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Od 2012 roku zaczął ukazywać się miesięcznik Pamięć.pl. Jest to następca 

wydawanego  przez ponad jedenaście lat Biuletynu IPN. 
 

nr 1/2012 – (numer poświęcony wydarzeniom mającym miejsce w latach 

powojennych)  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Rosalak Maciej: Amerykanie na Księżycu. 

 Majchrzak Grzegorz : Informacja z podsłuchu. 

 Pleskot Patryk : „Radio w walce o pokój i postęp”, czyli początki…telewizji 

w Polsce. 

 Kula Marcin : „Marzec” jako przedmiot analizy socjologii historycznej. 

 Kuciel-Frydryszak Joanna : Antoni Słonimski i „List 34”. 

 Kozłowski Tomasz : Bunt w bydgoskim więzieniu. 

 

Dodatek do numeru – Plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego – odtajniona mapa 

inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Zachód. 

 

nr 2/2012 – (numer poświęcony zagadnieniom tj. zamach majowy, wyzwolenie 

Dachau, niemiecka solidarność)  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 „Solidarność” była dla mnie wzorem – rozmowa z Rolandem Jahnem. 

 Dudek Antoni : Waterloo Piłsudskiego. 

 Jagodzińska Anna : Dachau i śmierć są synonimami. 

 Olaszek Jan : Drugi obieg – pierwsza broń opozycji 

 Janczak Filip : Niemiecka solidarność 

 Eisler Jerzy : Wolne miasto 

 

płyta DVD (sygn. 243) 

Paczki solidarności / reż. Lew Hohmann ; zdj. Cheistian Huck, Andreas Bergmann ; 

dźw. Peter Bräuning, Jan Drachsel ; muz. Steffen Wilhelmi. - Film dokumentalny. - IPN 

[dystr.], 2012 (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011). - 1 płyta DVD, (45 

min) ; 12 cm. - Dodatek do Biuletynu IPN nr 2/2012 

Film dokumentalny opowiadający o spontanicznym ruchu pomocy Polakom, jakiej 

Niemcy udzieliły na początku lat 80. zeszłego stulecia. Na wieść o dramatycznej 

sytuacji gospodarczej w Polsce, obywatele Niemiec zaczęli masowo wysyłać paczki 

z żywnością oraz artykułami pierwszej potrzeby.  

Film przedstawia Niemców, którzy organizowali pomoc i transporty darów do Polski 

oraz tych, którzy byli odbiorcami paczek. Dla wielu wówczas rozpoczęła się wielka 

przyjaźń, która trwa do dzisiaj. To jakby próba udowodnienia, że historia Polski 

i Niemiec to nie tylko konflikty zbrojne, ale również sąsiedzka solidarność. Ukazuje 

jednocześnie, że ta masowa akcja pomocy Polakom udzielona przez zwykłych 

obywateli Niemiec nie znalazła jeszcze miejsca w naszej świadomości.  

 

nr 3/2012 – (numer poświęcony zagadnieniom tj. wybory’89, Palmiry-miejsce straceń, 

Solidarność)  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Wardzyńska Maria : Palmiry – miejsce masowych straceń. 
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 Dudek Antoni : Czerwcowy plebiscyt. 

 Eisler Jerzy : Poznań’56. 

 Zawistowski Tomasz : Orły polskich lotników na tle narodowej symboliki Rogal 

Air Force. 

 Codogni Paulina : 35 procent demokracji. 

 

Dodatek do numeru – reprint plakatu wyborczego Solidarności autorstwa Tomasza 

Sarneckiego 

 

nr 4-5/2012 – (numer poświęcony zagadnieniom tj. Czy PRL była Polską?, obława 

augustowska, wołyński konflikt pamięci)  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Sawicki Jacek : Powązki powstańcze. 

 Wołyński konflikt pamięci – rozmowa z dr. hab. Grzegorzem Motyką. 

 Zawistowski Andrzej : Polska? Rzeczpospolita Ludowa. 

 Kazimierczuk Sergiusz : Na „śmietniku Moskwy”. Deportacje Polaków do 

Kazachstanu. 

 Dyżewska Anna : Pogrom w Jedwabnem. 

 Majchrzak Grzegorz : Kibice, przemytnicy, handlarze. 

 

Dodatek do numeru – fałszywa „Trybuna Ludu” z 1979 roku 

 

nr 6/2012 – zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Kalbarczyk Sławomir : Pod czerwonym butem. 

 Markowski Damian : Rodzina – najwrażliwszy punkt „bandytów”. 

 Owsiński Marcin : Między pamięcią a niezrozumieniem. Były niemiecki obóz 

koncentracyjny Stutthof w latach 1945-1962. 

 Eisler Jerzy : Zakazane piosenki. 

 Zawistowski Tomasz : Orły Armii Polskiej w ZSRR. 

 

płyta DVD  (sygn. 244) 

Najdłuższy apel : z kroniki Auschwitz [Film] : Kommander’s Car [Teledysk] / scen. 

Marek Miller, Michał Bukojemski ; realiz. i zdj. Michał Bukojemski ; muz. Zygmunt 

Konieczny ; czyta Adam Ferency, Stanisława Celińska. - Film dokumentalny. - 

Warszawa : Digit-Film, 2004. - 1 dysk optyczny DVD-Video, (24 min) : dźw., kolor.; 

12 cm. - Dodatek do Biuletynu IPN nr 6/2012 

Poprzez osobiste relacje ocalałych ludzi film opowiada o aspektach codziennego życia 

w najbardziej morderczym nazistowskim obozie koncentracyjnym. Pierwszy rozdział 

jest poświęcony budowie obozu oraz pierwszej udanej ucieczce. Opowieść o ucieczce 

i karze wymierzonej pozostałym więźniom jest oddaniem istoty horroru Oświęcimia.  

Na tej samej płycie znajduje teledysk brytyjskiej wokalistki Katy Carr, dedykowany 

Kazimierzowi Piechowskiemu, który 20 czerwca 1942 roku wraz z Eugeniuszem 

Benderą, Stanisławem Jasterem oraz Józefem Lempartem, uciekł z więźnia KL 

Auschwitz.  
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nr 7/2012 – zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Antoni Dudek : Nowohucka soczewka. 

 Majchrzak Grzegorz : Kwestionariusz dla niepokornych. 

 Morawski Radosław : Papież w obiektywie bezpieki. 

 Kaczyński Adam : Polscy jeńcy wojenni w ZSRS. 

 Niziołek Paweł : Propagandowa funkcja pieniądza w PRL. 

 

Dodatek do numeru – plakat Ligi Morskiej i kolonialnej oraz reprodukcje nie 

emitowanych banknotów z okresu PRL. 

 

nr 8/2012 – zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Najważniejszy jest świadek – rozmowa z Piotrem Tarnowskim, dyrektorem 

Muzeum Stutthof. 

 Pleskot Patryk : Daleko od Wersalu. Pierwsze wybory w II RP. 

 Żuławik Mariusz : Zakazane święto reakcji. 

 Zawistowski Andrzej : 11 listopada III Rzeczypospolitej. 

 Stańczyk Tomasz : Pawiak – trzy szanse na sto. 

 

Dodatek do numeru – plakat na Święto Niepodległości (Józef Piłsudski) 

 

nr 9/2012 – zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Grudzień’70 w dziennikach pisarzy i polityków. 

 Stan wojenny przed sądem – rozmowa z Andrzejem Pozorskim, prokuratorem 

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN.. 

 Żaryn Jan  : Endecja – cenne dziedzictwo. 

 Pleskot Patryk : Niewiadomski – dlaczego zabił prezydenta? 

 Hytrek-Hryciuk Joanna: Cicha noc, heilige Nacht. 

 

Dodatek do numeru – plakat akcji Zapal Światło Wolności. 

 

nr 1/2013 – zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Ślusarski Konrad Wiesław : Miasto pokonane, lecz nieujarzmione. (dot. 

Warszawy) 

 Majchrzak Grzegorz : Kolegiami w opozycję. 

 Matka Królów  w randze „półkownika” – rozmowa z Januszem Zaorskim, 

reżyserem filmowym. 

 Siedziako Michał : Polacy głosują, PPR decyduje. 

 Zwolski Marcin : Babski uniwersytet opozycyjny. 

 Zawistowski Tomasz : Orły weteranów Powstania Styczniowego. 

 

Dodatek do numeru – demonstracyjna wersja gry ZnajZnak. 

 

nr 2/2013 – zawiera m.in. następujące artykuły: 
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 Rosalak Maciej : Solidaruch i Sowiet. 

 Sudoł Tomasz : Tajemnica Westerplatte. 

 Majchrzak Grzegorz : Odebrać im paszporty. 

 Autor wyklęty – rozmowa z Andrzejem Czyżewskim, biografem Marka Hłaski. 

 Hytreek-Hryciuk Joanna : Karawana do marzeń – Wanda Rutkiewicz (1943-

1992) 

 Siedziako Michał : Jak studenci wywalczyli swoją Solidarność. 

 

Dodatek do numeru : broszura akcji „Patroni naszych ulic” (Generał August Emil 

Fieldorf „Nil” (1895-1953) 

 

nr 3/2013 – zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Rosalak Maciej : Marzec w samo południe. 

 Sawicki Jacek Zygmunt : Marzec 68` na esbeckich taśmach. 

 Świętochowska Emilia „... ból nasz wielki po wielkim Stalinie.” 

 Bębnik Grzegorz : Od Katowic do Stalinogrodu, czyli zmiana na telefon. 

 Marek Łucja : Rodzina milicyjna – wzorem rodziny socjalistycznej. 

 Michalski Łukasz : Żołnierze Wyklęci : po co o nich uczyć. 

 

Dodatek specjalny do numeru : plakat z „Inką” (Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-

1946) 

 

nr 4/2013 – zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Wywiad z Bujakiem był jak film akcji : rozmowa z Andrew Nagorskim, 

korespondentem i autorem książek historycznych. 

 Starczewski Konrad : Sterylny obraz Syberii. 

 Gontarczyk Piotr : Katyń : PPR-owska szkoła kłamstwa. 

 Kuwiek Damian : Kochana Mamciu, jadę na stracenie. 

 Oleński Jan : Kartki żywnościowe z getta. 

 Kluska Bartłomiej : XYZ : pierwszy polski komputer cyfrowy. 

 Mańka Jarosław : Prywatne śledztwo majora Zakirova (dot.Katynia). 

 

płyta DVD  (sygn. 254) 
Prywatne śledztwo majora Zakirowa / scen. i reż. Jarosław Mańka. - [Warszawa] : 

Instytut Pamięci Narodowej, [2013]. - 1 dysk optyczny (20 min) : dźw., kolor. - 

Dodatek do nr 4 (2013) czasopisma "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”. - 

Zawiera: audiobook "Mord katyński : dokumenty zbrodni" / wybór dok. Sławomir 

Radoń ; czytają: Olgierd Łukaszewicz (dokumenty), Jacek Rozenek (komentarze). 

To niezwykła opowieść o majorze KGB Olegu Zakirovie, nazywanym "polskim 

Litwinienką", który odważył się w latach 90. na przekazanie stronie polskiej akt sprawy 

katyńskiej.  Czterdzieści różnego rodzaju dokumentów z lat 1939-1993.  

Niebawem  wydana zostanie książka jego autorstwa ukazująca kulisy całej sprawy. 
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nr 5/2013 – zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Zamość : próba generalna : rozmowa z Agnieszką Jaczyńska, autorką albumu 

Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna. 

 Szumiało Mirosław : Akademia czerwonej elity. 

 Demczyszak Iwona : Umierając z głodu, planowała życie (dot. Wandy 

Półtawskiej). 

 Hytrek-Hryciuk Joanna : Wolność ponad teatr : Halina Mikołajska (1925-1989). 

 Dworaczek Kamil : Pierwszy bunt – maj 1946 roku. 

 Olaszek Jan : Profesor drukarzem? : Adam Kersten (1930-1983). 

 Kochanowski Jerzy : Bar mleczny (dot. pierwszych restauracji w Warszawie 

oferujących dania jarskie i mleczne). 

 

Dodatek specjalny do numeru : fragment albumu Agnieszki Jaczyńskiej, 

Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna. 

 

nr 6/2013  1943 – Zbrodnia wołyńska zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Nie używajmy eufemizmów : rozmowa z Ewą Siemaszko, badaczką rzezi na 

Wołyniu. 

 Kamiński Łukasz : Trudna pamięć Wołynia. 

 Zbrodnia wołyńska – kalendarium wydarzeń. 

 Portnow Andrij : Wołyń 1943 : asymetria pamięci. 

 Zawistowski Tomasz : Oznaki Polskich Drużyn Strzeleckich. 

 

płyta CD  (sygn. 233) 

1943 : zbrodnia wołyńska :  relacje świadków / red. oprac. Mikołaj Dobrowolski, 

Maria Topolewska-Burdzy ; oprac. muz. Małgorzata Jędruch-Włodarczyk. - Warszawa : 

Polskie Radia S.A. : Agencja Fonograficzna, 2011. - 1 płyta CD (78 min). - Dodatek do 

numeru 6 (2013) czasopisma "Pamięć.pl". 

Relacje światków ocalałych z rzezi wołyńskiej; 

- Wołyńskie łuny” – relacja Stanisława Filipowicza 

- Kainowa zbrodnia – relacja Ireny Gorajczyk 

- Po traumie – relacja Witolda Kołodyńskiego 

- Raport – relacja dr. Stanisława Walkiewicza 

- Wakacje 43 – relacja Włodzimierza Odojewskiego 

 

nr 7-8/2013  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Dziewięćdziesiąte urodziny generała (dot. ojciecha 

Jaruzelskiego). 

 Adamów Katarzyna : Pierwsza milicjanta Polski (dot. Leokadii Krajewskiej) 

 Oferta Hitlera : rozmowa z prof. Rolfem-Dieterm Műllerem, niemieckim 

historykiem wojskowości. 

 Wichowska Karolina : Na tropie Małego Katynia. 

 Koj Ewa : Śledztwo gibraltarskie. 
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 Zawistowski Tomasz : Orły na koszulkach obozowej drużyny piłki nożnej. 

 

płyta DVD  (sygn. 255) 

A very Polish secret [Film dokumentalny] = A może tego nie wolno mówić.../ reż. 

Petrycki Jacek ; Miła, padnij! / scen. i reż. Maja Baczyńska / muz. Bogna Lewtak-

Baczyńska ; zdj. Maciej Sowilski. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, [2013?]. 

- 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. - Dodatek do nr 7/8 (2013) czasopisma 

"Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 

A very polish secret = A może tego nie wolno mówić  to nakręcony w drugim obiegu 

w latach 80. film opowiadający o mieszkańcach Suwalszczyzny zamordowanych przez 

komunistów w 1945 r. w czasie tzw. obawy augustowskiej. Początkowo pokazywany 

był legalnie w Wielkiej Brytanii. W Polsce krążył w obiegu podziemnym. 

Film dokumentalny "Miła, padnij!” to nie tylko wspomnienie o wyjątkowym, 

zasłużonym w polskiej historii człowieku. Bohaterką filmu jest Teresa Lewtak-Stattler, 

uczestniczka zamachu na katów Warszawy Pabsta i Brauna, a także łączniczka 

Powstania Warszawskiego. 

To przede wszystkim opowieść o młodej dziewczynie dorastającej w czasach wojny, 

o pierwszej miłości utraconej w dramatycznych okolicznościach, o przyjaźni 

i poświęceniu, o trudnych wyborach, o studentce, której krok po kroku udaje się odnieść 

zawodowy sukces, o walczącej o syna matce, a co najważniejsze o młodziutkiej 

dziewczynie, matce, kobiecie odważnie zmagającej się z ciężką chorobą i pewnej 

życiowej postawie; zwykła-niezwykła - jedna z wielu ludzkich historii, które warto 

zachować od zapomnienia. 

 

nr 9/2013  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : „Byłby ze mnie hitlerowiec” (dot. Sławomira Mrożka) 

 Szcześniak Robert : Zrzuty dla powstania. 

 Z Krakowa do Maisons-Laffitte : z Wojciechem Sikorą, dyrektorem Instytutu 

Literackiego w Paryżu, rozmawia Magdalena Szemczyszyn. 

 Gałęziowski Marek : „ Do ostatniej kobiety! Do ostatniego mężczyzny!” (dot. 

Edwarda Śmigłego-Rydza). 

 Szumiec-Zielińska Elżbieta : Płonąca granica (dot. Korpusu Ochrony Pogranicza 

– początki II RP). 

 Bębnik Grzegorz : legenda katowickiej wieży. 

 Rogusz Marek : Januszewicz kontra Luftwaffe (dot. por.pil. Wojciecha 

Januszewicza). 

 Kamiński Łukasz : Przeciw totalnej tyranii zła : Ryszard Siwiec (1909-1968) 

 

 Dodatek specjalny do numeru : reprint plakatu z 1939 roku oraz broszura 

o Ryszardzie Siwcu. 

 

nr 10/2013  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Uratowali mnie Polacy : rozmowa z Filipem Białowiczem, uciekinierem 

z Sobiboru. 
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 Kazimierczuk Sergiusz : Zalążek siedemnastej republiki. 

 Gańczak Filip : Szwajcar, czyli szpon (dot. Eugeniusza Bodo). 

 Sula Dorota : „Walka do południa, do wieczora…” (dot. pracy w kamieniołomie 

obozu Groβ-Rosen). 

 Majchrzak Grzegorz : Nobel dla Lecha, Nobel dla Solidarności. 

 Mackiewicz Michał : Pepesza – prosta, tania, niezawodna. 

 

 Dodatek specjalny do numeru : plakat z Józefem Franczakiem ps. „Laluś”. 

 

nr 11/2013  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Stempowski Tomasz : Rasistowski album (dot. propagandy nazistowskiej). 

 Przyjaciele i wrogowie  : rozmowa Tytusa Jaskułowskiego z Filipem 

Gańczakiem (dot. kontaktów Polska-NRD). 

 Majchrzak Grzegorz : Sprawa na niepokornych (dot. Ludwika Dorna). 

 Szumiec-Zielińska Elżbieta : Wybuch w Cytadeli. 

 Rubiś Daniel : Poligon doświadczalny Holokaustu. 

 Korkuć Maciej : Sowiecka polityka, nasza krew (dot. bitwy pod Lenino). 

 Dumała Grzegorz : Bitwa na rocznice. 

 

Dodatek specjalny do numeru : plakat na Święto Niepodległości oraz broszura 

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935). 

 

nr 12/2013  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Morawski Radosław : Katyń w niemieckiej propagandzie. 

 Majchrzak Grzegorz : Decyzja o internowaniu. 

 Terapia śmiechowa : rozmowa z Januszem Płońskim, współscenarzystą serialu 

Alternatywy 4. 

 Spałek Robert : Stalinowska Polska : władza i dyktatura. 

 Ceranka Paweł : Dynamit podłożony pod stalinizm (dot. Józefa Światły). 

 Jarska Natalia : Płeć Solidarności 1980-1981. 

 Oleński Jan : Kartki świąteczne 1980. 

 Wabik Wojciech : Wrona skona w gazecie, czyli cios w gotowość obronną. 

 Gańczak Filip : W kazamatach Stasi. 

 

Dodatek specjalny do numeru : plakat akcji „Zapal Światło Wolności”, broszura 

Pułkownik Łukasz Ciepliński (1913-1951) i kalendarz „Pamięci.pl”. 

 

 

nr 1/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Ciepła pamięć wielkiej katastrofy (dot. Edwarda Gierka). 

 Po co nam historia kobiet? : rozmowa z prof. Andreą Petö. 

 Kowalski Waldemar : Mordechaj Chaim Rumkowski – kat czy ofiara? 

 Olszak Jan : Stan wojenny, czyli szybka lekcja konspiracji. 
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 Sachnowska Kamila : Subiektywnie o 13 grudnia. 

 Madaj Karol : Jak wykraść tajemnice rakiety V-2.. 

 

Dodatek specjalny do numeru : broszura Generał Kazimierz Sosnkowski (1885-

1969). 

 

nr 2/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Wybór pułkownika Kuklińskiego. 

 Wołk Krzysztof : Tajemnicza nagroda (dot. Nagród przyznawanych 

funkcjonariuszom UB i SB). 

 Więzień, uciekinier, egzekutor : rozmowa z Kazimierzem Albinem, uciekinierem 

z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 

 Tajemnice „Jacka Stronga” : rozmowa z dr. Patrykiem Pieskotem  

o płk  Ryszardzie Kuklińskim. 

 Wywiał Przemysław : „Burza” zaczęła się na Wołyniu. 

 Trepka Tomasz : Rozbroić AK. 

 Elsner Jan : Zamach (dot. Zamachu na Franza Kutscherę). 

 Brojer Anna : Przywróćmy ich pamięć : obchody narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. 

 

Dodatek specjalny do numeru : plakat na Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 

 

płyta DVD  (sygn. 408) 

Kwatera "Ł" / scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski ; zdj. Arkadiusz Gołębiewski, 

Andrzej Wyrozębski, Grzegorz Zakolski ; montaż Urszula Rybicka ; muz. Marcin 

Pospieszalski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : StudioGołąb, 2013. - 1 płyta 

DVD (45 min) 

Dodatek  do Biuletynu Nr 2/2014 

"Kwatera Ł" to film, który opowiada o pracach ekshumacyjnych prowadzonych na 

tzw. "Łączce", na cmentarzu powązkowskim. Władze komunistyczne ukrywały tam 

zwłoki zamordowanych przez UB żołnierzy podziemia niepodległościowego. 

Film ukazuje rodziny pomordowanych, które dzięki ekipie dr hab. Krzysztofa 

Szwagrzyka odzyskują nadzieję na znalezienie szczątków swoich najbliższych. 

 

 

 

 

nr 3/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : „Zośka”, „Rudy”, Justyna i Kamil oraz sondażowe 

procenty. 

 Wołk Krzysztof : Wyklęci wśród milicjantów. 

 Historia się domknęła ; rozmowa z Katarzyną Kuźniarską, antropologiem, 

uczestniczką prac poszukiwawczych na powązkowskiej „Łączce”. 
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 Ceran Tomasz : Rozstrzelany medalik (dot. Egzekucji Polaków w Rudzkim 

Moście). 

 Poleszak Sławomir : Siedmiu z Łączki”. 

 Dom to klatka : rozmowa z Edwardem Dębickim, cygańskim muzykiem i poetą. 

 Olaszek Jan : Ida, czyli historia bez uproszczeń. 

 

Dodatek specjalny do numeru : plakat na Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 

 

nr 4/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Przegrana Solidarność. 

 Zielony Paweł : Miejsca uświęcone krwią (dot. Warszawy). 

 Kawałeczek ziemi : rozmowa z Krystyną Budnicką, ocalałą z warszawskiego 

getta. 

 Żuczkowski Maciej : Okłamany mściciel Katynia. 

 Oleński Jan : Kartki na kartki. 

 Tęsknota za Polską zwycięską : relacja ks. Zdzisława Peszkowskiego. 

 Gottesman Krzysztof : Bard, który nie chciał być bardem : Jacek Kaczmarski 

(1957-2004). 

 

płyta DVD  (sygn. 409) 
Święty ogień / scen. i reż. Jarosław Mańka, Maciej Grabysa ; zdj. i dźw. Jarosław 

Wątor, Rafał Pogoda. - Kraków : Telewizja Polska (Kraków) : Themeso Project, 2011. - 

1 płyta DVD (31 min) ; kolor  

Do Biuletynu Nr 4/2014 

„Święty ogień" to nieznana i tragiczna historia samospalenia żołnierza Armii Krajowej, 

Walentego Badylaka, który w proteście przeciwko zmowie milczenia o Katyniu 

w marcu 1980 r. przypiął się łańcuchem do zabytkowej studzienki na krakowskim 

rynku, oblał benzyną i podpalił. Na szyi miał metalową tabliczkę z napisem: „Za 

Katyń". Jego czyn był protestem przeciwko przemilczeniu przez władzę zbrodni 

katyńskiej. 

Autorzy filmu starają się przybliżyć sylwetkę Walentego Badylaka, odkrywając także 

zawiłe losy jego rodziny, cały tragizm najnowszych dziejów historii Polski. Istotną 

częścią filmu są poruszające fotografie Stanisława Markowskiego, który znalazł się na 

krakowskim Rynku owego ranka i udokumentował pierwsze chwile po samospaleniu 

Walentego Badylaka, a także reakcje świadków zdarzenia. Autorzy dedykują film śp. 

Janowi Rojkowi, który był jednym z pierwszych dziennikarzy telewizyjnych, który 

zainteresował się historią Walentego Badylaka już na początku lat 90. Trzeba też 

wspomnieć o krakowskim historyku i pisarzu Stanisławie Jankowskim, którego zasługą 

było ocalenie całej dokumentacji dotyczącej śmierci Walentego Badylaka. 
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nr 5/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Socjalizm to nie komunizm, czyli niech się święci 1 Maja. 

 Morawski Radosław : Hasło : św. Antoni, odzew : św. Józef (dot. pogrzebu 

prymasa Wyszyńskiego). 

 Legendy Okrągłego Stołu : rozmowa z prof. Andrzejem Paczkowskim 

 Ta bitwa nie powinna była się odbyć : rozmowa z Matthew Parkerem (dot. bitwy 

pod Monte Cassino). 

 Łuczak Agnieszka : Sprawa śmierci Piotra Majchrzaka : fałszerstwa, fakty 

i kontrowersje. 

 Gontarczyk Piotr : Fałszerstwo niedoskonałe, czyli teczka Jaruzelskiego. 

 

Dodatek specjalny do numeru : replika naszywki żołnierzy Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie. 

 

 

nr 6/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Radość na śmietniku (dot. 25 rocznicy czerwcowych 

wyborów). 

 Mściwe oblicze „ojca narodu” : rozmowa z Arkadiuszem Kutowskim (dot. 

Edwarda Gierka). 

 Gańczak Filip : Transformacja pod lupą Stasi. 

 Siedziako Michał : Wybory w PRL : udawana demokracja. 

 Ćwierć wieku bez cenzury. 

 

Dodatek specjalny do numeru : plakaty z wyborów w 1989 roku. 

 

nr 7-8/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Wołk Grzegorz : „Współpracy odmawiam” (dot. SB). 

 Ślusarski Konrad : Śmierć miasta w obiektywie niemieckich lotników (dot. 

powstańczej Warszawy). 

 Rokicki Paweł : Akcja „Ostra Brama”. 

 Żuczkowski Maciej : Najdłuższy dzień Powstania. 

 Spałek Robert : Towarzysz Jaruzelski prezydentem. 

 Gołębiewski Jakub ; Komuniści kontra pielgrzymi (dot. Częstochowy). 

 

Dodatek specjalny do numeru : broszura Wola Pamięci 1944 oraz plakaty 

powstańcze. 

 

płyta DVD  (sygn. 410) 

Powstanie i medycyna. Chcieliśmy żyć / reż. i scen. Marek Widarski ; zdj. Grzegorz 

Borowski ; Oprac. muz. i dźw. Przemysław Jaworsk ; Montaż Adam Kwiatek, 

Bartłomiej Sawaryn. - Warszawa : Fundacja Filmowa Armii Krajowej : Narodowe 

Centrum Kultury, 2013. - 1 płyta DVD (54 min) ; kolor  

Do Biuletynu Nr 7-8/2014 
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Film dokumentalny Marka Widarskiego „Powstanie i medycyna. Chcieliśmy żyć” to 

dramatyczna opowieść lekarzy, sanitariuszek i rannych, którzy brali udział w Powstaniu 

Warszawskim. Znalazły się w nim wypowiedzi pracowników służb medycznych Armii 

Krajowej i ich pacjentów - ostatnich żyjących uczestników Powstania. Ich historie 

tworzą przejmujące świadectwo walki o wolność. Film zrealizowany został w związku 

z 70. rocznicą wybuchu Powstania. 

 

 

nr 9/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof: Urodzony w Związku Radzieckim. 

 Sodel Ryszard : W sojuszu z Hitlerem. 

 Wołk Grzegorz : Niebezpieczne potańcówki (dot. żołnierzy AK). 

 Wichowska Karolina : Cmentarz pod cmentarzem (dot. ekshumacji na Służewie 

w Warszawie). 

 Kopeć Krzysztof : Uratować złoto (dot. wywiezienia złota Banku Polskiego we 

wrześniu 1939). 

 Kłuska Bartłomiej : „Sonda” : nie uczyć, fascynować. (dot. autorów programu 

Sonda, którzy 25 lat temu zginęli w wypadku samochodowym). 

 

Dodatek specjalny do numeru : broszura Testament Polski Walczącej oraz 

znaczek Polski Walczącej. 

 

płyta DVD  (sygn. 411) 

Sowiecka okupacja wschodnich obszarów Polski w relacjach świadków / oprac. 

Tomasz Piotrowski ; zdj. Krzysztof Jodczyk, Paweł Kalisz. - Białystok : Instytut 

Pamięci Narodowej, 2009. - 1 płyta DVD  

Do Biuletynu Nr 9/2014 

Film dokumentalny „Sowiecka okupacja wschodnich obszarów Polski w relacjach 

świadków” to film z zapisem relacji osób wspominających okupację sowiecką, 

zebranych w trakcie programu edukacyjnego "Notacje, relacje świadków historii". "Są 

to bardzo wymowne, sugestywne wypowiedzi, które mówią o panującej wtedy sytuacji, 

o strachu przed Sowietami, przed wywózkami, aresztowaniem, o niepewności, ale też 

dotyczące sowieckiej armii, jej uzbrojenia i wyglądu". Jedną z relacji jest relacja 

znanego reżysera Jerzego Hoffmana. 

 

 

nr 10/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Szcześniak Robert : Ostatnia droga męczennika. (dot. ks. Jerzego Popiełuszki) 

 Wołk Grzegorz : Morderstwo Popiełuszki „aprobujemy”. 

 Lekcja historii Polski : rozmowa z ks. Michałem Kotowskim. 

 Deszczyński Marek Piotr : 1919 : wojna o Śląsk Cieszyński. 

 Leszkowski Tomasz : Różne twarze Kościuszki. 

 Gołębiewski Jakub : Osaczony. (dot. ks. Jerzego Popiełuszki). 
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 Zawistowski Tomasz : Kompas ukryty pod orłem (dot. kompasów ukrytych 

w guzikach mundurów Polskich Sił Powietrznych). 

 Sudoł Tomasz, Wiejak Piotr : Tysiące przedmiotów ukrytych pod ziemią. (dot. 

wykopalisk na terenie obozu jeńców wojennych koło Olsztynka). 

 

Dodatek specjalny do numeru : broszura Błogosławiony ksiądz Jerzy 

Popiełuszko (1947-1984) 

 

 

płyta DVD  (sygn. 412) 

Jestem gotowy na wszystko... [Film DVD] / scen. i reż. Paweł Woldan ; zdj. Jacek 

Knopp ; muz. Andrzej Krauze ; montaż Dorota Wardęszkiewicz, Paweł Woldan. - 

Telewizja Polska, 2002. - 1 płyta DVD (41 min).  

Dodatek do „Pamięć.pl - Biuletyn IPN”  Nr 10/2014 

Film dokumentalny „Jestem gotowy na wszystko…” opowiada historię życia ks. 

Jerzego Popiełuszki na podstawie jego prywatnych zapisków i innych materiałów 

archiwalnych. Twórcy dokumentu odwiedzili z kamerą ważne w życiu ks. Jerzego 

miejsca – od rodzinnych  

Okopów aż po kościół św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Notatki  

ks. Jerzego wraz z nagraniami archiwalnymi dokumentującymi przełomowe momenty 

w historii Polski i współczesnymi zdjęciami tworzą przejmujący obraz życia kapelana 

Solidarności. 

 

 

nr 11/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof  : Pojedynek na cmentarzu (dot. pogrzebu prokuratora 

Wacława Krzyżanowskiego). 

 Niech każdy życiorys ujrzy światło dzienne : rozmowa z Anną Tasiemską 

wnuczką Władysława Borowca zidentyfikowanego podczas prac 

ekshumacyjnych na warszawskiej „Łączce”. 

 Matusiak Wojtek : Spitfire`Em do Polski (dot. lotu Jacka Mainki – 26 

października 2013). 

 Zagził Dawid : „Dosyć już tego Mazurka”, czyli jak Bierut chciał orłowi głowę 

urwać. 

 Żuławnik Mariusz : Palenie (nie)zgodne z prawem (dot. bezprawnego palenia 

dokumentów cywilnych organów bezpieczeństwa PRL w latach 1989-1990). 

 Oleński Jan : W Polskę idziemy, czyli wymiana w Tomaszowie (dot. 

reglamentacji). 

 

Dodatek specjalny do numeru : broszura Danuta Siedzikówna „Inka” (1928-

1946). 

 

 

 



 

 

Oprac. Jolanta Janicka, Joanna Resakowska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN 

„WOM” w Częstochowie                                                                           

                                                                                                     Licencja Uznanie autorstwa 

                                                                                          Użycie niekomercyjne 3.0. Polska 

 

płyta DVD  (sygn. 413) 

Dzieci Kwatery "Ł" [Film DVD] / scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski ; zdj. 

Arkadiusz Gołębiewski, Andrzej Wyrozębski ; montaż Paweł Suchta ; muz. 

Marcin Pospieszalski ; dźw. Agnieszka Falkowska. - StudioGołąb, 2014. - 1 płyta 

DVD (52 min).  

 Dodatek do „Pamięć.pl - Biuletyn IPN”  Nr 11/2014  

Dokument ten stanowi kontynuację filmu „Kwatera Ł”; opowiada historię rodzin 

Żołnierzy Wyklętych, które poszukują miejsca spoczynku swoich ojców, mężów 

i dziadków. Towarzyszą dr. hab. Krzysztofowi Szwagrzykowi i jego zespołowi podczas 

kolejnych etapów prac ekshumacyjnych na powązkowskiej „Łączce”, odnajdując tam 

swoich bliskich. Film pokazuje też ich nieznane wcześniejsze losy, osamotnienie 

w komunistycznej rzeczywistości i zmaganie się z brakiem najbliższych, wśród nich - 

poruszającą historię dwóch braci – synów ppłk. Antoniego Olechnowicza, ostatniego 

komendanta wileńskiego okręgu AK, zamordowanego w 1951 r., którzy pozbawieni 

ojca, a przez kilka lat także matki, żyli w cieniu śmierci. 

 

 

nr 12/2014  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Śmierć prezydenta  : rozmowa prokurator IPN Małgorzatą Kuźniar-Plotą (dot. 

śmierci prezydenta Stefana Starzyńskiego). 

 Na tropie Dionizego : rozmowa z Agnieszką Czarkowską. Autorką radiowego 

reportażu o Dionizym Sosnowskim Ostatni cichociemny. 

 Dworaczek Kamil : Rekordzista z Solidarności (dot. sportowca Marka 

Pietrusiewicza). 

 Jarska Natalia : Stan wojenny : czas żon, matek i sióstr. 

 Gaszenie strażaków : relacje uczestników strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole 

Pożarniczej w 1981 roku. 

 Černoušek Štépén : „Martwa droga”, czyli fascynujące muzeum Gułagu. 

 Kirszak Jerzy : Śladami maczkowców. 

 

płyta DVD  (sygn. 447) 

Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie... [Film DVD] / reż. Andrzej Trzos-

Rastawiecki ; scen. Władysław Terlecki, Andrzej Trzos-Rastawiecki ; zdj. 

Zygmunt Samosiuk ; muz. Jerzy Maksymiuk ; obsada Tadeusz Łomnicki i in. - 

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej [dystr.], 2014 (Studio Filmowe Tor, 

1978). - 1 płyta DVD (86 min). – Dodatek do „Pamięć.pl - Biuletyn IPN”  

 Nr 12/2014 
Film ten jest oparty na faktach, ale obok autentycznych, historycznych postaci, 

pojawiają się też fikcyjne. Akcja filmu toczy się w Warszawie we wrześniu 1939 roku, 

czyli na początku II wojny światowej. Film ukazuje bohaterską, a zarazem tragiczną  

historię legendarnego prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego podczas obrony 

miasta. 
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nr 1/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Wołk Grzegorz  : Charakterystyka oprawcy (dot. SB). 

 Szcześniak Robert : Ofiara i zdrajca. 

 Nie ma się czym chwalić : rozmowa z Tomaszem Blattem, jednym z ostatnich 

żyjących uciekinierów z niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. 

 Lubecka Joanna : Kat, który kochał dzieci (dot Rudolfa Höβa – Oświęcim). 

 Wójtowicz Przemysław : Hakerzy z Solidarności. 

 Neja Jarosław : Obrona Świtonia 

 Dzierzbicka Katarzyna : Szpilman : dwa lata w ulryciu. 

 

 

płyta DVD  (sygn. 448) 

Jaster. Tajemnica Hela [Film DVD] ; The Liberation of Auschwitz / reż. i scen. 

Małgorzata Walczak, Marek Tomasz Pawłowski ; zdj. Maciej Walczak ; muz. Michał 

Lorenc. - IPN [dystr.], 2015 : Zoyda Art Production. - 1 płyta DVD (59+52 min) ). – 

Dodatek do „Pamięć.pl - Biuletyn IPN”  Nr 1/2015 
Płyta zawiera również film: The Liberation of Auschwitz / reż. Irmgard von zur Mühlen 

; zdj. Aleksander Woroncow (1945) 

Film „Jaster. Tajemnica Hela” przedstawi jedną ze wstrząsających historii, jakie 

działy się w czasach tragicznych wyborów w szeregach Armii Krajowej, a jej dalszy 

ciąg miał miejsce w czasach komunistycznej Polski. 22 -letni Stanisław Jaster, 

pseudonim „Hel”, członek oddziałów „Osa-Kosa” gen. Grota-Roweckiego, osobisty 

emisariusz Witolda Pileckiego, po ucieczce 20 czerwca 1942 r. z obozu Auschwitz- 

Birkenau, na skutek nadzwyczajnego, tragicznego splotu szeregu okoliczności został 

niesłusznie posądzony o kolaboracje z gestapo, w trybie nagłym bez sądu i pisemnego 

wyroku skazany i rozstrzelany. Film jest symboliczną próbą rehabilitacji oraz 

wyjaśnienia „białych plam” w polskiej historii. 

Film „The Liberation of Auschwitz” zawiera wszystkie ujęcia filmowe, nakręcone 

przez sowieckich operatorów filmowych po wyzwoleniu obozu Auschwitz 27 stycznia 

1945 roku. Przedstawiają one m.in. tereny obozu bezpośrednio po wkroczeniu żołnierzy 

1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej, wyzwolonych więźniów, ciała ofiar, 

Sowietów zbierających dowody zbrodni nazistowskich. Fragmenty filmu zostały 

wykorzystane jako materiał dowodowy w czasie procesów norymberskich 

skierowanych przeciwko nazistowskim zbrodniarzom wojennym. Zdjęcia dokumentalne 

przeplatane są wywiadem z Aleksandrem Woroncowem, sowieckim kamerzystą 

towarzyszącym żołnierzom Armii Czerwonej i autorem większości ujęć. Całości 

towarzyszy komentarz opisujący m.in. proces selekcji i zagłady, eksperymenty 

medyczne i codzienne życie więźniów w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Film ten 

w reżyserii Irmgarda von zur Mühlena pierwotnie ukazał się w 1985 r. z okazji 40-

rocznicy wyzwolenia obozu.  

 

nr 2/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Zielony Paweł  : Dzielna bezpieka w walce z kontrrewolucją 

 Jałta nie mogła nic zmienić : rozmowa z prof. Markiem Kornatem. 
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 Dzienis-Todorczuk Magdalena, Markiewicz Marcin : Wagony szły na wschód. 

 Łagojda Krzysztof : Ofiary Katynia na wokandzie. 

 Tracz Bogusław : Fryzjerzy w mundurach (Długie włosy u mężczyzn? Dziś nie 

są niczym niezwykłym, ale w czasach PRL były tępione przez komunistyczne 

władze). 

 Zwolski Marcin : Cmentarzysko dwóch reżimów. 

 

Dodatek specjalny do numeru : mapa represji wobec Polaków w ZSRR 1939-

1959. 

 

nr 3/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Stanek Piotr  : Szesnastu uprowadzonych. 

 Kruk Marzena : Sanitariuszka wyklęta (dot. Danuty Siedzikówny „Inki”). 

 Zwolski Marcin : Aż do ofiary życia (po 1945 roku). 

 Fułek Wojciech : Towarzysz na plaży (dot. Bolesława Bieruta). 

 Szumski Jakub : Nie jesteście sami, Generale Moczar! (dot. Marzec’68). 

 

płyta DVD  (sygn. 459) 
Szesnastu [Film] / scen. i realiz. Włodzimierz Dusiewicz ; zdj. Mieczysław Iwanicki, 

Jan Wojciechowski. - Film dokumentalny. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej 

[dystr.], 2015 (Wytwórnia Filmowa "Czołówka" i WFDiF; 1989). - Dodatek do 

Biuletynu IPN pamięć.pl  Nr 3/2015 

W dniach 18-21 czerwca 1945 roku odbył się w Moskwie proces szesnastu przywódców 

Polskiego Państwa Podziemnego, na czele z głównym komendantem Armii Krajowej 

Leopoldem "Niedźwiadkiem" Okulickim. Dokument Włodzimierza Dusiewicza jest 

zapisem tamtejszych wydarzeń. Przedstawia oryginalne relacje i wypowiedzi 

oskarżonych, świadków i sędziów, a także uzupełniony jest o komentarze autorów. 

Płyta zawiera również teledysk do piosenki Kasi Malejonek "Jedna chwila". 

 

 

nr 4/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Do końca były nadzieja i wiara  : rozmowa z prof. Bronisławem 

Młodziejowskim, uczestnikiem ekshumacji w Katyniu,  Charkowie i Miednoje. 

 Kurtyka Janusz : Zbrodnia Katyńska to ludobójstwo. 

 Biełaszko Mirosław : Niezależny wydawca, co zablokował SZSP (dot.Janusza 

Krupskiego). 

 Łagojda Krzysztof : Nim zamilkli na zawsze (dot. korespondencji z Katynia). 

 Grosicka Marzena : Uparci amatorzy (Z dziejów opozycji i oporu społecznego). 

 

nr 5/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Tata chciał, żebym była dzielna  : (rozmowa z Karoliny Wichowskiej  z córką 

rtm. Witolda Pileckiego). 

 Zaremba Marcin : Sowiecka grypa po niemieckiej cholerze. 

 Żuławnik Mariusz : Odszedł Wódz Narodu (dot. Józefa Piłsudskiego). 

http://www.filmweb.pl/person/W%C5%82odzimierz+Dusiewicz-552214
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 Ossowski Artur : Pamięć i niepamięć (dot. niemieckiego obozu dla polskich 

dzieci w Łodzi). 

 Szumski Jakub : Ostatni 1 Maja (1989 r.). 

 

Dodatek specjalny do numeru : plakat z rtm. Witoldem Pileckim. 

 

płyta CD-ROM (sygn. 135) 
15 lat IPN [Dokument elektroniczny]. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - 

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. - Dodatek do 

miesięcznika "Pamięć.pl - Biuletyn IPN" Nr 5/ 2015 r. 

15 lat IPN - to płyta, której zawartość pochodzi z Biblioteki Cyfrowej IPN, dostępnej na 

portalu www.pamiec.pl .  

Płyta zawiera publikacje wydane przez IPN, elektroniczne wersje czasopism 

"Pamięć.pl", "Pamięć i Sprawiedliwość", "Biuletyn IPN", teki i broszury edukacyjne 

oraz dwa filmy "Towarowa 28" oraz "Z filmoteki bezpieki. odc. 1". Zawiera także 

książki w formatach epub, pdf i mobi. 

 

nr 6/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Stempowski Tomasz : Pięć lat w Szwajcarii (dot. polskich żołnierzy, którzy 

przebywali od czerwca 1940 roku w Szwajcarii). 

 Majchrzak Grzegorz : Złota uciekinierka pod lupą SB (dot. polskiej lekkoatletki 

Haliny Góreckiej). 

 Jaworski Jacek : Polacy w Finlandii : pierwsi przeciw bolszewikom (dot. 

Legionu Polskiego z okresu I wojny światowej). 

 Sawicki Jacek : Herman Baltruschat : opowieść kata. 

 Kowalski Szymon : Transport dwudziestolatków (KL Auschwitz). 

 Frazik Wojciech, Korkuć Maciej : Gra obliczona na wyczerpanie (proces 

Szesnastu). 

 Zesłanie  - relacja Stefanii Szantyr-Powolnej. Cz.2 

 Dzierzbicka Katarzyna : „Kusy” : od Ołtarzewa do Palmir (dot. Janusza 

Kusocińskiego). 

 

 

płyta CD-ROM (sygn. 460) 
Krystyny Kuty 25 lat wolności ; Z kroniki Auschwitz. Orkiestra / scen. i reż . Mirosław 

Rogalski ; reż. Michał Bukojemski ; scen. Marek Miller, Michał Bukojemski ; zdj. Piotr 

Kwaśniok i Tomasz Trochonowicz. - Film dokumentalny. - [Warszawa] : Instytut 

Pamięci Narodowej, [2015]. : Digit-Film. - (40 min). - Dodatek do Biuletynu IPN 

Pamięć.pl  Nr 6/2015 
 „Krystyny Kuty 25 lat wolności” to filmowa opowieść o przeszłości działaczki 

opozycji i jej teraźniejszości. Krystyna Kuta to legendarna działaczka toruńskiej 

opozycji – wielokrotnie więziona oraz internowana za aktywność na rzecz niepodległej 

Polski. Jacek Kuroń mówił o niej „królowa rewolucji”. Poetka, studentka filologii 

polskiej UMK w Toruniu, wobec represji i niemożności podjęcia pracy w swoim 

http://www.sowa.womczest.edu.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=repl&view=3&sort=standardowo&plnk=%28__wydawca_Instytut+Pami%C4%99ci+Narodowej+-+Komisja+%C5%9Acigania+Zbrodni+Przeciwko+Narodowi+Polskiemu%2C%2A%29of%28t%29
http://www.sowa.womczest.edu.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=repl&view=3&sort=standardowo&plnk=%28__wydawca_Instytut+Pami%C4%99ci+Narodowej+-+Komisja+%C5%9Acigania+Zbrodni+Przeciwko+Narodowi+Polskiemu%2C%2A%29of%28t%29
http://www.pamiec.pl/
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zawodzie, jeszcze w latach 80-tych podjęła pracę sprzątaczki. Po 25 latach, które 

minęły od odzyskania wolności, zarabia na skromne życie sprzątając domy, biura 

i klatki schodowe. Prowadzi własną działalność gospodarczą i uczciwie płaci podatki. 

Żyje więcej, niż skromnie, na uboczu, ale nie ma pretensji do nikogo, że jej życie 

w wolnej Polsce tak się potoczyło. 
 

płyta CD-ROM (sygn. 136) 
Ostatnie słowo "S" : [Dokument elektroniczny] : posiedzenie Komitetu 

Obywatelskiego 24 czerwca 1990 / Ośrodek KARTA ; Instytut Pamięci Narodowej. - 

[Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, [2015] : RMEDIA Production. – Dodatek 

do Biuletynu IPN "Pamięć.pl nr 6/2015 

Nagranie z posiedzenia Komitetu Obywatelskiego 24 czerwca 1990. Dźwięk 

w formacie MP3 
 

nr 7-8/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Cinkciarz i panienki (dot. PEWEX-u). 

 Wójcicka Ewa : Pierwszy kacet (dot. obozu w Dachau). 

 Permanentna zdrada stanu :  rozmowa z Bogusławem Czerwińskim, 

prokuratorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

 Historie budzące grozę : rozmowa z Beatą Hyży-Czołpińską, reżyserką filmu 

dokumentalnego Obława. 

 Nieśliśmy do kraju wolne słowo : rozmowa z ks. Hieronimem Fokcińskim SJ, 

dyrektorem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. 

 Portnow Andrij : Ukraina : wyzwania pamięci. 

 Semczyszyn Magdalena : Sürgünlik znaczy wygnanie (dot. deportacji Tatarów 

krymskich). 

 Rokicki Konrad : Niechciany dar Stalina. 

 Oleński Jan : Klasowe i narodowe (dot. Lwowa). 

 

Dodatek specjalny do numeru : broszura Obława Augustowska. 

 

nr 9/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Gottesman Krzysztof : Urban z ochroniarzem. 

 Znak polskiej wolności : rozmowa z Jerzym Janiszewskim, twórcą logo 

Solidarności. 

 Nieliczni rozumieli, że trzeba było umierać za Gdańsk : rozmowa z włoskim 

historykiem Marco Patricellim. 

 Chcemy się dowiedzieć, kim byli : rozmowa z Andrzejem Ossowskim 

i Marcinem Zwolskim o poszukiwaniach ofiar zbrodni systemów totalitarnych. 

 Gnauck Gerhard : Niemiecka odpowiedzialność. 
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nr 10/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Kości nie kłamią : rozmowa z Karoliną Wichowską, autorką książki „Łączka”. 

 Laurinavičius Česlovas, Sirutavičius Vladas : Koniec wojny czy nowa okupacja? 

(Litwa). 

 Nowak Szymon : Wagon śmierci. 

 Komorowski Łukasz : Harcerze przeciw komunistom. 

 Fułek Wojciech : „Kiedy słychać dżezu pierwsze trzaski…”. 

 Ligarski Sebastian : Jaruzelski i Kiszczak szukają niemieckiego złota. 

 Gąsiorowski Teodor : Budapeszt’56 : zdjęcia z powstania. 

 Eisler Jerzy : Był jazz. 

 

Dodatek specjalny do numeru : fragment książki Karoliny Wichowskiej 

„Łączka”. 

 

nr 11/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Majchrzak Grzegorz : Pogrzeb pod nadzorem. 

 Archiwa szeroko otwarte : rozmowa z Joanną Dardzińską, historykiem 

i archiwistą z wrocławskiego IPN. 

 Leśkiewicz Rafał : Archiwum historii narodowej. 

 Reczek Rafał : Jak budowaliśmy archiwum IPN. 

 Krupa Wojciech, Łabanowicz Jarosław : „Makulatura” z SB. 

 Cisek Bożena : Ukradzione przedmioty, ukradziona pamięć. 

 Żuławnik Mariusz : W poszukiwaniu ofiar represji. 

 

płyta CD-ROM (sygn. 137) 
….a akta zniszczyć. Archiwa komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych 

krajach Europy - wystawa / scen. Andrzej Pieczunko, Antoni Zieliński, Paweł Zielony ; 

autorzy wystawy Agata Dawidowicz, Zofia Furmanek. - Warszawa : Biuro Udostępniania 

i Archiwizacji Dokumentów, 2010. - Dodatek do "Pamięć.pl - Biuletyn IPN" nr 

11/2015 

Wystawa plenerowa ...A akta zniszczyć. Archiwa komunistycznego aparatu represji 

w Polsce innych krajach Europy przedstawia model funkcjonowania archiwów byłych 

komunistycznych służb specjalnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-

Wschodniej. Ukazuje ona zasady prowadzenia ewidencji operacyjnej i zdobywania 

wiedzy o obywatelach, w tym sposobów inwigilacji. 

Przedstawione zostały metody represji stosowane przez aparat bezpieczeństwa, sposoby 

niszczenia dokumentacji służb komunistycznych w okresie przemian ustrojowych oraz 

metody cyfrowego archiwizowania zachowanych akt. 

"Ekspozycja jest wynikiem współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i instytucji 

zagranicznych, głównie wchodzących w skład Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych 

Zajmujących się Aktami Tajnych Służb. Jej celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania 

służb specjalnych w krajach komunistycznych. Myślę, że dla mieszkańców stolicy 

i odwiedzających miasto turystów będzie to wyjątkowa możliwość zapoznania się tym 

szeroko zakrojonym aparatem represji, zwłaszcza dzięki angielskiemu tłumaczeniu filmu 

http://www.sowa.womczest.edu.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=repl&view=3&sort=standardowo&plnk=%28__autor_Dawidowicz+Agata%2A%29of%28t%29
http://www.sowa.womczest.edu.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=repl&view=3&sort=standardowo&plnk=%28__autor_Furmanek+Zofia%2A%29of%28t%29
http://www.sowa.womczest.edu.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=repl&view=3&sort=standardowo&plnk=%28__wydawca_Biuro+Udost%C4%99pniania+i+Archiwizacji+Dokument%C3%B3w%2A%29of%28t%29
http://www.sowa.womczest.edu.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=repl&view=3&sort=standardowo&plnk=%28__wydawca_Biuro+Udost%C4%99pniania+i+Archiwizacji+Dokument%C3%B3w%2A%29of%28t%29
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towarzyszącemu umieszczonym na planszach opisom" - mówił podczas otwarcia 

wystawy p.o. prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Franciszek Gryciuk. 

 

dodatek specjalny do numeru : plakat akcji „Zapal Światło Wolności”. 

 

nr 12/2015  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Wołk Grzegorz : Nie było [prawie] żadnych ofiar (dot. stanu wojennego). 

 Szkoła przetrwania : rozmowa z prof. Wojciechem Polakiem i dr Sylwią Galij-

Skarbińską (dot. obozu internowania w Potulicach). 

 Choroszy Jan A. : Przypadki mędrca z Karpat Wschodnich (dot. Stanisława 

Vincenza-polskiego pisarze emigracyjnego). 

 Spałek Robert : Kropla w morzu terroru (dot. ofiar terroru stalinowskiego). 

 Paziewski Michał : Szczecin 1970 : pierwszy taki bunt. 

 Gańczak Filip : Kociołkiem w Solidarność. 

 Majchrzak Grzegorz : Goebbels stanu wojennego (dot. Jerzy Urban). 

 

płyta DVD (sygn. 464) 
Próba generalna. Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej listopad-grudzień 

1981 / realiz. Anna Pietraszek, Mirosław Jabłoński, Michał Kurkiewicz, Leszek Rysak, 

Konrad Starczewski ; oprac. muz. Michał Kulenty. - Film dokumentalny. - [Warszawa] 

: Biuro Edukacji Publicznej IPN, 2011- Dodatek do "Pamięć.pl - Biuletyn IPN" nr 

12/2015 
Film dokumentalny przedstawiający okoliczności pacyfikacji trwającego tydzień strajku 

w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, którą przeprowadziły oddziały 

ZOMO 2 grudnia 1981 r. 

 

 

nr 1/2016  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Wołk Grzegorz : Zerwanie współpracy (dot. tajnych współpracowników SB). 

 Grajewski Andrzej. : Bułgarski ślad (dot. zamachu na Jana Pawła II). 

 Pałka Jarosław : Marszałek Polski, szpieg sowiecki (dot. Michała Żymierskiego). 

 Dźwigał Magdalena : Czy ktoś słyszał o Sonnenburgu (dot. Słońska – jeden 

z pierwszych obozów koncentracyjnych) . 

 Dawczyk Maciej : Kartka z dziejów stalinizmu w szkole (dot. podręcznika 

historii – wzorcowy przykład podporządkowania szkolnictwa i historiografii 

interesom władz komunistycznych). 

 Czyżewski Andrzej : „Górski, Górski, miły bracie, daj swobodę nam 

w senacie…” (dot. strajków studenckich w 1981 roku). 

 Olaszek Jan : Strajkowa bibuła. 

 

płyta DVD (sygn. 470) 

 KL Auschwitz-Birkenau. Anatomia zbrodni / scen. i realiz. Beata Kołaczyk ; 

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

TVP S.A. Byłem w Gestapo / scen. i reż. Leszek Staroń, Jerzy Oleszkowicz ; TVP 
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Rzeszów dla TVP Historia.- [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, [2016]. - Dod. 

specjalny do "Pamięć.pl" nr 1/2016. 

Auschwitz-Birkenau - anatomia zbrodni   to dokument wyreżyserowany 

i zrealizowany przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i TVP Kraków 

z okazji  70. rocznicy wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau.  

Półgodzinny film dokumentalny przypomina genezę tego wielowątkowego procesu, 

metody, jakie wykorzystywano w trakcie jego trwania, a także kluczowe postacie 

zaangażowane w poszukiwanie sprawiedliwości. Pojawiają się wypowiedzi 

prokuratorów, byłych pracowników i byłych więźniów obozu.  

Dokumentacja filmu oparta jest na materiałach zgromadzonych od 1945 r. przez 

zmieniające się instytucje, które badały i ścigały zbrodnie niemieckie na terenie Polski. 

Dokument wykorzystuje też unikalne, znajdujące się w archiwach TVP, zapisy 

filmowe, m.in. z wizji lokalnych na terenie obozu, prowadzonych w latach 60. XX w. 

w związku z podjętymi w Niemczech działaniami na rzecz ukarania członków załogi 

obozu. Śledztwo prowadzone w Polsce w sprawie zbrodni popełnionych przez 

Niemców na terenie obozu jest najdłużej trwającym dochodzeniem w naszym kraju. 

Rozpoczęło się po II wojnie światowej. W 1954 r. rozwiązano Komisję Badania 

Zbrodni Niemieckich w Polsce. Kolejne tego rodzaju instytucje nie miały uprawnień 

oskarżających, pozwalających na postawienie podejrzanego przed sądem. Inną 

trudnością było udowodnienie sprawcy winy. 

W 2011 r. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN wznowiła 

zawieszone wcześniej śledztwo w sprawie zbrodni dokonanych przez Niemców 

w obozie KL Auschwitz-Birkenau. W toku postępowania ustalono m.in. nową, znacznie 

obszerniejszą listę załogi obozowej - ponad 9 tys. osób. Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie prowadzi w tej chwili sto kilkanaście 

śledztw. 30 proc. z nich dotyczy zbrodni hitlerowskich, a pozostałe - zbrodni 

komunistycznych. 

 

 

nr 2/2016  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Pytanie o Emila : rozmowa Karoliny Wichowskiej z reżyserką filmu Małgorzatą 

Imielską (dot. historii Emila Barchańskiego). 

 Jaworski Jacek : Rosjanie w Wojsku Polskim (dot. wojny z bolszewikami). 

 Łukasiewicz Sławomir. : W proteście przeciwko Jałcie. 

 Wnuk Magdalena : Latina, czyli azyl polityczny po włosku.  

 Zapolska-Downar Magdalena : Strajk w mieście kobiet (dot. strajku łódzkich 

włókniarek w 1970 roku). 

 Pleskot Patryk : Emil Barchański : ostatnia ofiara Dzierżyńskiego? 

 

płyta DVD (sygn. 471) 
Sprawa Emila B. / reż. i scen.  Małgorzata Imielska ; prod. Telewizja Polska S.A. 

Agencja Filmowa - Teatr Telewizji.- [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, 2007. - 

Dod. specjalny do "Pamięć.pl" nr 2/2016. 

(Teatr Telewizji. Scena Faktu)  
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Spektakl Sceny Faktu „Sprawa Emila B.” Małgorzaty Imielskiej jest próbą 

rekonstrukcji historii Emila Barchańskiego, siedemnastoletniego ucznia Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie, zamordowanego przez bezpiekę 

w stanie wojennym. Emil Barchański jest jedną z najmłodszych ofiar stanu wojennego. 

Uczeń warszawskiego liceum, w lutym 1982, razem ze swoimi kolegami, podpalił 

pomnik Dzierżyńskiego w centrum stolicy.  

Niespełna miesiąc potem został aresztowany. Zmuszany do fałszywych zeznań był 

bestialsko torturowany przez funkcjonariuszy SB. Kilka tygodni później zginął 

w niewyjaśnionych okolicznościach. 

W spektaklu o historii Emila opowiada nam jego matka, która straciła nadzieję, że 

pozna prawdę o śmierci syna. Przy każdej próbie wznowienia sprawy myślała, że uda 

się coś wyjaśnić i za każdym razem musiała pogodzić się z przegraną. Prokurator, który 

podejmuje się rozwikłania zagadki tej śmierci w 2007 roku też nie jest w stanie dotrzeć 

do dokumentów, które z całą pewnością stwierdzałyby, kto był sprawcą. Z konieczności 

więc jest to historia niepełna. 

Prezentując bezsilność wobec dokonanej zbrodni, niewinność Emila i bestialstwo, 

jakiego się wobec niego dopuszczono, spektakl Małgorzaty Imielskiej staje się wielkim 

oskarżeniem lat osiemdziesiątych, kiedy ludzie ginęli po cichu, nawet w centrum 

stolicy. 

 

nr 3/2016  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Errata do biografii Wałęsy : rozmowa Andrzeja Brzozowskiego z prof. 

Andrzejem Paczkowskim i dr Grzegorzem Majchrzakiem. 

 Łapiński Piotr : Obława Augustowska : nowe dokumenty. 

 Golik Dawid : Milicjanci z Czarnolesia. 

 Szubarczyk Piotr : „Łupaczko” wychodzi w pole.  

 Szumiało Mirosław : Młodzieżowe kuźnie kadr (dot. organizacji młodzieżowych 

w ruchu komunistycznym). 

 

Dodatek specjalny do numeru : książka Karoliny Wichowskiej Łączka 

 

 

nr 4/2016  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Ślusarski Konrad Wiesław : Mosty dla pieszych w getcie łódzkim. 

 Na straży Rzeczypospolitej : rozmowa Andrzeja Brzozowskiego z prof. 

Krzysztofem Tarką (dot. Ryszarda Kaczorowskiego). 

 Przywracanie pamięci : rozmowa Filipa Gańczaka z dr Marią Wieloch, prezesem 

Stowarzyszenia Rodzina Ponarska  (dot. miejscowości Ponary koło Wilna – 

miejsca kaźni Żydów i Polaków). 

 Pleskot Patryk : Ksiądz Stefan Niedziela : ostatnia ofiara Katynia?.  

 

Dodatek specjalny do numeru : broszura Ponary –miejsce „ludzkiej rzeźni”. 

 

 



 

 

Oprac. Jolanta Janicka, Joanna Resakowska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN 

„WOM” w Częstochowie                                                                           

                                                                                                     Licencja Uznanie autorstwa 

                                                                                          Użycie niekomercyjne 3.0. Polska 

 

nr 5/2016  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Szcześniak Robert : 1966 : walka o rząd dusz. 

 Gedania, czyli esencja polskości : rozmowa Marcina Hermana z dr Januszem 

Trupindą (dot. mieszkańców Gdańska). 

 Wnuk Magdalena : Przystanek : Traiskirchen  (dot. emigracji Polaków na 

Zachód w latach osiemdziesiątych). 

 Zagził Dawid : Wasilewska : celujący z zaprzaństwa.  

 

Dodatek specjalny do numeru : broszura Poznański czerwiec`56. 

 

 

nr 6/2016  zawiera m.in. następujące artykuły: 

 Wyzwania na wiele lat : rozmowa Karoliny Wichowskiej i Andrzeja 

Brzozowskiego z dr Łukaszem Kamińskim, prezesem IPN. 

 Rewolucja wolnego słowa : rozmowa Karoliny Wichowskiej i Przemysława 

Gasztolda-Senia z dr Janem Olaszkiem, autorem książki Rewolucja powielaczy. 

 Siedziako Michał : Głosowanie w cieniu represji (dot. pierwszego powojennego 

głosowania powszechnego). 

 

płyta DVD (sygn. 472) 
W dzień targowy / reż. i scen. Robert Kaczmarek - Poznań : Telewizja Polska S.A., 

2006. - Film dokumentalny. - Dod. specjalny do "Pamięć.pl" nr 6/2016 

W filmie "W dzień targowy" historia przeplata się ze współczesnością. Film nawiązuje 

do wydarzeń poznańskiego czerwca '56. Znalazły się w nim archiwalne materiały 

filmowe z wydarzeń czerwcowych. 

Głównym tematem jest potrzeba wolności i jej odczuwanie przez Polaków. Autorzy 

podjęli próbę spojrzenia na wydarzenia sprzed 53 lat z kilku perspektyw, traktując je 

jako element wspólnej drogi, którą przeszli Polacy. Próbują odpowiedzieć na pytanie, w 

jaki sposób wydarzenie to funkcjonuje w świadomości społecznej i narodowej, ale 

również, jak postrzegana jest historia Polski przez przedstawicieli innych nacji. 

W filmie poddano analizie reakcje prasy zachodniej na wydarzenia poznańskie. Po raz 

pierwszy pokazano bogate archiwa depesz MSZ oraz reakcje władz polskich na krytykę 

i protesty w Europie i USA.  

.  

 


