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Pamięć.pl: biuletyn 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.  

(czytelnia) 

 

 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  

 

Dodatek do numeru - 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. 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. (multimedia, czytelnia) 
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 nr 3/2012 – (numer poświęcony zagadnieniom tj. wybory’89, Palmiry-miejsce straceń, 

Solidarność) zawiera m.in. następujące artykuły:  

 Wardzyńska Maria : Palmiry – miejsce masowych straceń 

 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. 

(czytelnia)  

  

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 .(czytelnia) 

 

 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   

 

Dodatek do numeru – 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.  
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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. (multimedia, czytelnia) 

 

 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. (czytelnia) 

 

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) (czytelnia) 

 

 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. (czytelnia) 


