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Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej  
 
 
nr 1-2/2008 WiN – Wierni testamentowi Polski Niepodległej zawiera m.in. artykuły :  

 Musioł Filip : Wierni testamentowi Polski niepodległej.  

 Krajewski Kazimierz : Podziemie poakowskie na Mazowszu.  
 

 Łabuszewski Tomasz : Grodzieński WiN – paradoksy i sprzeczności.  

 Łapiński Piotr – Amnestia 1947 roku na Białostocczyźnie.  

 Nawrocki Zbigniew : Brygady Wywiadowcze (1940-1946).  

 Balbus Tomasz : Operacja „Radwan”.  

 Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard : „Zagończyk” – Franciszek Jaskulski.  

 Gąsiorowski Teodor : „Odpluskwianie”.  
 
Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn.148)  
Żołnierze wyklęci. Losy niepokornych / realiz. Wincenty Ronisz. - Warszawa : Fundacja 
Filmowa Armii Krajowej, 2008. - 1 płyta wiz. (57 i 34 min): dźw., cz.- b., kolor. ; 12 cm.  
Film przedstawia losy powojennego podziemia zbrojnego - tysięcy żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego, którzy nie złożyli broni i nie poddali się władzy narzuconej przez “wyzwolicieli”. 
Cierpieli prześladowania i terror, ale po pół wieku historia przyznała im rację.  
(multimedia, czytelnia) 
 
nr 3/2008 Marzec`68 zawiera m.in. artykuły :  

 Żaryn Jan : Biskupi wobec „marcowej” młodzieży.  

 Dąbrowski Franciszek : Ryszard Gontarz. Funkcjonariusz UB i SB, dziennikarz PRL.  

 Kleszczyński Bogusław : Marzec 1968 w województwie rzeszowskim.  

 Małyszka Arkadiusz : Marzec’68 na poznańskiej prowincji.  

 Czyżewski Andrzej : Proces „marcowych wichrzycieli” w Łodzi.  

 Knap Paweł : Anatomia żalu. Szczecin po śmierci Stalina.  

 Gontarczyk Piotr, Paterman Radosław : Zagadka TW „Leopold”.  

 Rutkowski Tadeusz Paweł : Władze PRL i historycy. Okres gomułkowski (1956-1970).  
Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn.169)  
Bezpieka. Pretorianie komunizmu / scen. i reż. Bogdan Łoszewski ; zdj. Maciej Bugajak; muz. 
Marek Kuczyński. - [B. m.]: Produkcja TVP 1, 2005. - 1 dysk optyczny DVD : dźw., kolor.; 12 cm.  
Film dokumentalny przedstawiający kolejne etapy i metody działalności „bezpieki” w PRL. 
Dokument jest opowieścią o 49-letnich rządach bezpieki w strukturach komunistycznego 
państwa. Film jest pierwszą próbą całościowego przedstawienia historii aparatu 
bezpieczeństwa w komunistycznym państwie polskim w filmie dokumentalnym. Dzięki 
nowoczesnej, dynamicznej formie Bezpieka - pretorianie komunizmu ma szanse dotrzeć do 
szerokiej publiczności.  
Bezpieka, gdy odeszła w niesławie po niemal półwieczu swych brutalnych rządów, pozostawiła 
po sobie ponad osiemdziesiąt kilometrów bieżących akt wytworzonych przez organa 
bezpieczeństwa. Tylko w Warszawie, w trzech magazynach zgromadzono z górą dwadzieścia 
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kilometrów dokumentów, pozostałe stoją na półkach oddziałów IPN-u ulokowanych przy 
siedzibach sądów apelacyjnych.  
(multimedia, czytelnia) 
 
nr 4/2008 Wolne Związki Zawodowe zawiera m.in. artykuły :  

 Neja Jarosław : Śląski casus WZZ.  

 Cenckiewicz Sławomir : Agent – związkowiec.  

 Próchniak Leszek : „Ruch Związkowy”.  

 Kubaj Artur : Sierpień 1988 w Szczecinie.  

 Kurpierz Tomasz : Jak studenci pobili się sami.  
 
Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn.168)  
Bezpieka kontra śląskie WZZ / oprac. Monika Muzyczuk [et al.]. - [B.m.] : ML Produkcja, 2008. 
- 1 płyta wiz. (12 min 53 s) : dźw., cz.- b., kolor. ; 12 cm. - Współwyd. z: Zanim wybuchł Sierpień.  
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 płyta wiz. (70 min 40 s) : dźw., cz.-b., kolor. ; 12 cm. - Współwyd. z: Bezpieka kontra śląskie 
WZZ.  
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  tworzyli niezależne od 
komunistów związki zawodowe.  
(multimedia, czytelnia) 
 
nr 5-6/2008 (numer poświęcony Józefowi Piłsudskiemu) zawiera m.in. artykuły :  

 Szubarczyk Piotr : Naczelnik.  

 Kirszak Jerzy : Związek Walki Czynnej.  

 Cichoracki Piotr : Prystor i Sławek – współpracownicy Marszałka.  

 Kosiński Paweł : Legiony to żołnierska nuta.  

 Chojnowski Andrzej : BBWR – antypartyjna partia piłsudczyków.  

 Gałęziowski Marek : Konspiracja piłsudczyków w kraju w l.1939-1947.  

 Jakimek-Zapart Elżbieta : Aleksandra Piłsudska i fundusz popierania walki czynnej 
w Polsce.  

 Adamczyk Arkadiusz : Piłsudczycy na emigracji 1939-1944.  

 Fieldorf Maria, Zachuta Leszek : Generał August Emil Fieldorf „Nil”.  
 
Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn.149)  
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Józef Piłsudski / realiz. Ryszard Ordyński; zdj. Andrzej Wywerka, Antoni Wawrzyniak; muz. Jan 
Matlakiewicz. - Film dokumentalny. - Katowice : IPN, 2008. - 1 dysk optyczny DVD (65 min); 12 
cm.  
"Epopea czynu polskiego odtworzona z ocalałych autentycznych filmów, zebranych 
i opracowanych przez firmę „Falanga". Ordyński w swym dokumencie pokazującym drogę 
życia, walkę, dzieło i wielkość marszałka Piłsudskiego sięgnął po wszelkie dostępne materiały 
archiwalne: zdjęcia, fragmenty filmów, dokumenty, gazety, odezwy, mapy. Tam, gdzie 
brakowało ikonografii - jak np. w sekwencjach mówiących o uwięzieniu Piłsudskiego w 
Magdeburgu czy działalności tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej - wprowadził inscenizację 
zdarzeń. Wykorzystał także pieśni wojskowe, a skomponowanie muzyki do całości zlecił 
Janowi Maklakiewiczowi. Nie ograniczył się jednak do pokazania wyłącznie postaci bohatera. 
Przed kamerą przesuwają się twarze także innych bojowników o niepodległość, 
współpracowników marszałka, twórców młodej polskiej państwowości. Film jest podwójnie 
interesujący. Dając widzowi możliwość zobaczenia unikatowych zdjęć, uświadamia mu 
zarazem, jak Józefa Piłsudskiego widzieli Polacy w latach 30., a także jakie konwencje stosowali 
wówczas dokumentaliści - w warstwie obrazu i dźwięku oraz w komentarzu.  
(multimedia, czytelnia) 
 
nr 7/2008 (numer poświęcony satyrze czasów okupacyjnych i politycznej czasu peerelu) 
zawiera m.in. artykuły :  

 W oparach absurdu. Z Łukaszem Kamińskim rozmawia Barbara Polak.  

 Prawda w żartach zawarta. Z Janem Pietrzakiem rozmawia Patrycja Gruszyńska-
Ruman.  

 Pietrzak Agnieszka : Jerzy Wilczura i zbiorek żartów okupacyjnych.  

 Bernaciak Mirosław : Kary za humor.  

 Knap Paweł : Studencka anegdota, czyli żegnajcie chłopcy.  
 
Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn.170)  
Buntownicy: Studencki Komitet Solidarności / reż. Wojciech Szumowski. - Film 
dokumentalny. - [B.m.] : Stowarzyszenie Maj'77, 2008. – 1 płyta wiz. (33 min): dźw., cz.-b., 
kolor.; 12 cm.  
Dokument jest opowieścią o grupie studentów, którzy po śmierci swojego przyjaciela, 
Stanisława Pyjasa, założyli w Krakowie Studencki Komitet Solidarności. W filmie nie występują 
autentyczne postacie SKS-u. Autentyczne są za to fragmenty pamiętnika Pyjasa. On jest 
główną postacią filmu, jest przewodnikiem po tych czasach.  
(multimedia, czytelnia) 
 
nr 8-9/2008 Literaci w peerelu zawiera m.in. artykuły:  

 Kujawa Wojciech, Ligarski Sebastian : Literat na służbie.  

 Rokicki Konrad : Nie wygracie z partią.  

 Filip Magdalena : Czas powrotu nadziei.  

 Ligarski Sebastian : Wrocławscy literaci pod nadzorem tajnych służb.  

 Ruzikowski Tadeusz : Bezpieka przeciwko „Robotnikowi”.  
 
Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn.150)  
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Obywatel poeta / scen. i reż. Jerzy Zalewski ; muzyka Janusz Grudziński ; zdj. Paweł Wendorff. 
- [B.m.] : Dr Watkins, 2000. - 1 dysk optyczny DVD (ok. 76 min) : dźw., cz.-b., kolor. ; 12 cm. - 
Film o Zbigniewie Herbercie.  
Kontrowersyjne wypowiedzi Jacka Trznadla, Joanny Salomon i samego Zbigniewa Herberta 
sprawiły, że film nie został zatwierdzony do emisji. Jego droga na ekran telewizora była długa 
i zawiła. O Herbercie opowiadają jego przyjaciele. Wiele osób zna jego utwory, niewiele wie, 
jakim był człowiekiem.  
(multimedia, czytelnia) 
 
nr 10/2008 Przesłanie wciąż aktualne zawiera m.in. artykuły:  

 Przesłanie wciąż aktualne. O pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski z abp. Kazimierzem 
Nyczem, Dariuszem Karłowiczem i Janem Żarynem rozmawia Jan M.Ruman.  

 Grajewski Andrzej : Papież, który zmienił historię.  

 Szczęch Roksana : Skompromitować Kościół, otumanić społeczeństwo.  

 Ks. Józef Marecki, Filip Musiał : Krakowska opoka – kardynał Adam Sapieha.  

 Ks. Józef Marecki : „Boga należy bardziej słuchać, aniżeli ludzi” –  
bp. Franciszek Jop.  

 Sznajder Andrzej – „Trzeba mieć odwagę atakowania…” – bp Franciszek Musiel.  

 Gucewicz Daniel : Gdański incydent milenijny.  
 
Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn.151)  
Zawód : Prymas Polski / realiz. Anna T. Pietraszek ; oprac. muz. Piotr Majchrzak ; lektor Jan 
Wilkans. - [B.m.] : Telewizja Polska-Ag. Filmowa, 2008. - 1 płyta wiz. (ok. 50 min) : dźw., cz.- b., 
kolor. ; 12 cm.  
Film realizowany na podstawie nieznanych, niepublikowanych dokumentów z archiwum IPN, 
w oparciu o materiały archiwalne filmowe z archiwum dotąd nieujawnionego, a będącego w 
gestii IPN. Ks. kardynał Stefan Wyszyński jawi się w tych aktach jako "Polak nieznany", jako 
nadzwyczaj jednoznaczny człowiek, którego życie nie miało meandrów i wahań moralnych. 
Życiorys kapłański Stefana Wyszyńskiego ukazany został z "punktu obserwacyjnego" SB, służb 
wojskowych, których zadaniem było zniszczenie i upokorzenie tego kandydata na ołtarze, 
a z nim zniszczenie Kościoła i wiary w Polsce.  
(multimedia, czytelnia) 
 
nr 11-12/2008 1918-2008 (różne drogi do niepodległości) zawiera m.in. artykuły:  

 Różnymi drogami do niepodległości. Z Krzysztofem Kawalcem, Włodzimierzem Suleją 
i Pawłem Wieczorkiewiczem rozmawia Marek Gałęziowski.  

 Cichoracki Piotr : Bajończycy. Polscy ochotnicy w armii francuskiej w latach 1914-1915.  

 Kuberski Hubert : Ginęli za Cieszyn. Walki czesko-polskie w 1919 roku.  

 Rosenbaum Sebastian : Górny Śląsk na zakręcie. Konflikty narodowe i społeczne na 
pruskim Górnym Śląsku w latach 1918-1919.  

 Wieczorkiewicz Paweł : Rok 1920. Trudne zwycięstwo.  

 Gałęziowski Marek : Na wzór Orląt Lwowskich.  
 
Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn.152)  
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Cud nad Wisłą / scen. i reż. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki ; muz. Bartłomiej Budzyński.-Film 
dokumentalny.- [B.m.] : Eureka Media : Wytwórnia Filmowa ,,Czołówka’’, [2005?]. - 1 płyta 
wiz. (41 min) : dźw., cz.- b. ; 12 cm.  
Rekonstrukcja wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz związanych z nią wydarzeń 
historycznych. Zbudowany z nie prezentowanych wcześniej oryginalnych kronik filmowych, 
odnalezionych w archiwach rosyjskich, brytyjskich i polskich. Film dokumentalny w stylu kina 
niemego, oprócz wojny polsko-bolszewickiej przedstawia również wydarzenia, które w latach 
1917-1920 wstrząsnęły światem: rewolucję październikową, sowieckie plany „światowej 
pożogi” i ugodową postawę przywódców Zachodu.  
(multimedia, czytelnia) 
 


