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1. Bezpieka. Pretorianie komunizmu / scen. i reż. Bogdan Łoszewski ; zdj. 

Maciej Bugaja ; muz. Marek Kuczyński. - [B.m.] : Produkcja TVP 1, 2005. – 

1 dysk optyczny (DVD) (78 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Dodatek do Biuletynu 

IPN 
sygn. CD 32 
 

Film opowiada o masowych represjach podejmowanych przez Ministerstwo 

Bezpieczeństwa Publicznego na obywatelach polskich w okresie stalinizmu. 

Ukazuje stosowane przez bezpiekę metody przesłuchań. W filmie przedstawiono 

działania IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem 

była walka z Kościołem w Polsce, Operację „KLAN” mającą na celu 

skoordynowanie wszystkich działań służb bezpieczeństwa wymierzonych 

przeciwko Solidarności. 
 

 
2. Bezpieka kontra śląskie WZZ / oprac. Monika Muzyczuk [et al.]. - [B.m.] : 

ML Produkcja, 2008. - 1 dysk optyczny (DVD) (13 min) : dźw., cz.- b., kolor. ; 12 

cm. - Współwyd. z: Zanim wybuchł Sierpień. – Dodatek do Biuletynu IPN 

sygn. CD 33 
 

Film przedstawia powstanie i działalność Komitetu Wolnych Związków 

Zawodowych w Katowicach w 1978 roku. 

 

Zanim wybuchł Sierpień / reż., scen. Jędrzej Lipski, Piotr Mielech ; zdj. Piotr 

Mielech ; muzyka Piotr Surmacz. - [B. m.] : ML Produkcja, 2008. 

 - 1 dysk optyczny (DVD) (70 min) : dźw., cz.-b., kolor. ; 12 cm. - Współwyd. z: 

Bezpieka kontra śląskie WZZ. – Dodatek do Biuletynu IPN 

sygn. CD 33 
 

Film dokumentalny przedstawiający mało znaną historię opozycji 

antysocjalistycznej przed powstaniem "Solidarności". Niewielka na początku 

grupa, rozsiana po całym kraju, zawiązuje pierwsze w bloku socjalistycznym 

związki zawodowe niezależne od oficjalnej władzy. Pierwszym działaczem 

Wolnych Związków Zawodowych zostaje na Śląsku Kazimierz Świtoń, który 

przekonuje kilku swoich kolegów do przyłączenia się do jego inicjatywy. 

Następnie Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski i Anna 

Walentynowicz przystępują do utworzenia WZZ Wybrzeże. Po kilku miesiącach 

także w Szczecinie bracia Jakubcewiczowie postanawiają przyłączyć się do WZZ. 

W filmie występują niemal wszyscy ci, którzy w roku 1978 i 1979 odważyli 

się otwarcie wystąpić przeciwko władzy ludowej i stworzyli niezależne 

od komunistów związki zawodowe. 
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3. Buntownicy: Studencki Komitet Solidarności / reż. Wojciech Szumowski. - 

Film dokumentalny. - [B.m.] : Stowarzyszenie Maj'77, 2008. – 1 dysk optyczny 

(DVD) (33 min) : dźw., cz.-b., kolor. ; 12 cm. - Dodatek do Biuletynu IPN 

sygn. CD 38 

 
W filmie mowa m.in. o zabójstwie Stanisława Pyjasa – działacza opozycyjnego 

okresu PRL, który zginął 7 maja 1977 roku w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 

w Krakowie. Okoliczności jego śmierci do tej pory nie zostały w pełni wyjaśnione. 

 

 
4. Zawód : Prymas Polski / realiz. Anna T. Pietraszek ; oprac. muz. Piotr 

Majchrzak ; lektor Jan Wilkans. - [B.m.] : Telewizja Polska-Agencja Filmowa, 

2007. - 1  dysk optyczny (DVD) (ok. 50 min) : dźw., cz.- b., kolor. ; 12 cm. - 

Dodatek do Biuletynu IPN 

sygn. CD 40 
 

Film ukazuje czasy inwigilacji Kościoła w Polsce przez służby bezpieczeństwa. 

W okresie napięć między państwem a Kościołem polityka władz PRL zmierzała 

do złamania opozycji i wszelkich niezależnych instytucji, z których jedyną 

pozostał Kościół katolicki na czele z prymasem Stefanem Wyszyńskim. W filmie 

przedstawiono metody szykanowania Stefana Wyszyńskiego stosowane przez 

m.in. IV Departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

 
 

5. Pielgrzym – o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski / reż. Andrzej 

Trzos-Rastawiecki.- [B. m.] : [Biuletyn IPN], [1979].- 1 dysk optyczny (DVD) 

(80 min) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Dodatek do Biuletynu IPN 

sygn. CD 26 

 

Film jest piękną, poetycką relacją z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 

do ojczyzny. Wyjątkowość tego filmu została  podkreślona między innymi przez 

rzecznika Episkopatu Polski ks. Józefa Klocha, który przypomniał, że telewizyjne 

relacje z pielgrzymki w 1979 r. były tendencyjne, pokazywano tylko tzw. wąskie 

plany, np. twarz papieża i najwyżej kilka osób z jego otoczenia albo kilka sióstr 

zakonnych lub osoby starsze. Natomiast „ten film bardzo plastycznie uświadamia 

nam, jak wielkie tłumy brały udział w papieskich celebrach, widzimy ujęcia 

z krakowskich Błoni czy z hotelu Victoria w Warszawie, ukazujące zebranych 

na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie”. 
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6. PRL w filmie / red. Olga Tumińska [et al.]. - Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej. Biuro Edukacji Publicznej, [2007?]. - 1dysk optyczny (DVD) : dźw., 

cz.-b., kolor. ; 12 cm 

sygn. CD 42 
 

Na płycie znajdują się fragmenty polskich filmów fabularnych przedstawiających 

różne aspekty rzeczywistości PRL. W załączonej do płyty broszurze, każdy z nich 

został opatrzony propozycją metodyczną, z pomocą której będzie można omówić 

istotny problem z historii najnowszej. 

 

 

7. Zaczęło się w Gdańsku : Solidarność 1980-2005 / tekst Anna Zbierska, oprac. 

graf. Prezentacji Maciej Blachowski, realiz. filmu Video Studio Gdańsk. – Gdańsk 

: Urząd Miejski w Gdańsku, 2005. - 1dysk optyczny (DVD) : dźw., cz.-b., kolor. ; 

12 cm 

sygn. CD 24 
 

Płyta zawiera prezentację oraz krótki film ukazujące historię Gdańska 

od zakończenia II wojny światowej do przystąpienia Polski do UE w 2004 roku. 

Gdańsk – miasto, w którym zapoczątkowany został proces obalenia komunizmu 

w Europie. Do prezentacji dołączono zdjęcia z najważniejszymi miejscami 

związanymi z Solidarnością (Pomnik Poległych Stoczniowców, Kościół św. 

Brygidy, Muzeum Solidarności, Bazylika Mariacka). 

 

 

8. Głową mur przebijesz. Solidarność Walcząca / scen. i realiz. Grażyna 

Ogrodowska, Leszek Furman ; zdj. Paweł Dominik. – [Katowice] : TVP S.A. 

Oddział Katowice, 2007. - 1dysk optyczny (DVD) (45 min) : dźw., cz.-b., kolor. ; 

12 cm. – Dodatek do Biuletynu IPN 

sygn. CD 37 

 

Film dokumentalny o Solidarności Walczącej – antykomunistycznej organizacji 

podziemnej, wywodzącej się z NSZZ Solidarność, której głównym celem było 

całkowite odsunięcie od władzy komunistów. Działania SW opisują we 

wspomnieniach jej  członkowie z założycielem i przewodniczącym Kornelem 

Morawieckim. Do filmu dołączono nagranie z koncertu upamiętniającego 

25. rocznicę powstania Solidarności Walczącej, który odbył się w Teatrze Polskim 

we Wrocławiu. 
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9. Robotnicy’80 / realiz. Michał Bukojemski [i in.]. – Warszawa : Wytwórnia 

Filmów Dokumentalnych 1980, [20-?]. – 1 dysk optyczny (DVD) (95 min) : dźw., 

cz.-b. : 12 cm. – Dodatek do Biuletynu IPN 

sygn. CD 54 

 

Dokument relacjonujący wydarzenia z sierpnia 1980 roku. W autentycznych 

nagraniach związanych z powstaniem Niezależnych Związków Zawodowych, 

prezentowane są m.in. wywiady z Anną Walentynowicz, Lechem Wałęsą, 

Tadeuszem Mazowieckim i Bronisławem Geremkiem. Pokazane są protesty 

robotników wobec polityki zakłamania realizowanej przez rząd PRL. Film jest 

relacją z rozmów prowadzanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 

z Lechem Wałęsą na czele, a delegacją rządową, w wyniku których doszło 

do zarejestrowania NSZZ Solidarność. 


