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Do posłuchania: Radiowe spotkania z historią.
Mirosław Biełaszko zaprasza
Zapraszamy do wysłuchania audycji
prowadzonych przez Mirosława Biełaszkę z
warszawskiego Oddziału IPN na antenie
radiowej Trójki:
Jak Willis Conover wpłynął na rozwój jazzu w Polsce?
Rola kina w początkowym okresie dziejów PRL

Śladami stalinowskich katowni na warszawskiej Pradze
Bohdan Wodiczko – najwierniejszy świadek swojej epoki
Świadkowie karnawału Solidarności
Polska kinematograﬁa po II wojnie światowej
„Inżynierowie dusz” w powojennej Polsce
Jan Tchórzewski - życie i twórczość
Jaki wpływ na sport ma polityka?
Historia młodzieżowej konspiracji czasów stalinowskich
Polscy historycy na obczyźnie
Jaki wpływ na upadek komunizmu miała Solidarność?
W jaki sposób socrealizm wpływał na muzykę poważną?
Jak Willis Conover wpłynął na rozwój jazzu w Polsce?
Jak wywiad PRL inﬁltrował Watykan?
Co doprowadziło do 1 września '39 ?
Nieodkryta historia polskich kopalń uranu
Dotknąć ran powstańczej Warszawy

Podwójne życie Barbary Wereszczyńskiej – rozmowa z Peterem Rainą
Jak upamiętniamy Cud nad Wisłą
Polski rock lat 80. i jego wpływ na kulturę masową
„Kto jak kto, ale Polacy?” czyli o stosunkach polsko-izraelskich w latach 1948–1967
Wiosna 1989 – zmierzch komunizmu w Polsce
RWE. Radio, które dawało wolność
Wyścig pokoju, czyli sport ramię w ramię z propagandą
Drugi obieg. Walka działaczy opozycji pracujących w cieniu
Międzywojenne dzieje Konferencji Episkopatu Polski
15 lat Polski w UE
Kościoły protestanckie po II wojnie światowej
Polskie kino dwudziestolecia międzywojennego
Kościół greckokatolicki w Polsce po roku 1945
Geneza Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Historia polskiej polityki zagranicznej po 1918 roku
Świadomość historyczna młodego pokolenia
Jak wyglądają święta artysty operowego?
Obrońcy dobra powierzonego
Społeczeństwo wobec stanu wojennego
Jak bardzo niemiecka była NRD?
Stulecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
50-lecie ośrodka nauk humanistycznych w Białymstoku
Historia prof. Andrzeja Paczkowskiego
Polskie orły w Pakistanie
Andrzej Korzyński o swojej przeszłości

Polski Londyn. Powojenne losy Polaków.
Od Beatlesów do Gomułki. Prof. Jerzy Eisler o historii PRL
Ukradzione dzieciństwo
Muzyka rozrywkowa w powojennej Polsce
Nie w każdym getcie były mury i bramy
Ludzie listy piszą... do władz
Jakie były skutki Marca '68?

