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Pamięć.pl : biuletyn IPN  
 

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 Hößa – Oświęcim)  

 Wójtowicz Przemysław : Hakerzy z Solidarności. 

 Neja Jarosław : Obrona Świtonia  

 Dzierzbicka Katarzyna : Szpilman : dwa lata w ukryciu  

 

Dodatek do numeru - 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) ).  

Płyta zawiera również film: The Liberation of Auschwitz / reż. Irmgard von zur 

Mühlen ; zdj. Aleksander Woroncow (1945)  

Film „Jaster. Tajemnica Hela” przedstawia 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  
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w reżyserii Irmgarda von zur Mühlena pierwotnie ukazał się w 1985 r. z okazji 40- 

rocznicy wyzwolenia obozu.  

(multimedia, czytelnia) 

 

 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 

 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.  

(czytelnia) 

 

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)  

 

Dodatek do numeru - 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).  

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".  

(multimedia) 
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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) 

 

Dodatek specjalny – żonkil – symbol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim-

wycinanka 

(czytelnia) 

 

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)  

 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.  

(multimedia, czytelnia) 

 

Dodatek do numeru - płyta CD-ROM (sygn. 135)  

15 lat IPN [Dokument elektroniczny]. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej -  

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.  

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.  

(multimedia, czytelnia) 

 

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

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

 

Dodatek do numeru - 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).  

 „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 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.  

(multimedia, czytelnia) 

 

Dodatek do numeru - 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.  

Nagranie z posiedzenia Komitetu Obywatelskiego 24 czerwca 1990. Dźwięk 

w formacie MP3. 

(multimedia, czytelnia)  
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 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. 

(wypożyczalnia sygn. 79674) 

 

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  

(czytelnia) 

 

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…”  
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 Ligarski Sebastian : Jaruzelski i Kiszczak szukają niemieckiego złota  

 Gąsiorowski Teodor : Budapeszt’56 : zdjęcia z powstania  

 Eisler Jerzy : Był jazz  

 

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 

 

Dodatek do numeru - 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.  

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 towarzyszącemu umieszczonym na planszach 

opisom" - mówił podczas otwarcia wystawy p.o. prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 

Franciszek Gryciuk.  

(multimedia, czytelnia) 
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 Dodatek specjalny do numeru : plakat akcji „Zapal Światło Wolności”.  

(multimedia, czytelnia) 

 

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)  

 

Dodatek do numeru - 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. 

Film dokumentalny przedstawiający okoliczności pacyfikacji trwającego tydzień 

strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, którą przeprowadziły 

oddziały ZOMO 2 grudnia 1981 r.  

(multimedia, czytelnia) 

 


