dot. m.in. Monte Cassino) 

 Bolesławski Bartosz : Powojenne dylematy żołnierzy Andersa 

 Piotrowski Paweł : Kampania antysemicka w ludowym Wosku Polskim w 1967 roku 

 

Dodatek do numeru : płyta DVD (sygn. 511) 

Szlakiem Pierwszej Pancernej / scenariusz i reżyseria Marcin Bradke ; konsultant dr Jerzy 

Kirszak ; produkcja IPN Wrocław : IPN, [2017]. - 1 dysk optyczny (DVD) (52 min) : dźwiękowy, 

czarno-biały, kolorowy ; 12 cm. 

Film jest relacją z V Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu "Śladami Gąsienic Pierwszej 

Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka, który odbyła się w sierpniu 2017 r. Generał Stanisław 

Maczek (1892-1994) dowodził 1. Dywizją Pancerną, która przeszła szlak bojowy przez Francję, 

Belgię, Holandię i Niemcy. W 1944 r. brała udział w inwazji sił alianckich w Normandii, odegrała 

znaczącą rolę w bitwie pod Falaise, uczestniczyła w wyzwalaniu Bredy oraz w zdobyciu 

niemieckiego Wilhelmshaven. 

 (multimedia) 

 

nr 6/2018 zawiera m.in. następujące artykuły:  

 Kawalec Krzysztof : Wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości 

 Waingertner Przemysław : Fenomen Łodzi w XX wieku 

 Ossowski Artur : Dzieci z Przemysłowej – niemiecki obóz w Łodzi 

 Toborek Tomasz : Dwie wojny kapitana „Warszyca” 
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 Śreniowski Józef : Łódzcy wichrzyciele z marca 1968 roku 

 Perzyna Paweł : Strajk w mieście włókniarek w lutym 1971 roku 

 Toborek Tomasz : Szletyńscy i Wocalewscy : historia dwóch niezwykłych łódzkich 

rodów 

 

Dodatek do numeru - płyta DVD 512 

Kern / scenariusz i reżyseria Grzegorz Królikiewicz ;  produkcja Studio Filmowe „N”, 2010; 1 

dysk optyczny (56 min, 47 min) : dźwiękowy, kolorowy ; 12 cm. 

Dokument o cenie, jaką zapłacił za swoje przekonania łódzki adwokat, działacz opozycji, w 

wolnej Polsce polityk, wicemarszałek Sejmu. Andrzej Kern, zwolennik oparcia życia 

publicznego na wartościach, stał się celem intryg (posunięto się nawet do uprowadzenia jego 

córki), które doprowadziły do cywilnej śmierci polityka. 

Nasz rozłam / scenariusz i reżyseria Grzegorz Królikiewicz ; produkcja Studio Filmowe „N”, 

1992 

Niemiecki obóz pracy dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej w Łodzi (1942-

1945) / Interaktywny plan obozu, odtworzony na podstawie zdjęć lotniczych i dokumentów 

przez Artura Ossowskiego (IPN Łódź, opracowanie merytoryczne) i Sebastiana 

Kokoszewskiego (grafika). W obozie więziono tysiące polskich dzieci w wieku od 2 do 16 lat, 

których rodzice zostali zamordowani lub aresztowani przez Niemców. 

(multimedia) 

 

nr 7/8 /2018 zawiera m.in. następujące artykuły:  

 Bukała Marcin : Lider ludowców : Wincenty Witos (1874-1945) 

 Rosenbaum Sebastian, Węcki Mirosław : Ślązak i Polak : Wojciech Korfanty (1873-

1939) 

 Ks. Wąsowicz Jarosław : Prymas trzech epok : Kardynał August Hlond (1881-1948) 

 Skibiński Paweł : Prymas Wyszyński – prekursor Solidarności 

 Dziurok Adam : „Wojny krzyżowe” : katolicy świeccy w obronie krzyża i nauki religii 

 Hajdasz Jolanta : Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) 

 Łatka Rafał : Kardynał Franciszek Macharski (1927-2016) 

 Kindziuk Milena : Ksiądz Popiełuszko – wróg Polski Ludowej? 

 Łuczak Agnieszka : „Bójcie się ludzi obojętnych…” : ojciec Honoriusz Kowalczyk (1935-

1983) 

 Grajewski Andrzej : Wolność jest na wyciągnięcie ręki : trzecia pielgrzymka Jana Pawła 

II do Polski w ocenie KGB 

 

Dodatek do numeru - płyta DVD 513 

Zapomniane męczeństwo / scen. i reż. Jolanta Hajdasz ; produkcja Hajdasz Production, 2012. 

Żołnierz Niezłomny Kościoła / scen. i reż. Jolanta Hajdasz ; produkcja Hajdasz Production, 

2016. 
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1 dysk optyczny (DVD) (155 min, 67 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. 

Płyta zawiera dwa filmy dokumentalne o arcybiskupie Antonim Baraniaku (1904-1977), 

sekretarzu prymasów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, metropolicie poznańskim. 

Komuniści usiłowali wymusić na nim fałszywe zeznania przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu, 

którego zamierzali oskarżyć o zdradę narodu i szpiegostwo. Arcybiskup, aresztowany w 15953 

r. przez Urząd Bezpieczeństwa i ponad dwa lata bestialsko maltretowany w więzieniu 

śledczym na Mokotowie, nie ugiął się i nie załamał, zasługując na miano Żołnierza 

Niezłomnego Kościoła. 

 

 


