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Pamięć.pl : Biuletynu IPN  

 
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  

 Sachnowska Kamila : Subiektywnie o 13 grudnia  

 Madaj Karol : Jak wykraść tajemnice rakiety V-2.  

 

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

 1969) 

(czytelnia, wypożyczalnia sygn. 79661) 

 

 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  

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.  

(czytelnia, multimedia) 

Dodatek do numeru - 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)  

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

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

(czytelnia, multimedia) 

 

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” 

 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.  

(czytelnia) 

 

 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) 

 

Dodatek do numeru - 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  
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„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.  

(czytelnia, multimedia) 

 

 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.  

(multimedia, czytelnia) 

 

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  
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 Siedziako Michał : Wybory w PRL : udawana demokracja  

 Ćwierć wieku bez cenzury  

 

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

(multimedia, czytelnia) 

 

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 do numeru - 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. 

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.  

(multimedia) 

 

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) 
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Dodatek do numeru - płyta DVD (sygn. 411) Dodatek specjalny do numeru : 

broszura Testament Polski Walczącej (wypożyczalnia sygn. 79692)  

 

Sowiecka okupacja wschodnich obszarów Polski w relacjach świadków / oprac.  

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

Pamięci Narodowej, 2009. - 1 płyta DVD  

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.  

(multimedia, czytelnia, wypożyczalnia)) 

 

 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) 

 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) – wypożyczalnia sygn. 79662, 79693)  

 

Dodatek do numeru - 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).  

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  
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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.  

(multimedia, czytelnia, wypożyczalnia) 

 

 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) – (wypożyczalnia sygn. 79691) 

 

Dodatek do numeru - 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).  

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.  

(multimedia, czytelnia, wypożyczalnia) 



 

Oprac. Jolanta Janicka, Joanna Resakowska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM”  
W  Częstochowie  

Licencja Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne 3.0. Polska  
 
 

 

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  

 

Dodatek do numeru - 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).  

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.  

(multimedia, czytelnia) 

 


