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WYKAZ SKRÓTÓW

AAN � Archiwum Akt Nowych 
ABTL � Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Archiwum 

Historyczne Pa stwowych S u b Bezpiecze stwa) 
ABW  � Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego
AK � Armia Krajowa 
AWL � Archiwum Wojsk L dowych 
AW � Agencja Wywiadu
BBN � Biuro Bezpiecze stwa Narodowego
BCh � Bataliony Ch opskie
BEP � Biuro Edukacji Publicznej
BL � Biuro Lustracyjne 
BStU � Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 

der Ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik � Instytut 
Gaucka (Urz d Pe nomocnika Rz du do spraw Dokumentów S u b 
Bezpiecze stwa by ej Niemieckiej Republiki Demokratycznej)

BUiAD � Biuro Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów 
CAW � Centralne Archiwum Wojskowe
CBA � Centralne Biuro Adresowe
CNSAS � Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (Zarz d 

Narodowej Rady ds. Badania Archiwów Securitate)
COMDOS � The Committee for disclosing and announcing affiliation of Bulgarian 

citizens to the State Security and the intelligence services 
of the Bulgarian national Army (Komisja dla odtajnienia materia ów 
i ustalenia zwi zków bu garskich obywateli z poprzednim pa stwowym 
aparatem bezpiecze stwa i wywiadem bu garskiej armii ludowej) 

cyt. � cytowany 
DABW � Delegatura Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego 
Dep. � Departament 
DUOP � Delegatura Urz du Ochrony Pa stwa
Dz. U.  � Dziennik Ustaw 
EPL-ED � Europejska Partia Ludowa � Europejscy Demokraci 
EZAN � Ewidencja Zarz dze  i innych Aktów Normatywnych [organów 

bezpiecze stwa pa stwa]
FSB FR  � Federalna S u ba Bezpiecze stwa Federacji Rosyjskiej 
GAP � G ówne Archiwum Policji 
GKBZH � G ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich 
GKBZpNP � G ówna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
GK ZpNP � G ówna Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
GL � Gwardia Ludowa 
GZI WP � G ówny Zarz d Informacji Wojska Polskiego 
IICCR � Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România 

(Instytut cigania Zbrodni Komunistycznych w Rumunii)
IPN (IPN-K ZpNP) � Instytut Pami ci Narodowej � Komisja cigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu
ISP  � Instytut Studiów Politycznych
j.a.  � jednostka archiwalna 
KBW � Korpus Bezpiecze stwa Wewn trznego
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KC PZPR  � Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
KC WKP(b)  � Komitet Centralny Wszechzwi zkowej Komunistycznej Partii 

Bolszewików 
KGB � Komitet Gosudarstwiennoj Biezopasnosti (Komitet Bezpiecze stwa 

Pa stwowego ZSRR)
KGP  � Komenda G ówna Policji 
kk  � kodeks karny 
KL � Konzentrationslager (obóz koncentracyjny)
KM MO � Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej 
KMP � Komenda Miejska Policji 
KOI � Kartoteka Ogólnoinformacyjna 
kpk � kodeks post powania karnego
KPP � Komenda Powiatowa Policji 
K ZpNP � Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
KUL  � Katolicki Uniwersytet Lubelski
KW � Komitet Wojewódzki 
KW MO  � Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej 
KWP � Komenda Wojewódzka Policji 
mb � metr bie cy 
MEN � Ministerstwo Edukacji Narodowej
MHP � Muzeum Historii Polski 
MO � Milicja Obywatelska 
MON � Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW � Ministerstwo Spraw Wewn trznych 
MSWiA  � Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji 
MSBUDN � Ma opolski S ownik Biograficzny Uczestników Dzia a  

Niepodleg o ciowych 
NARA  � National Archive and Records Administration (Archiwum Narodowe 

Zarz du Dokumentacji)
NDAP � Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa stwowych 
NIK � Najwy sza Izba Kontroli
NKWD  � Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die  (Ludowy Komisariat Spraw

Wewn trznych ZSRR) 
NOMO � Nieetatowe Oddzia y Milicji Obywatelskiej
NRD � Niemiecka Republika Demokratyczna 
NSZ � Narodowe Si y Zbrojne 
OBEP � Oddzia owe Biuro Edukacji Publicznej
OBL � Oddzia owe Biuro Lustracyjne 
OBUiAD � Oddzia owe Biuro Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów
OGPU � Obiedinionnoje Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije 

(Zjednoczony Pa stwowy Zarz d Polityczny)
OKBZpNP � Okr gowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
OK ZpNP � Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
ORMO � Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OUN � Organizacja Ukrai skich Nacjonalistów
OZI � osobowe ród o informacji 
PAN � Polska Akademia Nauk 
PKWN  � Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
PPR � Polska Partia Robotnicza
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PRL � Polska Rzeczpospolita Ludowa 
PSZ � Polskie Si y Zbrojne
PUBP � Powiatowy Urz d Bezpiecze stwa Publicznego 
RAF � Royal Air Force, RAF (Królewskie Si y Lotnicze)
RFN � Republika Federalna Niemiec 
RGO � Rada G ówna Opieku cza
RGOiOM � Referat Gromadzenia, Opracowania i Obs ugi Magazynów 
RIP � Rzecznik Interesu Publicznego 
ROMO � Rezerwowe Oddzia y Milicji Obywatelskiej 
ROPCiO � Ruch Obrony Praw Cz owieka i Obywatela 
ROPWiM � Rada Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa
RP � Rzeczpospolita Polska
SB � S u ba Bezpiecze stwa 
SBU � S u ba Bezpiecze stwa Ukrainy 
SED � Fundacja Badania Dyktatury Socjalistycznej Partii Jedno ci 
SEiS   � Sekcja Ewidencji i Sygnalizowania 
SEP � System Ewidencji Paszportów
SD � Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (S u ba Bezpiecze stwa 

Przywódcy SS)
SKW � S u ba Kontrwywiadu Wojskowego 
Smiersz � Smiert� szpionom � tajna s u ba policyjna, której zadaniem by a 

inwigilacja Armii Czerwonej, a tak e kontrwywiadu 
SS � Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 

(Sztafety Ochronne NSDAP)
SUSW  � Sto eczny Urz d Spraw Wewn trznych 
SW � S u ba Wi zienna
SWW � S u ba Wywiadu Wojskowego 

Z AK � wiatowy Zwi zek o nierzy Armii Krajowej 
UB (UBP) � Urz d Bezpiecze stwa Publicznego
UEN � Union for a Europe of the Nations (Unia na rzecz Europy Narodów)
UNESCO � United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; 

(Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw O wiaty, Nauki 
i Kultury)

UMK  � Uniwersytet Miko aja Kopernika (w Toruniu) 
UOP  � Urz d Ochrony Pa stwa 
UPA � Ukrai ska Powsta cza Armia 
UPN � Ústav pamäti národa, UPN (s owacki Instytutu Pami ci Narodu)
USTR � Instytut Badania Re imów Totalitarnych
TEOK � teczka ewidencji operacyjnej ksi dza
TK � Trybuna  Konstytucyjny 
TW � tajny wspó pracownik 
WBAiE   � Wydzia  Bada  Archiwalnych i Edycji róde  
WBBH � Wojskowe Biuro Bada  Historycznych
WBNDEiZB � Wydzia  Bada  Naukowych, Dokumentacji, Ekspertyz i Zbiorów 

Bibliotecznych 
WiN � Zrzeszenie �Wolno  i Niezawis o �
WOP  � Wojska Ochrony Pogranicza 
WP � Wojsko Polskie
WPA SBU � Wydzielone Pa stwowe Archiwum S u by Bezpiecze stwa Ukrainy 



8

WSI  � Wojskowe S u by Informacyjne 
WSR  � Wojskowy S d Rejonowy 
WUBP � Wojewódzki Urz d Bezpiecze stwa Publicznego 
WUiAD � Wydzia  Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów
WUiIN � Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej 
WUSW  � Wojewódzki Urz d Spraw Wewn trznych
WWiEH � Wydzia  Wystaw i Edukacji Historycznej 
WZZ � Wolne Zwi zki Zawodowe 
ZHP � Zwi zek Harcerstwa Polskiego 
ZHR  � Zwi zek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ZK � Zak ad Karny 
ZOMO  � Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej 
ZSKO � Zintegrowany System Kartotek Operacyjnych 
ZSRR � Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich

IH � ydowski Instytut Historyczny
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WST P

W roku sprawozdawczym 2008 Instytut Pami ci Narodowej � Komisji cigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu dzia a  w nowej formule organizacyjnej, wpro-
wadzonej w konsekwencji zmian prawnych, które wesz y w ycie w 2007 r. Prowadzona 
by a digitalizacja materia ów archiwalnych, która w 2008 r. obj a przede wszystkim za-
sób kartoteczny oraz najcz ciej wykorzystywane materia y aktowe. Uda o si  znacz co 
zmniejszy  rozmiary tzw. zbioru zastrze onego. Prace w archiwum ukierunkowywano na 
usprawnienie kwerend i skrócenie czasu oczekiwania na zamówione dokumenty. W pio-
nie edukacyjnym zaawansowano prace nad wielotomowym, syntetycznym uj ciem dzie-
jów komunistycznego aparatu bezpiecze stwa w latach 1944�1990, prowadzono szerokie 
badania o charakterze ród oznawczym. Realizowano projekty zwi zane z rocznicami 
przypadaj cymi na lata 2009�2010. W roku 2008 ukaza o si  w IPN ponad 150 ksi ek 
i broszur, wydano tomy czasopism naukowych �Pami  i Sprawiedliwo �, �Aparat Re-
presji w Polsce Ludowej 1944�1989�, �Przegl d Archiwalny Instytutu Pami ci Narodo-
wej�, a tak e kolejne numery �Biuletynu Instytutu Pami ci Narodowej�, który w nak a-
dzie 15 tys. egzemplarzy trafia  do wszystkich liceów i wybranych gimnazjów. Pracownicy 
Instytutu opublikowali ponad czterysta prac o charakterze naukowym oraz ponad pi set 
artyku ów popularnonaukowych. Udost pniono w internecie roczniki �Bibliografii Histo-
rii Polskiej� za lata 1990�2005 (www.bibliografia.ipn.gov.pl). Kontynuowano nowe formy 
edukacji poprzez historyczne portale internetowe. Pion cigania IPN doprowadzi  m.in. 
do rozpocz cia procesu osób oskar onych o bezprawne wprowadzenie stanu wojennego 
oraz przeprowadzi  cznie 1179 post powa . Rok 2008 by  pierwszym pe nym rokiem 
funkcjonowania czwartego pionu IPN � Biura Lustracyjnego. Znacznie zwi kszona zo-
sta a aktywno  Instytutu na arenie mi dzynarodowej. 

* * *

Najwi ksz  struktur , dzia aj c  w ramach Instytutu, pozostawa o Biuro Udost pniania 
i Archiwizacji Dokumentów, kierowane w okresie sprawozdawczym przez dr. Zbigniewa Na-
wrockiego. Najistotniejszymi zadaniami realizowanymi przez BUiAD oraz jednostki podleg e 
pozostawa y: porz dkowanie, konserwacja, digitalizacja oraz udost pnianie zasobu archiwal-
nego, który na koniec 2008 r. osi gn  rozmiary 87,2 kilometrów bie cych. W roku sprawo-
zdawczym zbiory archiwalne Instytutu powi kszy y si  o ponad czterysta metrów bie cych 
dokumentów. Priorytetowe znaczenie mia  proces digitalizacji materia ów archiwalnych, który 
w 2008 r. obj  przede wszystkim zasób kartoteczny oraz najcz ciej wykorzystywane mate-
ria y aktowe. W jego ramach wykonano m.in. kopie cyfrowe ponad 9,2 tysi ca papierowych 
jednostek archiwalnych oraz blisko 5,6 tys. mikrofilmów (mikrofisz).

We wspó pracy ze s u bami ochrony pa stwa doprowadzono do znacz cego zmniejszenia 
rozmiarów tzw. zbioru zastrze onego, wy czaj c z niego ponad tysi c jednostek archiwalnych. 
Kontynuowano te  prace nad tworzeniem elektronicznych pomocy ewidencyjno-informacyj-
nych, w szczególno ci dotycz cych by ego Departamentu I MSW oraz wojskowych s u b spe-
cjalnych. W zwi zku z przygotowaniem zintegrowanej bazy zasobu IPN wprowadzono prawie 
800 tys. rekordów i osi gni to poziom blisko 2,5 miliona. W pewnym stopniu usprawni o to 
przeprowadzanie kwerend i skróci o czas oczekiwania na poszukiwane dokumenty, chocia  
Instytut wci  nie dysponuje zintegrowanym systemem komputerowym, w którym znalaz yby 
si  dane o wszystkich posiadanych jednostkach archiwalnych. Na coraz wi ksz  skal  udo-
st pniano dokumenty w formie cyfrowych kopii, co docelowo ma si  sta  podstawow  metod  
dzia ania w tym zakresie. Jest to tym bardziej uzasadnione, e kopie cyfrowe dokumentacji 
archiwalnej umo liwiaj  jednoczesny dost p do materia u archiwalnego wi kszej liczbie u yt-

http://www.bibliografia.ipn.gov.pl)
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kowników. Kierownictwo BUiAD stara o si  równie  doskonali  poziom merytoryczny swojej 
kadry. Pracownicy pionu archiwalnego przygotowali m.in. kilkana cie naukowych publikacji 
ród owych, a w po owie 2008 r. wydano pierwszy tom nowego czasopisma podejmuj cego 

problematyk  archiwaln  pt. �Przegl d Archiwalny Instytutu Pami ci Narodowej�.
Mimo licznych problemów natury prawnej oraz wynikaj cych z tego ogranicze  i opó nie , 

pion archiwalny na bie co stara  si  wykonywa  zadania zwi zane z udost pnianiem mate-
ria ów dla podmiotów zewn trznych oraz pracowników Instytutu, realizuj c w 2008 r. ponad 
63 tys. wniosków w tym zakresie (wzrost o blisko 30 proc. w stosunku do roku poprzedniego). 
Równolegle komórki ewidencji BUiAD dokona y ponad 200 tys. sprawdze . Miniony rok by  
kolejnym, w którym wzros a liczba wniosków o dost p do dokumentów sk adanych przez na-
ukowców i dziennikarzy (z 4283 do 6102), co wiadczy o tym, e zgromadzone w Instytucie 
materia y archiwalne staj  si  coraz powszechniej wykorzystywanym ród em, zarówno w pra-
cach badawczych, jak i publicystyce historycznej. Z samej tylko czytelni akt jawnych, znajdu-
j cej si  w centrali IPN w Warszawie, skorzysta o w okresie sprawozdawczym ponad 2,7 tys. 
osób, którym udost pniono ponad 21 tys. jednostek archiwalnych.

Pion edukacyjno-naukowy IPN, kierowany przez dr. hab. Jana aryna, kontynuowa  w 2008 r. 
realizacj  ogólnopolskich i regionalnych projektów badawczych, w ród których szczególnie 
istotne znaczenie ma przygotowanie wielotomowego, syntetycznego uj cia dziejów komuni-
stycznego aparatu bezpiecze stwa w latach 1944�1990, a tak e projekt � ladami zbrodni�, 
dokumentuj cy miejsca zbrodni komunistycznych, pope nionych w latach 1944�1956, którego 
wyniki prezentowane s  na bie co w specjalnie w tym celu stworzonym portalu internetowym 
(www.slady.ipn.gov.pl). 

Do priorytetowych zada  pionu edukacyjno-badawczego nale a o te  prowadzenie licznych 
projektów zwi zanych z rocznicami przypadaj cymi na lata 2009�2010: upadku rz dów komu-
nistycznych, wybuchu II wojny wiatowej oraz narodzin NSZZ �Solidarno �. W ich ramach 
prowadzono prace nad przygotowaniem wielu publikacji ród owych, monograficznych i albu-
mowych. Pracownicy BEP i OBEP w czyli si  te  aktywnie w przygotowanie trzytomowej En-
cyklopedii Solidarno ci, która � z racji planowanych rozmiarów � ma szans  sta  si  g ównym 
ród em wiedzy na temat ca ego ruchu opozycyjnego w Polsce w latach 1976�1989. Trwa y te  

prace nad kilkutomow  syntez  dziejów �Solidarno ci�, której uzupe nienie b d  stanowi  reali-
zowane równolegle podprojekty badawczo-dokumentacyjne, po wi cone Solidarno ci Walcz -
cej, Niezale nemu Zrzeszeniu Studentów i niezale nemu ruchowi ch opskiemu.

W okresie sprawozdawczym zako czono obszern  publikacj  projekt badawczy, dotycz -
cy wydarze  w Bydgoszczy z 3�4 wrze nia 1939 r. (przez nazistowsk  propagand  zwanych 
�krwaw  niedziel �), a tak e pierwsz  faz  bada  nad dziejami polskiego wywiadu i kontrwy-
wiadu w okresie II wojny wiatowej. Ponadto zainicjowano now  seri  wydawnicz  �Polskie 
Pa stwo Podziemne w dokumentach� oraz kontynuowano program �Index Polaków zamordo-
wanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc ydom�, realizowany we wspó pracy 
z Naczeln  Dyrekcj  Archiwów Pa stwowych, Pa stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau 
i Instytutem Yad Vashem. W jego ramach zgromadzono ju  dane blisko pi ciu tysi cy Pola-
ków, którzy zgin li b d  w inny sposób zostali poddani represjom, poniewa  ratowali ydów 
w latach II wojny wiatowej. Kontynuowane te  by y, we wspó pracy z partnerami zewn trz-
nymi, takie wieloletnie projekty, jak: �Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj  niemieck  
1939�1945� oraz �Indeks Represjonowanych na Wschodzie�.

Równolegle prowadzony by  projekt dotycz cy dzia a  aparatu bezpiecze stwa wobec 
Ko cio a katolickiego i innych wyzna , w którego ramach przygotowano m.in. obszerny tom 
studiów dotycz cych zwalczania kurii biskupich (publikacja przewidziana w 2009 r.). Konty-
nuowano te  prace nad s ownikiem biograficznym Konspiracja i opór spo eczny 1944�1956, 
którego czwarty tom zostanie wydany w 2009 r., przygotowano tom studiów po wi cony po-

http://www.slady.ipn.gov.pl)
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lityce w adz PRL wobec mniejszo ci narodowych oraz kontynuowano badania nad ró nymi 
aspektami inwigilacji emigracji i Polonii przez komunistyczny aparat bezpiecze stwa.

cznie w okresie sprawozdawczym pracownicy BEP opublikowali ponad czterysta prac 
o charakterze naukowym, a tak e ponad pi set artyku ów popularnonaukowych. Sam Instytut 
opublikowa  za  ponad 150 ksi ek i broszur, a tak e kolejne numery �Biuletynu Instytutu 
Pami ci Narodowej�, który w nak adzie 15 tys. egzemplarzy trafia m.in. do wszystkich liceów 
i wybranych gimnazjów. Do nauczycieli pracuj cych w szko ach rednich skierowano te  ko-
lejne pakiety i pomoce edukacyjne, czemu towarzyszy a organizacja kursów doskonalenia za-
wodowego dla nauczycieli historii. W 2008 r. wydawano równie  kolejne numery periodyków 
naukowych �Pami  i Sprawiedliwo � oraz �Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944�1989�, 
które zyskuj  coraz mocniejsz  pozycj  w rodowisku historycznym. 

W okresie sprawozdawczym pion edukacyjny IPN zorganizowa  � samodzielnie i we wspó -
pracy z ró nymi partnerami (tak e zagranicznymi) � 45 sesji i konferencji naukowych oraz po-
pularnonaukowych. Wielu z nich towarzyszy y otwarcia wystaw, a tak e ró ne okoliczno cio-
we spotkania. Instytut kontynuowa  te  organizacj  konkursów dla m odzie y, w ród których 
z najwi kszym zainteresowaniem spotka  si  projekt �Opowiem Ci o wolnej Polsce � spotka-
nia uczniów ze wiadkami historii�, realizowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i Muzeum Powstania Warszawskiego. Wzi li w nim udzia  uczniowie z ponad dziewi ciuset 
szkó  z ca ej Polski, a nawet z zagranicy. Z kolei dla studentów i doktorantów zorganizowano 
w 2008 r. ju  po raz drugi Letni  Szko  Historii Najnowszej oraz konkurs na Debiut Historycz-
ny Roku im. W adys awa Pobóg-Malinowskiego (przeznaczony dla autorów prac magister-
skich i doktorskich). Instytut kontynuowa  te  przyznawanie ustanowionej w 2002 r. nagrody 
Kustosza Pami ci Narodowej oraz sta  si  � wraz z Polskim Radiem i Telewizj  Polsk  � patro-
nem konkursu Ksi ka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego, w którym pierwsze nagrody 
przyznano w 2008 r. 

W dzia alno ci Biura Edukacji Publicznej oraz jego jednostek terenowych istotne znaczenie 
mia a intensyfikacja wspó pracy z ró nymi podmiotami zewn trznymi, dzi ki której zwi kszono 
zasi g oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi  IPN. Do najwa niejszych krajowych part-
nerów Instytutu nale : Narodowe Centrum Kultury, Fundacja O rodka KARTA, Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Wolnego S owa, ZHP, ZHR, MEN, MON, BBN, wiatowy 
Zwi zek o nierzy Armii Krajowej, Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. We wspó pracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie udost pniono w internecie rocz-
niki �Bibliografii Historii Polskiej� za lata 1990�2005 (www.bibliografia.ipn.gov.pl).

Rok 2008 by  okresem coraz wi kszej aktywno ci IPN na arenie mi dzynarodowej. Konty-
nuowano wspó prac  z instytucjami partnerskimi, przede wszystkim z Czech, S owacji, Nie-
miec, Danii, Izraela, Ukrainy, W gier i USA. Wspó praca ta obejmowa a nie tylko wspóln  
organizacj  konferencji naukowych, ale i realizacj  wspólnych przedsi wzi  badawczych. 
Za przyk ad mo e pos u y  przygotowana wraz z partnerami ukrai skimi obszerna publikacja 
ród owa, po wi cona wielkiemu g odowi z lat 1932�1933, w której znalaz y si  przedmowy 

prezydentów Ukrainy i Polski. Wspó praca mi dzynarodowa dotyczy a te  sfery edukacji, a do-
br  tego ilustracj  mo e by  zorganizowana we wrze niu 2008 r. w S ubicach mi dzynarodowa 
konferencja �Obraz s siada w polskich i niemieckich podr cznikach do historii (1918�1990)�. 
Konferencji towarzyszy a wystawa prezentowana uczestnikom �Podr czniki szkolne pomi dzy 
polityk  a nauk . 35 lat Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podr cznikowej�.

W przypadku dzia alno ci G ównej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, kierowanej w okresie sprawozdawczym przez prokuratora Dariusza Gabrela, uwaga opinii 
publicznej koncentrowa a si  wokó  rozpocz cia procesu osób oskar onych o bezprawne wpro-
wadzenie stanu wojennego oraz ledztwa dotycz cego mierci gen. W adys awa Sikorskiego, 
w którego ramach przeprowadzono ekshumacj  i badanie jego zw ok. W cieniu tych wydarze  

http://www.bibliografia.ipn.gov.pl)
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pozosta y 42 inne post powania, zako czone skierowaniem aktów oskar enia wobec 102 osób. 
Przewa a y w ród nich zarzuty wobec by ych funkcjonariuszy UB, SB i MO, którzy zn cali 
si  w ró ny sposób nad osobami zatrzymanymi b d  aresztowanymi. Trzeba jednak zauwa y , 
e znacz ca cz  post powa  prokuratorów IPN, zamkni tych w 2008 r., mia a charakter tzw. 
ledztw historycznych, poniewa  a  344 zosta y zako czone umorzeniem wobec niewykrycia 

sprawców przest pstwa, za  kolejnych 411 zako czono umorzeniem z innych powodów, takich 
jak mier  podejrzanego b d  te  brak ustawowych znamion czynu zabronionego. cznie, 
w 1179 post powaniach przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym, prokuratorzy IPN 
przes uchali ponad sze  tysi cy wiadków. Zgromadzony t  drog  materia  ród owy mo e 
si  okaza  w przysz o ci pomocny w prowadzeniu bada  historycznych.

W okresie sprawozdawczym s dy rozpoznaj ce akty oskar enia wniesione przez prokurato-
rów IPN wyda y orzeczenia wobec 71 oskar onych, z czego wobec 31 zapad y wyroki skazuj -
ce, 32 skorzysta o z amnestii, a pozosta ych uniewinniono lub umorzono post powania.

Rok 2008 by  pierwszym pe nym rokiem funkcjonowania czwartego pionu IPN, na którego 
czele stoi Biuro Lustracyjne. W tym czasie nap yn o do niego ponad 130 tysi cy o wiadcze  
od osób podlegaj cych procedurom sprawdzaj cym. Do najwa niejszych problemów stoj cych 
przez pionem lustracyjnym nale a a niewielka � w stosunku do liczby o wiadcze  � ilo  pro-
kuratorów BL badaj cych ich prawdziwo  (w sumie by o ich 22) oraz ograniczone mo li-
wo ci BUiAD w zakresie przeprowadzania kwerend zlecanych przez BL. Oprócz weryfikacji 
o wiadcze , podstawowym zadaniem pionu lustracyjnego IPN by o tworzenie internetowych 
katalogów tematycznych (funkcjonariuszy organów bezpiecze stwa, ludzi piastuj cych naj-
wy sze stanowiska w hierarchii partyjno-pa stwowej PRL i osób rozpracowywanych) oraz 
wykazu osób pe ni cych funkcje publiczne. We wszystkich tych kategoriach opublikowano 
w Biuletynie Informacji Publicznej IPN dane blisko 10 tysi cy osób, przy czym najwi ksz  
grup  stanowi  funkcjonariusze aparatu bezpiecze stwa PRL (6231 nazwisk). 

W roku sprawozdawczym zintensyfikowano dzia alno  informacyjn  poprzez modyfika-
cj  strony internetowej www.ipn.gov.pl (redagowanej tak e w j zyku angielskim). Poniewa  
internet zacz  odgrywa  szczególn  rol  w popularyzacji wiedzy o najnowszej historii Polski, 
uruchomiono kolejne portale o charakterze edukacyjnym: www.marzec1968.pl, www.sier-
pien1980.pl oraz www.pilecki.ipn.gov.pl.

W ramach wspó pracy mi dzy IPN a rodkami masowego przekazu � media wielokrotnie 
nawi zywa y w swoich relacjach do przygotowywanych przez IPN akcji spo eczno-informa-
cyjnych, takich jak � ycie za ycie� � o Polakach ratuj cych ydów w czasie II wojny wia-
towej, �Odwa ni na szlaku Machabeuszy� � w zwi zku z 65. rocznic  powstania w getcie 
warszawskim oraz �Solidarno  jest jedna� � w zwi zku z rocznic  powstania �Solidarno ci�. 

* * *

17 wrze nia 2008 r. Sejm RP przyj  uchwa  w sprawie upami tnienia ofiar �Golgoty 
Wschodu�, w której stwierdzono: �Na wschodzie Europy II wojna wiatowa przybra a szcze-
gólnie brutalny i ludobójczy charakter. Wspó praca w ramach paktu Hitler�Stalin, a nast pnie 
wojna dwóch totalitaryzmów, narzucona narodom tej cz ci kontynentu, budzi y i prowoko-
wa y narodowe i etniczne konflikty. Spirala przemocy wci ga a poszczególne narody i sta a 
si  ród em cierpie , o których obowi zani jeste my pami ta �. Kultywowanie tej pami ci, 
podobnie jak dokumentowanie prze ladowa , którym Polacy podlegali w czasach PRL, po-
zostaje najwa niejszym zadaniem Instytutu Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni 
Przeciwko Narodowi Polskiemu.

http://www.ipn.gov.pl
http://www.marzec1968.pl
http://www.pilecki.ipn.gov.pl
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Cz  I
INFORMACJA O DZIA ALNO CI INSTYTUTU PAMI CI 
NARODOWEJ � KOMISJI CIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

1. Kolegium Instytutu Pami ci Narodowej � Komisji cigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

W 2008 r. Kolegium dzia a o w sk adzie: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. 
Jan Draus, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Andrzej Gwiazda, Jacek Niemir, prof. dr hab. 
Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Bogus aw Polak, dr S awomir Rado , dr hab. Mieczys aw 
Ryba, Andrzej Urba ski, dr hab. Teofil Wojciechowski. 

W zwi zku z up ywem kadencji na posiedzeniu w dniu 14 pa dziernika odby y si  wybory 
w adz Kolegium na kadencj  2008�2009. W wyniku tajnego g osowania przewodnicz cym 
zosta  Andrzej Paczkowski, zast pcami przewodnicz cego: Andrzej Chojnowski, Bogus aw 
Polak i S awomir Rado . Kolegium odby o 18 posiedze . We wszystkich posiedzeniach oprócz 
cz onków Kolegium uczestniczy  Prezes Instytutu lub delegowany przez niego wiceprezes, 
a w zale no ci od tematu obrad brali w nich udzia  dyrektorzy lub wicedyrektorzy odpowied-
nich pionów Instytutu oraz pracownicy merytoryczni. 

Najcz ciej przedmiotem obrad by  problem archiwów oraz przekazywania dokumentów 
przez instytucje ustawowo do tego zobowi zane. W tym celu na posiedzenia Kolegium byli 
zapraszani szefowie (lub upowa nieni oficerowie) Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego 
(29 kwietnia), S u by Kontrwywiadu Wojskowego (27 maja) oraz Agencji Wywiadu (10 czerw-
ca i 5 sierpnia). Na spotkaniach tych omawiano m.in. harmonogramy prac oraz ustalano ter-
miny zako czenia poszczególnych etapów przekazywania. Do ko ca roku sprawozdawczego 
nie zosta y w pe ni dotrzymane zobowi zania ustawowe, dotycz ce przekazania archiwaliów. 
Kolegium rozpatrzy o za alenia na dwie decyzje Prezesa odnosz ce si  do zbioru zastrze o-
nego. Ponadto na osobnym posiedzeniu (16 grudnia) omawiano ogólne zagadnienia zwi zane 
z udost pnianiem dokumentów i problemem tzw. otwartego archiwum. Na pro b  Kolegium 
wprowadzenie do dyskusji wyg osi  Dariusz Grot naczelnik Wydzia u Organizacji i Udost p-
niania w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa stwowych. Jedno posiedzenie (8 kwietnia) odby o 
si  w pomieszczeniach archiwum przy ul. K obuckiej i by o po czone z ich wizytacj . Na 
posiedzeniu w dniu 11 marca omawiano projekt zarz dzenia Prezesa w sprawie regulaminu 
czytelni akt jawnych. 

Poza sprawami archiwalnymi omawiano sprawy: 
 dzia alno ci G ównej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (15 stycz-

nia i 8 lipca), 
 funkcjonowania katalogów prowadzonych przez Biuro Lustracyjne (18 listopada), w tym 

problem kolejno ci og aszania zapisów dotycz cych osób pe ni cych funkcje we w adzach sa-
morz dowych, 

 przedyskutowano kszta t i program �Biuletynu Instytutu Pami ci Narodowej� (9 wrze -
nia), 

 omówiono profil wydawnictw Instytutu (19 lutego). 
Jedno posiedzenie po wi cono sprawom pracowniczym i stanowi kadr Instytutu (4 listo-

pada). Kontynuowano omawianie problemów kolejnych oddzia ów terenowych � lubelskie-
go (13 maja), gda skiego (24 czerwca) i bia ostockiego (28 pa dziernika) � z udzia em kie-
rownictwa oddzia ów oraz dyrektorów odpowiednich biur. Na posiedzeniu w dniu 11 marca 
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omówiono i zatwierdzono �Informacj  o dzia alno ci Instytutu Pami ci Narodowej � Komisji 
cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia � 31 grudnia 2007 r.�. 

Na ka dym posiedzeniu Prezes (lub jego zast pca) przedstawia  bie ce sprawy Instytutu oraz 
odpowiada  na pytania i interpelacje. 
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2. Wspó praca mi dzynarodowa Instytutu Pami ci Narodowej
Aktywno  Instytutu Pami ci w roku 2008 na arenie mi dzynarodowej znacz co wzros a w po-

równaniu do lat wcze niejszych. Koncentruje si  ona wokó  realizacji umów podpisanych z organi-
zacjami i archiwami zagranicznymi oraz rozpoznania zasobów archiwów zagranicznych, w których 
jest przechowywana dokumentacja b d ca w ustawowym zainteresowaniu IPN. Rezultatem kwe-
rend i bada  nad stanem archiwaliów s  liczne publikacje, konferencje naukowe i wystawy. 

W dniu 30 stycznia 2008 r. w Instytucie Polskim w Londynie zosta a podpisana umowa 
o wspó pracy pomi dzy Instytutem Pami ci Narodowej a Studium Polski Podziemnej i Mu-
zeum im. gen. Sikorskiego. Umowa reguluje wspó prac  w zakresie dokumentacji oraz bada  
naukowych. Strony zobowi za y si  do opracowywania zespo ów, zbiorów i kolekcji archiwal-
nych, b d cych w posiadaniu Studium Polski Podziemnej, oraz do edycji róde  znajduj cych 
si  w obu instytucjach w formie serii wydawniczych. W ramach tej umowy pozyskano do za-
sobu archiwalnego 63 306 obrazów cyfrowych. 

Kolejn  umow  o wspó pracy IPN podpisa  w dniu 2 maja 2008 r. z Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie. Reguluje ona wymian  i dost p do materia ów fotograficznych obu instytucji 
zgodnie z regulacjami, które obowi zuj  u ka dego z sygnatariuszy. Zgodnie z t  umow  pracow-
nicy Instytutu przeprowadzali kwerend  w zasobie IPN, której celem by o wyselekcjonowanie, 
weryfikacja i opracowanie materia ów na temat wojennych i powojennych losów obywateli pol-
skich narodowo ci ydowskiej, a tak e eksterminacyjnych dzia a  III Rzeszy przeciwko ydom. 

Z kolei w dniu 8 wrze nia 2008 r. w Pradze podpisano umow  o wspó pracy z Instytutem 
Badania Re imów Totalitarnych. Umowa ta dotyczy wspó pracy w dziedzinie bada  nauko-
wych i przedsi wzi  naukowych. Obejmuje ona: wspólne programy badawcze i wzajemn  
pomoc w upowszechnianiu wyników bada  naukowych, organizacj  seminariów i konferencji, 
organizacj  pobytów naukowych, sta y oraz szkole  pracowników umawiaj cych si  stron, 
wspólne edycje opracowa  i dokumentów historycznych, przedsi wzi cia edukacyjne i wymia-
n  do wiadcze  z tego zakresu. Umowa ta zobowi zuje tak e do nieodp atnego przekazywania 
umawiaj cych si  stron po jednym egzemplarzu wszystkich wydawnictw w asnych. W zwi z-
ku z podpisaniem umowy odby o si  otwarcie plenerowej wystawy �Inwazja 1968� przygoto-
wanej przez pracowników Instytutu Pami ci Narodowej, której towarzyszy a mi dzynarodowa 
konferencja naukowa �Aparat bezpiecze stwa, propaganda a Praska Wiosna�, zorganizowana 
przez Instytut Badania Re imów Totalitarnych, Instytut Pami ci Narodowej � Komisj  ci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Historii Rewolucji W gierskiej 1956 
Roku (Instytut 1956), Instytut Polski w Pradze i Wydzia  Filozoficzny Uniwersytetu Karo-
la. Ponadto sygnatariusze umowy uczestniczyli w uroczysto ciach 40. rocznicy inwazji wojsk 
Uk adu Warszawskiego w Czechos owacji.

W dniu 23 wrze nia 2008 r. na zaproszenie Instytutu cigania Zbrodni Komunistycznych 
w Rumunii (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România � IICCR) w siedzi-
bie Rumu skiego Instytutu Dyplomatycznego w Bukareszcie go cili przedstawiciele Instytutu 
Pami ci Narodowej. Podczas spotkania podpisano umow  o wzajemnej wspó pracy pomi dzy 
obiema instytucjami. Strony w tej umowie zobowi za y si  m.in. do: wspó pracy w dziedzi-
nie dokumentacji, bada  naukowych i edycji róde , b d cych w posiadaniu Instytutu Pami ci 
Narodowej oraz IICCR; wspó pracy w zakresie edukacji historycznej, w tym: prowadzenia 
wspólnych programów badawczych i upowszechniania ich rezultatów, organizacji wystaw, se-
minariów i konferencji organizacji pobytów naukowych, sta y oraz szkole , wspólnych edycji 
opracowa  i dokumentów historycznych, innych przedsi wzi  edukacyjnych. 

16 grudnia 2008 r. w Berlinie zosta a podpisana umowa o wspó pracy multilateralnej z niemie-
ckim BStU, bu garskim COMDOS, rumu skim CNSAS, s owackim UPN, czeskim USTR i w gier-
skim ABTL i utworzeniu �Sieci instytucji archiwalnych, zajmuj cych si  aktami tajnych s u b�.
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Instytut Pami ci podpisa  równie  porozumienie w dniu 30 pa dziernika 2008 r. z Urz dem 
Pe nomocnika Federalnego do Spraw Dokumentów S u b Bezpiecze stwa by ej NRD (BStU) 
w sprawie realizacji projektu: �S ownik poj  archiwalnych, wykorzystywanych przez s u by 
specjalne PRL i NRD�.

Przedstawiciele IPN uczestniczyli tak e w spotkaniu Komisji Europejskiej w Brukseli nt. 
�Crimes committed by totalitarian regimes� (zbrodni systemów totalitarnych). 

Podczas wizyty w Brze ciu na Bia orusi (6�8 pa dziernika 2008 r.) przedstawiciele IPN 
przebywali w szkole w Brze ciu, gdzie spotkali si  z polsk  spo eczno ci . Brali udzia  w pro-
jekcji filmu historycznego, zrealizowanego przez tamtejszych uczniów, pt. �By  taki czas� 
(film wyró niono podczas mazowieckiego podsumowania projektu edukacyjnego �Opowiem 
Ci o wolnej Polsce � spotkania m odzie y ze wiadkami historii�), a tak e odbyli spotkanie 
z w adzami lokalnymi Brze cia i obwodu brzeskiego, odwiedzili polskie miejsca pami ci na 
terenie Brze cia, Kobrynia, Janowa Poleskiego i Pi ska oraz otworzyli wystaw  �Z najwi ksz  
brutalno ci  � zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesie �pa dziernik 1939�. 

Nale y równie  wspomnie  o udziale delegacji IPN w spotkaniu zorganizowanym przez rz d 
Republiki Czeskiej i Instytut Badania Re imów Totalitarnych, po wi conym przygotowaniu 
koncepcji europejskiej instytucji zajmuj cej si  badaniem re imów totalitarnych i upowszech-
nianiem wiedzy o nich, które mia o miejsce w Pradze w dniach 10�11 listopada 2008 r. 

Kontynuowano trwaj c  od 2001 r. wspó prac  z Wydzielonym Pa stwowym Archiwum 
S u by Bezpiecze stwa Ukrainy i z Federaln  S u b  Bezpiecze stwa Federacji Rosyjskiej 
w zakresie prac archiwalno-historycznych. Wspólnie ze stron  ukrai sk  opublikowano ob-
szerny dwuj zyczny wybór róde  pt. Wielki g ód na Ukrainie 1932�1933, b d cy ju  siódmym 
tomem serii �Polska i Ukraina w latach trzydziestych�czterdziestych XX wieku�. W dniach 
20�23 listopada 2008 r. w Kijowie, na Ukrainie odby a si  jej prezentacja. Zorganizowane by o 
równie  spotkanie i omówienie wspó pracy z kierownictwem ukrai skiego Instytutu Pami ci 
Narodu oraz z kierownictwem S u by Bezpiecze stwa Ukrainy (w tym g ównie z pionem ar-
chiwalnym SBU). 

Wa ne by o tak e spotkanie (w dniach 5�7 listopada 2008) z bu garsk  delegacj  �Komisji 
dla odtajnienia materia ów i ustalenia zwi zków bu garskich obywateli z poprzednim pa stwo-
wym aparatem bezpiecze stwa i wywiadem bu garskiej armii ludowej� (Komisja ds. Tajnych 
Dokumentów lub COMDOS), podczas którego podzielono si  do wiadczeniami zdobytymi 
w czasie powstawania IPN. 

IPN wspó pracuje tak e z Yad Vashem w dziedzinie wymiany archiwalnej oraz wydaw-
niczej. W ramach tej wspó pracy odby o si  kolejne spotkanie w dniu 17 listopada 2008 r. 
W spotkaniu tym uczestniczyli: Prezes IPN Janusz Kurtyka, Przewodnicz cy Yad Vashem Av-
ner Shalev, Ambasador Izraela w Polsce David Peleg, dr Havi Dreifuss (z Hebrew University 
w Jeruzalem) oraz Zbigniew Nawrocki, Grzegorz Berendt i Mateusz Szpytma z IPN. Podczas 
godzinnego spotkania omówiono przede wszystkim kwesti  wspó pracy archiwalnej, wynika-
j cej z umowy podpisanej w 2006 r., oraz poruszono zagadnienie publikacji IPN, dotycz cych 
spraw ydowskich. Uzgodniono tak e, i  przedstawiciele obu instytucji powinni spotka  si  
w najbli szym czasie, aby omówi  najbardziej sporne i kontrowersyjne kwestie z wspólnej 
historii naszych narodów podczas tzw. warsztatów roboczych. 

Rok 2008 r. to tak e uczestnictwo dyrektora G ównej Komisji cigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu w dniach 30 listopada�1 grudnia w uroczysto ciach z okazji 50-le-
cia utworzenia Centrali Krajowych Administracji Wymiaru Sprawiedliwo ci Badania Zbrodni 
Narodowosocjalistycznych. Instytut Pami ci Narodowej zajmowa  si  równie  organizacj  lub 
wspó organizacj  mi dzynarodowych konferencji naukowych, w ród których najwa niejsze to: 

 mi dzynarodowa konferencja naukowa �Aparat bezpiecze stwa, propaganda a Praska 
Wiosna�, zorganizowana przez Instytut Badania Re imów Totalitarnych, Instytut Pami ci Na-
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rodowej, Instytut Historii Rewolucji W gierskiej 1956 Roku, Instytut Polski w Pradze i Wy-
dzia  Filozoficzny Uniwersytetu Karola � Praga, 7�9 wrze nia 2008 r.

 mi dzynarodowa konferencja naukowa �Europa rodkowo-Wschodnia w zimnej wojnie, 
1945�1989�, zorganizowana przez Instytut Pami ci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych 
PAN, Cold War International History Project of the Woodrow Wilson International Center 
for Scholars w Waszyngtonie i mi dzynarodow  sie  akademick  EurhistXX � Warszawa, 
16�18 pa dziernika 2008 r.

 mi dzynarodowa konferencja naukowa �Tajny or  czy ofiary zimnej wojny? Emigracje 
polityczne z Europy rodkowej i Wschodniej�, zorganizowana przez Instytut Pami ci Narodo-
wej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie, Ústav pro studium totalitních re�im  � Instytut Badania Re imów Totalitarnych 
(Praga), Ústav pamäti národa � Instytut Pami ci Narodu (Bratys awa) i Fundacj  Badania Dyk-
tatury SED (Berlin) � Lublin, 13�15 listopada 2008 r.

 mi dzynarodowa konferencja naukowa �Dzia alno  NKWD/KGB i ich wspó praca z taj-
nymi s u bami innych pa stw Europy rodkowej i Wschodniej w latach 1945�1989�, zorga-
nizowana przez Instytut Pami ci Narodowej, Ústav pro studium totalitních re�im  � Instytut 
Badania Re imów Totalitarnych (Praga) i Instytut Historyczny S owackiej Akademii Nauk 
� Praga, 19�21 listopada 2008 r.

Nale y równie  zauwa y , i  Instytut Pami ci Narodowej przygotowywa  liczne wystawy, 
do najwa niejszych mo na zaliczy : 

 wystaw  �The Expelled� (�Wygna cy�), która odby a si  w dniach 3�7 marca 2008 r. 
w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W uroczystym otwarciu wystawy udzia  wzi li m.in. 
prof. dr Dieter Bingen (dyrektor Polsko-Niemieckiego Instytutu w Darmstadzie), S awomir 
Czarlewski (Jego Ekscelencja Ambasador RP w Królestwie Belgii), dr hab. Janusz Kurtyka 
(prezes Instytutu Pami ci Narodowej), prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (UEN � pose  do 
Parlamentu Europejskiego), Bogus aw Sonik (EPL-ED � pose  do Parlamentu Europejskiego), 
Jan Tombi ski (Jego Ekscelencja Ambasador RP przy Unii Europejskiej), dr Kazimierz Wóy-
cicki (dyrektor oddzia u IPN w Szczecinie) oraz liczni eurodeputowani i zaproszeni go cie. 
Wystawa by a prezentowana w j zyku angielskim, (towarzyszy  jej folder w tym j zyku) i fran-
cuskim. W listopadzie zaprezentowano j  w Pa acu Sprawiedliwo ci, Rennes (Francja), 

 wystaw  �Inwazja 1968� (�Invasion 1968�) � Plac Palacha, Praga (Republika Czeska 
� 7�22 wrze nia 2008,

 wystaw  �PRL � tak daleko, tak blisko...� � Instytut Polski, Praga (Republika Czeska) � 25 lu-
tego � 2 marca 2008), Ryga ( otwa � 19 maja � 5 czerwca 2008), Ateny (Grecja � listopad 2008),

 wystaw  �Z najwi ksz  brutalno ci ... Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesie �pa -
dziernik 1939 r.� � Narodowe Muzeum Historii i Kultury, Mi sk (Bia oru  � 9�31 lipca 2008), 
Konsulat Generalny RP, Grodno (Bia oru  � sierpie  2008),

 wystaw  �Dni Powstania � Warszawa 1944� � Polskie Centrum Kultury, Monachium (Niem-
cy � wrzesie �pa dziernik 2008), Centrum Kultury, Norymberga (Niemcy � pa dziernik 2008),

 wystaw  �Marzec 1968� � Uniwersytet Katolicki, Leuven (Belgia � marzec 2008),
 wystaw  �Zbrodnia Katy ska� � Wilno (Litwa � 15 kwietnia � 6 maja 2008),
 wystaw  �Arcybiskup Ignacy Tokarczuk � Ko ció , w adza i opór spo eczny� � Winnica, 

(Ukraina) (kwiecie  2008), Drohobycz (Ukraina) (listopad 2008).
Instytut podejmowa  tak e wspó prac  z nast puj cymi instytucjami: Polish Institute of Arts and 

Sciences, New Jersey (Stany Zjednoczone); Memorial de la Shoah, Pary  (Francja), Simon Wie-
senthal Center, Snider Social Action Institute (Stany Zjednoczone), archiwum federalne w Kob-
lencji (Bundesarchiv Koblenz, Niemcy) oraz Muzeum Polskie w Rapperswil (Szwajcaria). 

Szczegó y dotycz ce form wspó pracy zosta y zaprezentowane w sprawozdaniach poszcze-
gólnych pionów. 



18

3. Dzia alno  informacyjna 
Instytut Pami ci Narodowej podejmuje starania, aby dotrze  do jak najszerszych kr gów spo-

ecznych z informacj  na temat dzia alno ci w zakresie realizacji zada , maj cych na wzgl dzie:
� zachowanie pami ci o ofiarach i stratach poniesionych przez Polaków w czasie drugiej 

wojny wiatowej i po jej zako czeniu, 
� patriotyczne tradycje zmaga  narodu polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem,
� czyny obywateli, dokonane na rzecz niepodleg ego bytu pa stwa polskiego, w obronie 

wolno ci oraz godno ci ludzkiej, 
� obowi zek cigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzko ci i zbrodni wojennych,
� powinno  zado uczynienia przez pa stwo polskie wszystkim pokrzywdzonym przez 

pa stwo ami ce prawa cz owieka, 
Instytut prowadzi ró norodn  dzia alno  informacyjn , m.in. poprzez nawi zywanie coraz 

rozleglejszych kontaktów ze rodowiskami medialnymi.
Dzia alno  informacyjna Instytutu Pami ci Narodowej realizowana jest przez Wydzia  In-

formacji i Komunikacji Spo ecznej, który wykorzystuje zarówno tradycyjne, jak i najnowsze 
(elektroniczne) narz dzia informacji. Stara si  dotrze  do jak najszerszych kr gów spo ecznych 
z misj  Instytutu oraz kszta towa  poprzez media i inne rodki komunikacji jego pozytywny 
wizerunek w przestrzeni publicznej. 

W ramach zada  informacyjnych w 2008 r. zorganizowano ró nego rodzaju imprezy 
promocyjne, akcje edukacyjne, podejmowano wspó prac  z nowymi podmiotami, a tak e 
uruchomiono we wspó pracy z BEP nowe portale historyczne. 

Wspólnie z Polskim Radiem i TVP og oszony zosta  konkurs �Ksi ka Historyczna Roku�, 
którego celem jest upowszechnienie roli ksi ki historycznej w edukacji spo ecznej. W bie -
cym roku nagrod  otrzyma y publikacje: Atlas polskiego podziemia niepodleg o ciowego w latach 
1944�1956, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpiecze stwa w Polsce 1944�1990 au-
torstwa Ryszarda Terleckiego, Enigma. Bli ej prawdy autorstwa Marka Grajka. Patronat nad uro-
czysto ci  obj  Prezydent RP, za  gala by a transmitowana przez TVP SA i Polskie Radio SA. 

Podj to wspó prac  z Narodowym Centrum Kultury przy projekcie � ycie za ycie� � o Po-
lakach ratuj cych ydów w czasie II wojny wiatowej, w ramach którego zorganizowano akcj  
spo eczno-edukacyjn , wraz z TVP (spoty informacyjne) oraz konferencj  prasow  i urucho-
miono portal internetowy www.zyciezazycie.pl. 

W zwi zku z 65. rocznic  powstania w getcie warszawskim przygotowano akcj  eduka-
cyjno-informacyjn  pod has em �Odwa ni na szlaku Machabeuszy�, a w rocznic  powstania 
�Solidarno ci� wspólnie z NSZZ �Solidarno � � akcj  pod has em �Solidarno  jest jedna�. 

Zorganizowano dzie  otwarty dla mediów, po czony ze zwiedzaniem archiwum IPN oraz 
promocj  ksi ki Filipa Musia a Podr cznik bezpieki. 

W zwi zku z 60. rocznic  zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego uruchomiono portal 
historyczny � www.pilecki.ipn.gov.pl. Ponadto opracowano kolejne portale historyczne www.
marzec1968.pl, www.sierpien1980.pl. Podj to wspó prac  przy tworzeniu strony internetowej 
www.slady.ipn.gov.pl w ramach projektu edukacyjnego � ladami zbrodni� � dokumentuj ce-
go lady zbrodni komunistycznego aparatu bezpiecze stwa. Uruchomiono przeznaczony dla na-
ukowców inwentarz internetowy �Bibliografia Historii Polskiej� www.bibliografia.ipn.gov.pl. 

Niektóre z portali funkcjonuj  tak e w wersji angielskiej, np. www.13grudnia81.pl, www.
en.pilecki.ipn.gov.pl.

Ponadto Instytut przygotowuje cotygodniowe kalendaria wydarze  dla mediów, a tak e 
wspó pracuje z gazetami, przygotowuj c dodatki historyczne do: �Niezale nej Gazety Pol-
skiej� (�Czerwona� Zielona Góra 1945�1981, Powsta cy 1944�1956, Wokó  marca 1968, Ka-
ty  i Palmiry 1940, Niez omni, Esbecy a nauka, Pogrom kielecki � oczami wiadka, Brygada 

http://www.zyciezazycie.pl
http://www.pilecki.ipn.gov.pl
http://www.sierpien1980.pl
http://www.slady.ipn.gov.pl
http://www.bibliografia.ipn.gov.pl
http://www.13grudnia81.pl
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wi tokrzyska NSZ, W walce o wielk  Polsk  1945�1956, Narodowcy w PRL, Dziennikarze czy 
propagandy ci na etacie?, Zapomniane powstanie), �Rzeczpospolitej� (Arty ci w p tli PRL, 
Marzec �68, Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL, Pilecki, ycie za ycie), �Go cia Nie-
dzielnego� (Pielgrzym w PRL, Budowanie ko cio ów w PRL, ycie codzienne katolika w PRL, 
Papie  w Polsce w dokumentach SB), �Naszego Dziennika� ( ycie za ycie, Po 1944 roku: nie 
wojna domowa, lecz powstanie, S siedzkie ludobójstwo, PRL � wymiar niesprawiedliwo ci, 
Czas deportacji i przesiedle , Po Zag adzie � Rzeszów 1945, Po Zag adzie � Kielce 1946, 
Okupacja niemiecka � rekonstrukcja zbrodni, Polacy i ydzi � dobre s siedztwo, Po wojnie 
� w kleszczach wolno ci, Konspiracja i kolaboracja pod okupacj  sowieck , Polska Ludowa 
od frontu i od kuchni), �Dziennika� (Mamy Niepodleg o  � z okazji 90. rocznicy odzyskania 
przez Polsk  niepodleg o ci). 

W grudniu 2008 r. Instytut nawi za  wspó prac  z �Tygodnikiem Powszechnym�, w ramach 
której opracowano zasady przygotowywania cyklu dodatków historycznych. 

Wspó organizowa  promocje wydawnictw IPN lub pozycji wydanych we wspó pracy z in-
nymi podmiotami, m.in.: Atlas polskiego podziemia niepodleg o ciowego w latach 1944�1956, 
Operacja Sejm, Cz stochowa. Dzieje miasta i klasztoru Jasnogórskiego, o nierze Batalionu 
AK �Zo ka� represjonowani w latach 1944�1945 autorstwa Agnieszki Pietrzak, Rotmistrz Wi-
told Pilecki 1901�1948 autorstwa Jacka Paw owicza, a tak e konferencji i sesji naukowych. 

Koordynowa  prace w zwi zku z rocznicami historycznymi, np. rocznic  wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego (projekty ulotek, kolporta , siatka edukacyjno-informacyjna na budynku 
Pasty w Warszawie). 

Przygotowywa  udzia  IPN w Mi dzynarodowych Targach Ksi ki w Pary u, Frankfurcie, 
Jerozolimie, Moskwie oraz w XIV Targach Wydawnictw Katolickich, XVII Targach Ksi ki 
w Krakowie czy 53. Mi dzynarodowych Targach Ksi ki w Warszawie. 

Wspó pracowa : z TVP Historia przy realizacji cyklu �Z archiwum PRL-u� , z Radiem BIS 
w ramach II Pikniku Historycznego i Pikniku Polskiego, z bibliotekami mokotowskimi, ze ro-
dowiskami studenckimi (spotkania Prezesa IPN ze studentami), z Fundacj  �Odpowiedzialno  
Obywatelska� przy akcji �M odzi pami taj � w zwi zku z rocznic  13 grudnia, z Narodowym 
Bankiem Polskim z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci, z Centrum 
Animacji Horyzonty przy projekcie �Solidarno  1980�. 

W zwi zku z rocznic  13 grudnia IPN wspó organizowa  koncert z zespo em muzycznym 
Lombard. 

W ramach realizacji filmowych, przygotowywanych przez pracowników IPN, upowszech-
niano film Zawód: Prymas Polski. 

IPN anga uje si  ponadto we wspó prac  z ró nymi instytucjami: Klubem Historycznym im. 
gen. Stefana Roweckiego �Grota�, Narodowym Centrum Kultury, Stowarzyszeniem Wolnego 
S owa (wspó praca przy organizowaniu debat historycznych), Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Fundacj  Imago Mundi, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, O rodkiem KAR-
TA, Fundacj  Pomoc Polakom na Wschodzie, Instytutem Ksi ki, Krajowymi i Mi dzynaro-
dowymi Targami Ksi ki, Polskim Radiem, Konsulatem w Grodnie (organizacja wyjazdów 
historyków na Bia oru ), Monolith Film, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, 
Sekretariatem Episkopatu Polski, Narodowym Bankiem Polskim, Stowarzyszeniem Pokole-
nie, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 
Biurem Bezpiecze stwa Narodowego, TVP Historia (cykl audycji �Z archiwum PRL-u�). Or-
ganizuje imprezy ró nego rodzaju. Przyk adem takiego wa niejszego wydarzenia mo e by  
uroczysto  wr czenia Nagrody Prezesa IPN Kustosz Pami ci Narodowej. 

Poprzez prowadzenie ró norodnych form dzia alno ci informacyjnej Instytut Pami ci Naro-
dowej pragnie dociera  do jak najszerszej publiczno ci i w ten sposób upowszechnia  wiedz  
o najnowszej historii Polski. 
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NAGRODA KUSTOSZ PAMI CI NARODOWEJ

Nagroda zosta a ustanowiona w lipcu 
2002 r. przez Prezesa Instytutu Pami ci 
Narodowej. Ma charakter honorowy, a jej 
laureaci otrzymuj  tytu  Kustosza Pami ci 
Narodowej. Nagroda ma przywróci  sza-
cunek dla narodowej przesz o ci, chroni c 
warto ci, dzi ki którym Polska przetrwa a 
przez lata zniewolenia.

Kapitu a przyznaje Nagrod  corocznie. 
Kapitule przewodniczy Prezes Instytu-
tu Pami ci Narodowej. W sk ad Kapitu y 
wchodz  m.in. kolejni laureaci nagrody.

Nagroda przyznawana jest instytucjom, 
organizacjom spo ecznym i osobom fi-
zycznym za szczególnie aktywny udzia  na 
rzecz upami tniania historii polskiego na-
rodu w latach 1939�1989, a tak e za dzia-
alno  publiczn  zbie n  z ustawowymi 

celami Instytutu Pami ci Narodowej.

Laureaci 2008 r.
Helena Filipinek ( otwa), 

Irena i Jadwiga Zappe 
(Ukraina, Lwów), 

Zygmunt Walkowski, Zwi zek Polaków 
na Bia orusi Projekt i wykonanie 

statuetki 
Pawe  Erazmus
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Dotychczasowi Laureaci

w roku 2002
� prof. El bieta Zawacka 
� prof. Tomasz Strzembosz 
� Andrzej Zagórski 

w roku 2003
� prof. Janusz Kazimierz Zawodny (USA)
� Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodleg o
� Studium Polski Podziemnej (Wielka Brytania)

w roku 2004
� prof. W adys aw Bartoszewski
� Zespó  redakcyjny edycji �Zrzeszenie »Wolno  i Niezawis o « w dokumentach�
� Zofia Leszczy ska

w roku 2005
� prof. Barbara Otwinowska
� gen. Boles aw Nieczuja-Ostrowski
� pp k Stanis aw D browa-Kostka
� o. Józef Mo ko
� Stowarzyszenie �Archiwum Solidarno ci�

w roku 2006
� Czes awa i Eugeniusz Cydzikowie (Ukraina, Lwów) 
� Andrzej Krzysztof Kunert
� Zofia i Zbigniew Romaszewscy 
� Zakon oo. paulinów 

w roku 2007
� Halina Martinowa (Wielka Brytania) 
� ks. pra at Wac aw Kar owicz
� Obywatelski Komitet Poszukiwa  Mieszka ców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 

1945 r.
� Pawe  Jasienica (po miertnie).
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4. G ówna Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu 

4.1. Wydzia  Nadzoru nad ledztwami
Praca Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2008 r. skoncentrowa-

a si  na dzia aniach zmierzaj cych do podnoszenia efektywno ci prowadzonych post powa  
karnych. Przedstawione w sprawozdaniu dane wskazuj  na kontynuacj  zapocz tkowanych 
w 2007 r., pozytywnych zmian w bie cej pracy Komisji. 

Dzi ki inwestycjom w infrastruktur  Komisji usprawniono prokuratorom dost p do bazy 
Powszechnej Ewidencji Systemu Ewidencji Ludno ci i Krajowego Centrum Informacji Kry-
minalnej, poprawiono równie  koordynacj  dzia a  prokuratorów Komisji cigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu z policj  i Agencj  Bezpiecze stwa Wewn trznego w ramach 
zakre lonych normami kodeksu post powania karnego, co pozwoli o na skrócenie okresu 
oczekiwania na informacje pomocne w prowadzonych ledztwach oraz realizowanie zlecanych 
czynno ci ledczych.

Rozszerzono zakres wspó pracy prokuratorów Komisji cigania z pozosta ymi pionami In-
stytutu Pami ci Narodowej to jest z Biurem Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów i Biu-
rem Edukacji Publicznej. Wyrazem tej wspó pracy jest aktywna pomoc i udzia  prokuratorów 
w realizacji statutowych dzia a  tych jednostek organizacyjnych IPN oraz w czenie si  w pro-
gramy badawcze i publikacje instytutowe.

Zmodyfikowano stany etatowe Oddzia owych Komisji z uwzgl dnieniem rzeczywistego 
obci enia prokuratorów prowadz cych ledztwa, które w realiach ustawy o Instytucie Pami -
ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu s  wszystkie ledz-
twami osobistymi i prowadzonymi wy cznie przez prokuratora.

Uko czono w grudniu 2008 r. prace porz dkowe w ramach �skontrum� obszernych mate-
ria ów ledczych pozosta ych jako zasób aktowy po by ych: G ównej i Oddzia owych Komi-
sjach Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Pozwoli o to na ustalenie, e w czasie dzia ania 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przekazano za granic  62 937 ró norakich 
dokumentów wytworzonych w toku prowadzonych post powa  karnych, w tym do Niemiec 
przekazano 59 130 takich dokumentów. Stwierdzono utrat  (brak zachowania dokumentów 
w Polsce) w przypadku 6913 dokumentów z post powa  przygotowawczych, w tym 6037 do-
kumentów, które zosta y przekazane do Niemiec. 

Dzi ki zako czonym pracom �skontrum� po raz pierwszy w historii dzia ania pionu 
ledczego IPN dojdzie do pe nego skatalogowania przeprowadzonych wcze niej post po-

wa  karnych w sprawach zbrodni nazistowskich. Ponadto wyniki tych e prac umo li-
wi  w blisko 5000 post powaniach karnych, prowadzonych w latach 1945�1999 w by ej 
Komisji Badania Zbrodni, które nie zosta y merytorycznie zako czone, podj cie decyzji 
procesowo ko cz cych post powanie. 

Podj to dzia ania zmierzaj ce do usystematyzowania i opracowania dotychczasowego 
orzecznictwa w sprawach zbrodni komunistycznych, opracowania wytycznych w sprawach 
dotycz cych stanu wojennego czy te  przygotowywania wytycznych dotycz cych zbrodni na-
zistowskich. 

Wskazuj c na konkretne dzia ania organizacyjne, nale y równocze nie wymieni  zmian  
polityki cigania, wyra aj c  si  w po o eniu wi kszego nacisku na sprawno  post powa  
dotycz cych zbrodni komunistycznych, a zw aszcza przest pstw pope nionych w zwi zku 
z wprowadzeniem w grudniu 1981 r. stanu wojennego. Gromadzone s  dane, które pozwalaj  
wykorzysta  dotychczas wydane wyroki uniewa niaj ce orzeczenia s dowe na podstawie usta-
wy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa ne orzecze  wydanych wobec osób represjo-
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nowanych za dzia alno  na rzecz niepodleg ego bytu Pa stwa Polskiego � w celu identyfika-
cji sprawców zbrodni komunistycznych i podj cie w tym zakresie cigania sprawców zbrodni 
z urz du. Prokuratorzy OK ZpNP s  zobligowani do mo liwie jak najszerszego dokumen-
towania i gromadzenia danych, wskazuj cych na zaistnienie wielu przest pstw pope nianych 
w trakcie wprowadzania i obowi zywania stanu wojennego, ujawnianych w toku prowadzo-
nych post powa . Mimo zintensyfikowania ledztw dotycz cych zbrodni komunistycznych 
utrzymana jest aktywno  ledcza w ciganiu zbrodni nazistowskich.

Podkre li  nale y, e 106 prokuratorów OK ZpNP na dzie  31 grudnia 2008 r. prowadzi-
o 1217 post powa  przygotowawczych (905 dot. zbrodni komunistycznych, 258 dot. zbrod-

ni nazistowskich, 54 dot. zbrodni przeciwko ludzko ci, pokojowi i zbrodni wojennych). 
W okresie sprawozdawczym prokuratorzy pionu ledczego skierowali do s dów 42 akty 

oskar enia oraz wyst pili z 12 apelacjami od orzecze  s dów I instancji. Skierowano równie  
do S du Najwy szego cztery kasacje od prawomocnych orzecze  s dów II instancji. 

Na uwag  zas uguj  nast puj ce post powania karne, w których prokuratorzy pionu led-
czego skierowali akty oskar enia:

� W dniu 7 lipca 2008 r. prokurator OK ZpNP w Warszawie skierowa  do S du Rejonowego 
w Ostrowi Mazowieckiej akt oskar enia przeciwko W odzimierzowi K., oskar onemu o to, 
e: w okresie od 10 listopada 1949 r. do 8 czerwca 1951 r. w Ostrowi Mazowieckiej, b d c 

szefem Powiatowego Urz du Bezpiecze stwa Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej, a tym 
samym b d c funkcjonariuszem pa stwa komunistycznego, dzia aj c wspólnie i w porozu-
mieniu z innymi funkcjonariuszami komunistycznymi, dopu ci  si  podczas urz dowania 
i w zwi zku z nim z powodów politycznych, w celu rozprawienia si  z przeciwnikami po-
litycznymi ówczesnej w adzy, zbrodni komunistycznej, polegaj cej na stosowaniu represji, 
b d cej jednocze nie zbrodni  przeciwko ludzko ci, w ten sposób, e przekraczaj c sw  
w adz , pozbawi  W adys awa J., Aleksandra K., Stanis awa J., Leona G., Józefa O., Ma-
riana D., Stanis awa J., Kazimierza T., Józefa J., Stefana K., Stanis awa Ch., W odzimierza 
T., Tadeusza Ch. wolno ci na czas przekraczaj cy 14 dni, w ten sposób, i  pomimo up y-
wu terminu zastosowania rodka zapobiegawczego nie zarz dzi  zwolnienia wymienionych 
i bezprawnie przetrzymywanych w areszcie PUBP w Ostrowi Mazowieckiej, tj. o przest p-
stwo z art. 248 § 2 kk z 1932 r. w zwi zku z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 
1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Sprawa pozostaje na etapie post powania s dowego.

� W dniu 15 lutego 2008 r. prokurator OK ZpNP we Wroc awiu skierowa  do S du Re-
jonowego w Lubinie akt oskar enia przeciwko Kazimierzowi F., oskar onemu o to, e: 
w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 19 lutego 1982 r. w Lubinie i G ogowie, jako funkcjona-
riusz Wydzia u VI S u by Bezpiecze stwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
w Legnicy, zn ca  si  fizycznie i psychicznie nad zatrzymanym, a nast pnie internowanym, 
Franciszkiem M., w ten sposób, e narusza  jego nietykalno  cielesn , grozi  pozbawie-
niem ycia, pope nieniem przest pstwa na szkod  osób najbli szych oraz wyzywa  s owami 
wulgarnymi i obel ywymi, chc c w ten sposób zmusi  go do udzielenia informacji oraz 
podj cia wspó pracy z organami SB, które to zachowanie wyczerpywa o znamiona prze-
st pstwa z art. 184 § 1 kk z 1969 r., tj. o przest pstwo z art. 247 § 1 kk w zw. z art. 2 ustawy 
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu, oraz o to, e w czerwcu 1982 r. w Lubinie, jako funkcjona-
riusz Wydzia u VI S u by Bezpiecze stwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
w Legnicy, po przewiezieniu do lasu, odda  kilka strza ów z pistoletu w ziemi  w pobli u 
stóp Franciszka M., czym wzbudzi  u niego uzasadnion  obaw  dokonania gwa townego 
zamachu na jego ycie lub zdrowie, które to zachowanie wyczerpywa o znamiona przest p-
stwa z art. 166 kk z 1969 r., tj. o przest pstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 2 ustawy z dnia 
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18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Sprawa pozostaje na etapie post powania s dowego.

� W dniu 20 czerwca 2008 r. prokurator OK ZpNP w Rzeszowie skierowa  do S du Rejo-
nowego w Przeworsku akt oskar enia przeciwko by emu funkcjonariuszowi Powiatowe-
go Urz du Bezpiecze stwa Publicznego w Przeworsku, Józefowi K., zarzucaj c mu do-
puszczenie si  w latach 1946�1947 w Przeworsku, województwo podkarpackie, wspólnie 
i w porozumieniu z nieustalonymi co do liczby i to samo ci funkcjonariuszami tego urz -
du, podczas urz dowania i w zwi zku z nim dwóch zbrodni komunistycznych, b d cych 
jednocze nie zbrodniami przeciwko ludzko ci, polegaj cych na przekroczeniu swej w a-
dzy poprzez fizyczne i moralne zn canie si  nad pozbawionymi wolno ci i przetrzymywa-
nymi w areszcie tego urz du Tadeuszem G. i Helen  R. Ze zgromadzonego materia u do-
wodowego wynika, e Józef K. w celu wymuszenia na Tadeuszu G. i Helenie R. z o enia 
okre lonych wyja nie  dokonywa  wielokrotnych przes ucha  tych osób, trwaj cych bez 
chwili przerwy wobec ró nych zmieniaj cych si  funkcjonariuszy, w trakcie których bi  
ich. Ponadto polewa  Tadeusza G. zimn  wod  i umieszcza  go w specjalnym, nieo wietlo-
nym, zawilgoconym pomieszczeniu, u ywa  wobec Heleny R. wulgarnych i obra liwych 
s ów oraz wk ada  jej mi dzy palce d oni o ówki, a nast pnie ciska  je, tj. o czyn z art. 286 
§ 1 kk z 1933 r. i 246 kk z 1932 r. w zw. z art. 36 kk z 1932 r. i z art. 2 ust.1 i art. 3 usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wyrokiem z dnia 7 listopada 2008 r. S d Rejonowy 
w Przeworsku uzna  oskar onego za winnego pope nienia zarzucanego mu aktem oskar e-
nia czynu i skaza  go na czn  kar  1 roku i 6 miesi cy pozbawienia wolno ci, warunkowo 
zawieszaj c jej wykonanie na okres 3 lat.

� W dniu 25 czerwca 2008 r. prokurator OK ZpNP w Bia ymstoku skierowa  do S du Re-
jonowego w Bia ymstoku akt oskar enia przeciwko Januszowi M., oskar onemu o to, e: 
w dniu 26 stycznia 1949 r. w Bia ymstoku, jako funkcjonariusz miejscowego WUBP, a wi c 
funkcjonariusz pa stwa komunistycznego, dzia aj c wspólnie i w porozumieniu z innymi 
nieustalonymi osobami przekroczy  sw  w adz  w ten sposób, e podczas przes uchania 
zatrzymanego w tym dniu Lucjana B., domagaj c si , aby ten przyzna  si  do udzia u 
w nielegalnym zwi zku, pobi  go, uderzaj c bykowcem po ca ym ciele i doprowadzaj c 
do stanu nieprzytomno ci, co stanowi o jednocze nie powa ne prze ladowanie wspomnia-
nego pokrzywdzonego z powodu jego przynale no ci do okre lonej, opozycyjnej grupy 
politycznej, tj. o przest pstwo z art. 286 § 1 kk z 1932 r. w zw. z art. 291 kk z 1932 r. w zw. 
z art. 2 ust.1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej 
� Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wyrokiem z dnia 27 pa -
dziernika 2008 r. S d Rejonowy w Bia ymstoku uzna  oskar onego za winnego i skaza  go 
na kar  2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem na okres dwóch lat.

� W dniu 23 kwietnia 2008 r. prokurator OK ZpNP w Lublinie skierowa  do S du Rejono-
wego w Szyd owcu akt oskar enia przeciwko Zdzis awowi B., Ryszardowi B., Wojcie-
chowi C., Marianowi D., Tadeuszowi D., Andrzejowi G., Ryszardowi G., Wies awowi G., 
Ferdynandowi G., Józefowi J., Leszkowi J., Eugeniuszowi K., Edwardowi K., Bogdano-
wi K., Dariuszowi K., Grzegorzowi L., Witoldowi O., Jerzemu P., Tadeuszowi P., Mieczy-
s awowi P., Janowi P., Czes awowi S., Jerzemu S., Jerzemu S., Ryszardowi S., Cypriano-
wi S., Wies awowi S., Tadeuszowi Sz., Janowi W., Stanis awowi Z., oskar onych o to, e: 
w nocy z 25 na 26 czerwca 1976 r. w Szyd owcu jako funkcjonariusze Zmotoryzowanych 
Odwodów Milicji Obywatelskiej w Lublinie, dzia aj c wspólnie i w porozumieniu z innymi 
imiennie ustalonymi funkcjonariuszami tego  ZOMO Lublin oraz dotychczas nieustalony-
mi funkcjonariuszami Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Szyd owcu, podczas wykony-
wania czynno ci s u bowych zwi zanych z konwojowaniem i osadzeniem w areszcie Ko-
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misariatu Milicji Obywatelskiej w Szyd owcu zatrzymanych: Zbigniewa A., Wies awa A., 
Danuty B., Marianny Ch., Marka D., Józefa G., Janusza G., Waldemara G., Ireneusza G., 
Wojciecha I., Wies awa K., Artura K., Grzegorza M., Gustawa M., pi tnastoletniego Wi-
tolda M., Maksymiliana O., Miros awa P., Janiny S., pi tnastoletniego Andrzeja S., Marka 
S., Andrzeja S., Krzysztofa S., szesnastoletniego Miros awa S., Mariana Sz., Janusza T., 
Wies awa W., czternastoletniego Dariusza W. i Mariana W. � osób zatrzymanych w zwi z-
ku z protestem spo ecznym maj cym miejsce w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, wy-
korzystuj c powsta y w nast pstwie czynno ci zatrzymania stosunek zale no ci, zn cali 
si  nad nimi fizycznie i psychicznie w ten sposób, i  wzi li udzia  w pobiciu cz ciowo 
skr powanych w parach kajdankami pokrzywdzonych, przechodz cych pomi dzy grupa-
mi funkcjonariuszy ustawionych w dwóch kordonach, tj. w tzw. cie ce zdrowia, poprzez 
zadawanie uderze  pa kami s u bowymi okre lanymi w terminologii s u bowej jako pa ki 
szturmowe, jak równie  r koma zaci ni tymi w pi ci i nogami obutymi w ci kie buty 
typu wojskowego po g owie, tu owiu i ko czynach, czym narazili ich na bezpo rednie 
niebezpiecze stwo utraty ycia, ci kiego uszkodzenia cia a lub ci kiego rozstroju zdro-
wia, jak równie  u ywali wobec nich s ów wulgarnych i gró b pobicia, tj. o przest pstwo 
z art. 247 § 1 kk i art. 158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Sprawa pozostaje na etapie post powania s dowego.

� W dniu 28 kwietnia 2008 r. prokurator OK ZpNP w Szczecinie skierowa  do S du Rejo-
nowego dla Warszawy Mokotowa akt oskar enia przeciwko Czes awowi K. oskar onemu 
o to, e: w dniu 11 lipca 1985 r. w Warszawie, dzia aj c jako funkcjonariusz publiczny pa -
stwa komunistycznego, b d c ministrem spraw wewn trznych, dopu ci  si  zbrodni komu-
nistycznej, polegaj cej na zastosowaniu represji � w postaci dyskryminacji wyznaniowej 
� w ten sposób, e przekraczaj c swoje uprawnienia wydali  ze s u by porucznika Romualda 
K. z Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Koszalinie rozkazem personalnym 
nr 02190 z dnia 11 lipca 1985 r. na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o s u bie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z uwagi na wa ny interes s u by, 
mimo e rzeczywist  podstaw  wydalenia pokrzywdzonego by o wys anie córki do I Ko-
munii wi tej, czym dzia a  na szkod  pokrzywdzonego, co stanowi o przest pstwo wed ug 
polskiej ustawy karnej obowi zuj cej w czasie jego pope nienia, tj. o przest pstwo, z art. 231 
§ 1 kk i art. 194 kk w zwi zku z art. 11 § 2 kk oraz w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Post powanie toczy si  przed S dem Okr gowym w Warszawie.

� W dniu 8 stycznia 2008 r. prokurator OK ZpNP w Szczecinie skierowa  do S du Rejo-
nowego w Gorzowie Wielkopolskim akt oskar enia przeciwko Lechowi K., oskar one-
mu o to, e w dniu 13 grudnia 1981 r. w Gorzowie Wlkp. jako funkcjonariusz publiczny 
pa stwa komunistycznego � komendant Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, dopu ci  
si  zbrodni komunistycznej, polegaj cej na zastosowaniu represji w postaci dyskryminacji 
za przekonania polityczne, w ten sposób, e przekraczaj c swoje uprawnienia, wydali  ze 
s u by w trybie dyscyplinarnym, rozkazem personalnym starszego sier anta Tadeusza Dz. 
z Wydzia u Ruchu Drogowego tutejszej Komendy Wojewódzkiej MO i obni y  mu sto-
pie  do kaprala MO z powodu odmowy wykonania przez niego w nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 r. bezprawnego rozkazu zatrzymania o tej porze osoby zakwalifikowanej przez S u b  
Bezpiecze stwa do internowania, w razie potrzeby sforsowania drzwi wej ciowych do jej 
mieszkania si  oraz kwestionowania legalno ci tego polecenia, jak te  z uwagi na wcze -
niej g oszone przez wy ej wymienionego funkcjonariusza milicji pogl dy, w tym odmow  
u ycia broni palnej w razie otrzymania specjalnych rozkazów i przekonanie o konieczno-
ci prowadzenia dialogu pomi dzy w adz  a spo ecze stwem, pomimo tego, i  wydaj c 
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rozkaz personalny o wydalenie tego funkcjonariusza ze s u by wiedzia  o tym, e zgodnie 
z obowi zuj cymi wówczas przepisami kodeksu post powania karnego, wej cie do lokalu 
mieszkalnego i zatrzymanie osoby po godzinie 22.00 by o mo liwe jedynie w wypadkach 
niecierpi cych zw oki, co w tym przypadku nie mia o miejsca, za  dekret o stanie wojen-
nym, z uwagi na jego nieopublikowanie w Dzienniku Ustaw nie wszed  jeszcze w ycie, 
czyn dzia a  na szkod  pokrzywdzonego, tj. o przest pstwo z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 2 
ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2008 r. S d 
Rejonowy w Gorzowie Wlkp. umorzy  post powanie wobec oskar onego na podstawie 
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii. 

� W dniu 12 maja 2008 r. prokurator OK ZpNP w Gda sku skierowa  do S du Rejonowego 
w Toruniu akt oskar enia przeciwko by emu funkcjonariuszowi Komendy Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej w Toruniu, Zbigniewowi B. oskar onemu o to, e w okresie od 
1 stycznia 1982 r. do 24 grudnia 1982 r. w Toruniu, dzia aj c jako funkcjonariusz publiczny 
pa stwa komunistycznego, pe ni c s u b  w Wydziale Kryminalnym, a nast pnie w Wy-
dziale II S u by Bezpiecze stwa KW MO w Toruniu, w czasie, co najmniej 50 przeszuka  
dokonanych w dzie  i w nocy w mieszkaniu pokrzywdzonych zn ca  si  fizycznie i psy-
chicznie nad Ann  S. i dwojgiem jej dzieci w ten sposób, e popycha  ich, uderza  w g ow , 
kopa  w okolice nóg i nerek oraz u ywa  pod ich adresem s ów wulgarnych powszechnie 
uznanych za obel ywe, grozi , straszy , demolowa  mieszkanie w celu uzyskania informa-
cji o miejscu pobytu jej m a Zbigniewa S., dzia acza NSZZ �Solidarno �, ukrywaj cego 
si  przed internowaniem od dnia 13 grudnia 1981 r., tj. o przest pstwo z art. 246 kk w zw. 
z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji 

cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wyrokiem z dnia 10 wrze nia 2008 r. 
S d Rejonowy w Toruniu skaza  oskar onego na kar  czn  2 lat pozbawienia wolno ci 
w zawieszeniu na 5 lat.

Sprawy o szczególnym wymiarze spo ecznym uj te s  na stronie internetowej Instytu-
tu Pami ci Narodowej, gdzie prokuratorzy Komisji informuj  na bie co o dokonanych 
ustaleniach i zapad ych rozstrzygni ciach. 

4.2. Statystyka
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., a wi c w okresie obj tym sprawozdaniem, wp yn -

o cznie 1199 spraw. Prokuratorzy Instytutu zako czyli w roku 2008 � 1179 post powa , 
z czego 732 dotyczy y zbrodni komunistycznych, 417 dotyczy o zbrodni nazistowskich, a 30 
� zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzko ci, w tym zbrodni ludobójstwa (w praktyce 
by y to post powania w sprawie zbrodni nacjonalistów ukrai skich, pope nionych na Polakach 
oraz zbrodni, których ofiarami byli obywatele polscy narodowo ci ukrai skiej).

Spo ród ogólnej liczby post powa  za atwionych w okresie sprawozdawczym 42 z nich 
zako czono skierowaniem aktów oskar enia, którymi obj to cznie 102 oskar onych. Nale-
y doda , e od chwili uruchomienia pionu ledczego w Instytucie Pami ci Narodowej, tj. od 

drugiej po owy 2000 r., skierowano do ko ca 2008 r. w sumie 232 akty oskar enia, obejmuj c 
nimi cznie 371 oskar onych. W roku 2008 w 7 przypadkach skierowano te  wniosek do s du 
o zastosowanie amnestii (ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r.) wobec ustalonego sprawcy przest p-
stwa.

Wi kszo  za atwionych w roku 2008 post powa  zako czy o si  wydaniem postanowie  
o ich umorzeniu; 344 zosta y zako czone umorzeniem wobec niewykrycia sprawcy (spraw-
ców) przest pstwa, za  kolejnych 411 zako czono umorzeniem z innych powodów (np. wobec 
mierci podejrzanego, wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego itp.). 
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Nale y wskaza , e art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-K ZpNP w ród 
celów ledztwa (oprócz wymienionych w art. 297 kodeksu post powania karnego) wskazuje 
potrzeb  wszechstronnego wyja nienia okoliczno ci sprawy, jak równie  ustalenia wszystkich 
osób pokrzywdzonych. Zapis taki obliguje prokuratorów do ustalenia osób bezpo rednio po-
krzywdzonych przest pstwem oraz w przypadku mierci ich prawnych nast pców, którzy w ro-
zumieniu ustawy s  tak e pokrzywdzonymi. 

W okresie sprawozdawczym z uwagi na d ugotrwa  przeszkod  uniemo liwiaj c  kontynu-
owanie post powa , w 25 ledztwach wydano postanowienia o ich zawieszeniu. 

Spo ród ogólnej liczby post powa  1179 za atwionych w 2008 r. � 227, po przeprowadzeniu 
post powania sprawdzaj cego � zosta o zako czonych decyzj  o odmowie wszcz cia ledztwa. 
Kolejne 123 post powania za atwiono w inny sposób (np. po czono z innymi, prowadzonymi 
ju  post powaniami, przekazano wed ug w a ciwo ci do innego organu itd.). 

Prokuratorzy Instytutu Pami ci Narodowej przes uchali w 2008 r. cznie 7766 wiadków, 
z czego 6312 wiadków przes uchano w ramach w asnych ledztw, prowadzonych w poszcze-
gólnych Oddzia owych Komisjach, za  kolejnych 1454 wiadków � w ramach pomocy prawnej 
na rzecz innych komisji. 

W okresie sprawozdawczym prokuratorzy IPN przedstawili zarzuty i przes uchali w charak-
terze podejrzanych cznie 119 osób. 

Prowadzone przez prokuratorów pionu ledczego Instytutu Pami ci Narodowej post powa-
nia, zako czone umorzeniem ledztwa b d  te  odmow  wszcz cia ledztwa s  przedmiotem 
merytorycznej oraz formalno-procesowej kontroli ze strony w a ciwych s dów � w wyniku 
za ale  wnoszonych w sposób prawem przewidziany przez osoby do tego uprawnione. W roku 
2008 z prawa tego skorzysta o 89 osób, które z o y y za alenia od decyzji ko cz cej post po-
wanie karne w tym 56 rodków wniesiono od postanowienia o umorzeniu ledztwa, za  33 na 
postanowienia o odmowie wszcz cia ledztwa.

Zgodnie z procedur  obowi zuj c  w kodeksie post powania karnego � za alenie wniesione 
na decyzj  o umorzeniu ledztwa b d  odmow  jego wszcz cia jest pocz tkowo przedmiotem 
merytorycznego rozpoznania przez naczelnika Oddzia owej Komisji, który mo e je uwzgl d-
ni  i zaskar on  decyzj  uchyli  lub te  � w przypadku nieuwzgl dnienia � przedstawi  w a -
ciwemu s dowi do rozpoznania (rozwi zanie to zosta o przyj te nowel  kpk z maja 2007 r.). 
Spo ród 89 wniesionych za ale  5 z nich zosta o uwzgl dnionych w trybie art. 463 § 1 i 465 § 1 
kodeksu post powania karnego przez prokuratora. Pozosta e 84 za alenia zosta y skierowane 
do rozpoznania przez w a ciwe s dy: 9 z nich uwzgl dniono (7 � decyzje o umorzeniu post -
powania i 2 � postanowienie o odmowie wszcz cia ledztwa).

Zmiana kodeksu post powania karnego, która wesz a w ycie w dniu 12 lipca 2007 r. 
(Dz. U z 2007 r. Nr 64, poz. 432) sprawi a, e kontrol  orzecznicz  nad decyzjami procesowy-
mi wydawanymi przez prokuratora przej y s dy. 

W roku 2008 s dy, rozpoznaj ce akty oskar enia wniesione przez prokuratorów pionu led-
czego IPN, wyda y orzeczenia cznie wobec 71 oskar onych (w roku 2007 orzeczenia zapad y 
wobec 48 oskar onych). Wobec 31 oskar onych zapad y w roku 2008 wyroki skazuj ce, gdy 
w 2007 r. wyroki skazuj ce zapad y wobec 34 oskar onych. W czterech sprawach w stosunku 
do czterech osób zapad y wyroki uniewinniaj ce. Dotycz  one spraw:

� S du Rejonowego w Toruniu, który wyrokiem z dnia 27 pa dziernika 2008 r. o sygn. II 
K 212/08 uniewinni  Jerzego R., by ego funkcjonariusza S u by Bezpiecze stwa oskar onego 
o psychiczne zn canie si  w pa dzierniku 1982 r. w Toruniu w czasie internowania i po jego 
uchyleniu nad El biet  B.- ., tj. o czyn z art. 246 kk i inne. W sprawie tej prokurator wywiód  
i w dniu 1 grudnia 2008 r. skierowa  apelacj  od zapad ego orzeczenia.

� S du Rejonowego w Bydgoszczy, który wyrokiem z dnia 9 wrze nia 2008 r. o sygn. II 
K 14/08 uniewinni  S awomira W., by ego funkcjonariusza kompanii patrolowej Rejonowe-
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go Urz du Spraw Wewn trznych w Bydgoszczy, oskar onego o pobicie we wrze niu 1985 r. 
w Bydgoszczy wspólnie z innym funkcjonariuszem Tadeusza J., tj. o czyn z art.158 §1 kk 
z 1969 r. i inne. W tej sprawie równie  zosta a wniesiona apelacja. 

� S du Rejonowego w Koszalinie, który wyrokiem z dnia 4 listopada 2008 r. o sygn. II 
K 23/07 uniewinni  Ryszarda M., by ego funkcjonariusza SB, oskar onego o fizyczne i psy-
chiczne zn canie si  w listopadzie i grudniu 1982 r. nad zatrzymanym, a nast pnie tymczasowo 
aresztowanym Stanis awem D., tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i inne. 

� S du Rejonowego w Tarnobrzegu, który wyrokiem z dnia 1 grudnia 2008 r. o sygnatu-
rze II K 156/08 uniewinni  Jana Z., by ego funkcjonariusza Powiatowego Urz du Bezpiecze -
stwa Publicznego w Tarnobrzegu, oskar onego o to, e w czerwcu 1953 r. zn ca  si  fizycznie 
i moralnie nad zatrzymanym Bronis awem Z., tj. o czyn z art. 286 § 1 i 246 kodeksu karnego 
z 1932 r. 

Zapad e wyroki uniewinniaj ce stanowi ce w stosunku do liczby osób os dzonych (71 osób) 
nieznaczny odsetek (5,9%), zosta y jednak e wydane w sprawach, których przedmiotem s  
zbrodnie komunistyczne, pope nione czy to w latach 1944�1956, czy te  pó niej, tj. w okresie 
stanu wojennego. Zgromadzony w tych sprawach materia  dowodowy, nie licz c dokumentów 
archiwalnych, sprowadza si  w wi kszo ci do relacji (zezna ) osób pokrzywdzonych, b d -
cych ofiarami pope nionych na ich szkod  przest pstw i wyja nie  oskar onych funkcjonariu-
szy pa stwa komunistycznego, zaprzeczaj cych z regu y stawianym im zarzutom. Te dowody 
podlegaj  prawnokarnej ocenie orzekaj cego s du, który ka d  niedaj c  si  usun  w tpli-
wo  � zgodnie z procesow  zasad  in dubio pro reo � musi t umaczy  na korzy  oskar one-
go. Czyny, od których zarzutów pope nienia oskar eni zostali uniewinnieni, dotycz  zdarze  
z przesz o ci, cz sto sprzed kilkudziesi ciu lat, co sprawia, e relacjonuj cy je pokrzywdzeni, 
z uwagi na swój wiek, ograniczone mo liwo ci percepcyjne, nie zawsze s  w stanie dok adnie 
opisa , zw aszcza dotyczy to sprawców, którzy � postawieni przed s dem � korzystaj  z funda-
mentalnych zasad procesowych, przestrzeganych zawsze przez pa stwo prawa.

Podobn  uwag  nale y odnie  do innej grupy, kolejnych 32 oskar onych, sprawców, 
w wi kszo ci funkcjonariuszy aparatu przemocy pa stwa komunistycznego, którzy � oskar e-
ni o swoje czyny stanowi ce zbrodnie komunistyczne � skorzystali w 2008 r. z dobrodziejstwa 
ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii (Dz. U. z 1989 r., Nr 64, poz. 389) do czego zobo-
wi zuje przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej 
� Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Jednocze nie nale y doda , e w stosunku do kolejnych 4 oskar onych s dy umorzy y po-
st powanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 1�11 kpk.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z pó n. zm.) w art. 45 ust. 1 
i 2 okre li a, i  do kompetencji prokuratorów In stytutu Pami ci Narodowej nale y wszczynanie 
i prowadzenie ledztw w sprawach (art. 1 pkt 1 lit. a ), pope nionych na osobach narodowo ci 
polskiej lub obywatelach polskich innych narodowo ci w okresie od dnia 1 wrze nia 1939 r. 
do dnia 31 lipca 1990 r. zbrodni nazistowskich, zbrodni komunistycznych i innych przest pstw 
stanowi cych zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzko ci lub zbrodnie wojenne oraz potwierdzi a 
ich uprawnienia procesowe przewidziane dla prokuratorów w kpk, w tym tak e w sprawach 
podlegaj cych orzecznictwu s dów wojskowych.

Powy sza ustawa nie reguluje kompetencji prokuratorów IPN w kwestii obsadzania post -
powa  przed s dami powszechnymi zawis ymi na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. 
o uznaniu za niewa ne orzecze  wydanych wobec osób represjonowanych za dzia alno  na 
rzecz niepodleg ego bytu Pa stwa Polskiego (Dz. U., Nr 34, poz. 149 z pó n. zm.). 

Nale y jednak zauwa y , e ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 
z 2008 r., Nr 7, poz. 39 z pó n. zm.) w art. 1 ust. 1 przyj a zasad  jednolito ci prokuratury, 
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okre laj c, e prokuratur  stanowi  Prokurator Gene ralny oraz podlegli mu prokuratorzy po-
wszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu 
Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni prze ciwko Narodowi Polskiemu. 

Na podstawie tego unormowania nale y przyj , e art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 
1991 r. o uznaniu za niewa ne orzecze  wydanych wobec osób represjonowanych za dzia-
alno  na rzecz niepodleg ego bytu Pa stwa Polskiego (Dz. U., Nr 34, poz. 149 z pó n. zm.) 

upowa nia do sk adania wniosków o uniewa nienie orzecze  (do w a ciwego s du), zarówno 
prokuratorów powszechnych, jak i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz 
prokuratorów Instytutu Pami ci Narodowej.

W okresie sprawozdawczym OK ZpNP w Bia ymstoku prowadzi a, jako jedyna w kraju, 
sprawy dotycz ce post powa  o stwierdzenie niewa no ci orzecze  wobec osób represjonowa-
nych, okre lone w ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa ne orzecze  wydanych 
wobec osób represjonowanych za dzia alno  na rzecz niepodleg ego bytu Pa stwa Polskiego. 
W 2008 r. zarejestrowano 133 post powa  dotycz cych stwierdzenia niewa no  orzecze  wo-
bec osób represjonowanych, z których za atwiono 78. Aktualnie w biegu pozostaje 55 post po-
wa  zarejestrowanych w 2008 r.

Dokonuj c oceny statystycznej, mo na zauwa y , e istnieje sta y porównywalny poziom 
aktywno ci ledczej prokuratorów wyra aj cy si  liczbowo kierowanymi aktami oskar enia 
w liczbie ponad czterdziestu rocznie oraz merytorycznego ko czenia ledztw w postaci 1200 
postanowie  o umorzeniu.

W roku 2008 prokuratorzy Instytutu Pami ci Narodowej przygotowali i wydali w ramach 
materia ów pomocniczych IPN drugi numer w asnego biuletynu pt. Zbrodnie przesz o ci, do-
tycz cy przegl du najwa niejszych problemów z zakresu prawa karnego materialnego i proce-
sowego, z którymi prokuratorzy pionu ledczego spotykaj  si  w codziennej pracy. Publikacja 
ta jest po wi cona przede wszystkim problematyce zbrodni ludobójstwa. Prezentacja tej pub-
likacji sta a si  istotnym punktem konferencji naukowej, zorganizowanej z okazji 65. rocznicy 
eksterminacji ludno ci polskiej na Kresach Wschodnich.

W roku 2008 stan kadrowy prokuratorów Instytutu Pami ci Narodowej � Komisji cigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przedstawia  si  nast puj co:

a) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. powo ano: 
� 8 prokuratorów Oddzia owych Komisji.

b) z ko cem okresu sprawozdawczego w Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu � IPN pracowa o 114 prokuratorów, w tym:

� w G ównej Komisji: 8 prokuratorów;
� w Bia ymstoku: naczelnik prok. Zbigniew Kulikowski oraz 8 prokuratorów ( rednio 

jeden prokurator zako czy  8 post powa , rednie obci enie referatu prokuratora wy-
nosi o 18,7 post powania);

� w Gda sku: naczelnik prok. Maciej Schulz oraz 8 prokuratorów ( rednio jeden proku-
rator zako czy  11,9 post powania, rednie obci enie referatu prokuratora wynosi o 
21,5 post powania);

� w Katowicach: naczelnik prok. Ewa Koj oraz 10 prokuratorów ( rednio jeden proku-
rator zako czy  17,1 post powania, rednie obci enie referatu prokuratora wynosi o 
29,9 post powania);

� w Krakowie: naczelnik prok. Piotr Pi tek oraz 10 prokuratorów ( rednio jeden proku-
rator zako czy  7,3 post powania, rednie obci enie referatu prokuratora wynosi o 16, 
7 post powania);

� w Lublinie: naczelnik prok. Jacek Nowakowski oraz 11 prokuratorów ( rednio jeden 
prokurator zako czy  9,75 post powania, rednie obci enie referatu prokuratora wy-
nosi o 20,5 post powania);
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� w odzi: naczelnik prok. Anna Ga kiewicz oraz 7 prokuratorów ( rednio jeden pro-
kurator zako czy  9,5 post powania, rednie obci enie referatu prokuratora wynosi o 
20 post powa );

� w Poznaniu: naczelnik prok. Józef Krenz oraz 6 prokuratorów ( rednio jeden proku-
rator zako czy  12,6 post powania, rednie obci enie referatu prokuratora wynosi o 
25,85 post powania);

� w Rzeszowie: naczelnik prok. Grzegorz Malisiewicz oraz 7 prokuratorów ( rednio je-
den prokurator zako czy  14,6 post powania, rednie obci enie referatu prokuratora 
wynosi o 27,5 post powania);

� w Szczecinie: naczelnik prok. Dariusz Wituszko oraz 6 prokuratorów ( rednio jeden 
prokurator zako czy  14 post powa , rednie obci enie referatu prokuratora wynosi o 
28 post powa );

� w Warszawie: naczelnik prok. Bogus aw T. Czerwi ski oraz 14 prokuratorów ( rednio 
jeden prokurator zako czy  9,6 post powania, rednie obci enie referatu prokuratora 
wynosi o 20,1 post powania);

� we Wroc awiu: naczelnik prok. Tomasz Rojek oraz 8 prokuratorów ( rednio jeden pro-
kurator zako czy  10 post powa , rednie obci enie referatu prokuratora wynosi o 
23,9 post powania); 

W stan spoczynku przesz o czterech prokuratorów: jeden z G ównej Komisji cigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz trzech z OK ZpNP w Gda sku i Lublinie. 

Z urlopu bezp atnego w dalszym ci gu korzysta prokurator OK ZpNP w Warszawie. 
Jeden prokurator wyst pi  z wnioskiem do ministra sprawiedliwo ci o odwo anie ze stano-

wiska prokuratora Instytutu Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu. 

W latach 2000�2006 z OK ZpNP w Warszawie odesz o sze ciu prokuratorów. Dlatego te  
w 2007 r. przyj to tam czterech prokuratorów, a w 2008 r. jednego prokuratora. Maj c na uwa-
dze wag  i zawi o  prowadzonych post powa , a tak e rednie obci enie ledztwami na jed-
nego prokuratora w Oddzia owej Komisji w Warszawie, nale y stwierdzi , e w najbli szym 
czasie konieczne b dzie zatrudnienie kolejnych trzech�czterech prokuratorów w tej komisji.

W ród istotnych i budz cych szerokie zainteresowanie spo eczne ledztw prowadzonych 
przez prokuratorów IPN nale y wymieni  m.in. post powania karne prowadzone w: 

� Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie: 
� sygn. akt S 70/07/Zn w sprawie zbrodni ludobójstwa pope nionych w obozie koncentracyj-

nym w Warszawie �Konzentrationslager Warschau� (patrz s. 47 Aneks � Za cznik nr 1); 
� sygn. akt S 51/01/Zk w sprawie przekroczenia uprawnie  s u bowych przez funkcjonariu-

szy resortu spraw wewn trznych, dzia aj cych na szkod  wymiaru sprawiedliwo ci w la-
tach 1983�1984 w zwi zku z prowadzonym przez Prokuratur  Wojewódzk  w Warszawie 
ledztwem dotycz cym mierci Grzegorza Przemyka, oraz kierowanie gró b bezprawnych 

przez funkcjonariuszy resortu spraw wewn trznych w celu wywarcia wp ywu na czynno-
ci, w tym zeznania wiadków wyst puj cych przez s dem w sprawie mierci Grzegorza 

Przemyka (patrz s. 48 Aneks � Za cznik nr 1); 
� sygn. akt S 38/04/Zk w sprawie Zbrodni Katy skiej stanowi cej zbrodni  wojenn  i zbrod-

ni  przeciwko ludzko ci, zabójstw nie mniej ni  21 768 obywateli polskich dokonanych 
w okresie od dnia 5 marca do bli ej nieustalonego dnia i miesi ca 1940 r. na terytorium 
ZSRR przez funkcjonariuszy tego pa stwa, dzia aj cych zgodnie z podj t  w Moskwie 
w dniu 5 marca 1940 r. uchwa  Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwi z-
kowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Przedmiotowe ledztwo jest prowadzone 
przez OK ZpNP w Warszawie od dnia 30 listopada 2004 r. (patrz s. 50 Aneks � Za cznik 
nr 1);
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� sygn. akt S 17/06/Zk w sprawie funkcjonowania w okresie od 28 listopada 1956 r. do 31 
grudnia 1989 r. w strukturach Ministerstwa Spraw Wewn trznych w Warszawie zwi zku, 
w którego sk ad wchodzili funkcjonariusze by ej S u by Bezpiecze stwa, kierowane go 
przez osoby zajmuj ce najwy sze stanowiska pa stwowe, który mia  na celu dokonywanie 
przest pstw, a w szczególno ci zbrodni zabójstw osób � dzia aczy opozycji politycznej 
i du chowie stwa (patrz s. 53 Aneks � Za cznik nr 1);

� Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach:
� sygn. akt S 135/08/Zk w sprawie zbrodni komunistycznej polegaj cej na sprowadzeniu 

niebezpiecze stwa katastrofy w komunikacji powietrznej w dniu 4 lipca 1943 r. w Gibral-
tarze w celu pozbawienia ycia premiera i Naczelnego Wodza Si  Zbrojnych RP, genera a 
broni W adys awa Sikorskiego, przez co dosz o do katastrofy samolotu �Liberator� Mk II 
nr ew. AL 523, nale cego do 511. dywizjonu brytyjskich Królewskich Si  Powietrznych, 
w wyniku czego mier  ponie li genera  broni W adys aw Sikorski i towarzysz cy mu 
obywatele RP: Zofia Le niowska, genera  brygady Tadeusz Klimecki, p k dypl. Andrzej 
Marecki, por. mar. Józef Ponikiewski, Adam Ku akowski oraz Jan Gralewski (patrz s. 15 
Aneks � Za cznik nr 1);  

� Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Bia ymstoku:
� sygn. akt S 49/08/Zk w sprawie przekroczenia uprawnie  przez funkcjonariuszy by ej S u by 

Bezpiecze stwa, polegaj cego na podrobieniu (w celu u ycia jako autentycznych) w okresie 
od 1982 r. do 1983 r. (w nieustalonym miejscu) dokumentów dotycz cych rzekomej wspó -
pracy Lecha Wa sy z organami resortu spraw wewn trznych PRL, przed o onych nast pnie 
Komitetowi Pokojowej Nagrody Nobla w Oslo w Norwegii w celu uniemo liwienia przyzna-
nia pokrzywdzonemu tego wyró nienia, oraz przekroczenia uprawnie  przez funkcjonariu-
szy by ej S u by Bezpiecze stwa, polegaj cego na wytworzeniu w 1982 r. w nieustalonym 
miejscu nieprawdziwego co do tre ci nagrania rozmowy Lecha Wa sy z bratem Stanis a-
wem Wa s , dotycz cej konfliktu Lecha Wa sy z hierarchi  Ko cio a katolickiego oraz 
zadysponowania w interesie prywatnym poza granicami Polski zebranej z ró nych róde  
kwoty oko o jednego miliona dolarów USA (patrz s. 8 Aneks � Za cznik nr 1);  

� Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie:
� sygn. akt S 35/08/Zk w sprawie miertelnego pobicia w Krakowie w dniu 7 maja 1977 r. 

Stanis awa Pyjasa (patrz s. 21 Aneks � Za cznik nr 1);  
� Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu:
� sygn. akt S 29/04/Zk w sprawie przest pczych dzia a  funkcjonariuszy pa stwa komu-

nistycznego, to jest represji � sprowadzaj cych si  mi dzy innymi do bezprawnego po-
zbawienia wolno ci wielu osób, stosowania gró b bezprawnych podczas tzw. wydarze  
zielonogórskich, maj cych miejsce w dniu 30 maja 1960 r., oraz ogranicze  w przys ugu-
j cych prawach wobec mieszka ców Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego w zwi zku 
z wyznawaniem i praktykowaniem wiary katolickiej (patrz s. 34 Aneks � Za cznik nr 1);

� Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w odzi:
� sygn. akt S 10/08/Zk w sprawie stosowania wobec uczestników protestów studenckich 

w marcu 1968 r. represji, polegaj cych na bezprawnym pozbawianiu ponad 128 pokrzyw-
dzonych wolno ci (patrz s. 32 Aneks � Za cznik nr 1);  

W dalszej cz ci sprawozdania zawarto krótkie informacje o wy ej wymienionych ledz-
twach jak równie  o innych wybranych ledztwach, spo ród 1217 prowadzonych w poszcze-
gólnych Oddzia owych Komisjach, przedstawiono tak e post py poczynione w tych sprawach 
w okresie sprawozdawczym (Aneks � Za cznik nr 1 INFORMACJE O WYBRANYCH 

LEDZTWACH PROWADZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIA OWYCH 
KOMISJACH). 
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Jednostka

Pozostao z poprzedniego okresu

Wpyw

Zaatwiono

Pozostao

Zastosowano aresztowanie

Zawieszono

Odmówiono wszczcia

Zaatwiono w inny sposób 
Umorzono na podst. art. 17 § 1

 pkt 1�11 kpk

Umorzono na podst. art. 322 kpk

Akt oskarenia
w tym osób

Wniosek o amnesti
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Jednostka

Zaalenia skierowane do sdu

Zaalenia uwzgldnione 
przez prokuratora w trybie 

art. 463 §1 i 465 §1 kpk

Zaalenia uwzgldnione 
przez sd

Prawomocne postanowienia

Osdzono osób

Uniewinniono osób

Skazano osób

Zastosowano amnesti co do osób

Umorzono na podstawie art. 17 § 1 
pkt 1�11 kpk

Wniesiono apelacj

Wnioskowano kasacj

Zastosowano art. 160 § 4 kpk

na umorzenie 

na odmow 
wszczcia

na umorzenie

na odmow 
wszczcia

345 kpk

397 kpk

Sd Okrgowy

Sd
 Apelacyjny
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5. Biuro Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów 
Zgodnie z ustaw  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji ci-

gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut ewidencjonuje, gromadzi i udost pnia 
dokumenty organów bezpiecze stwa pa stwa, wytworzone oraz zgromadzone od dnia 22 lipca 
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a tak e dokumenty organów bezpiecze stwa III Rzeszy Nie-
mieckiej i ZSRR, dotycz ce zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych, stanowi cych 
zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzko ci lub zbrodnie wojenne, oraz odnosz ce si  do innych 
represji z motywów politycznych pope nionych na osobach narodowo ci polskiej i obywatelach 
polskich innych narodowo ci w okresie od dnia 1 wrze nia 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

Zadania te Instytut wype nia w pionie archiwalnym, który tworz : Biuro Udost pniania 
i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD), oddzia owe biura udost pniania i archiwizacji doku-
mentów (OBUiAD) oraz wydzia y udost pniania i archiwizacji dokumentów w delegaturach 
(WUiAD). 

W sk ad Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów wchodz :
1. Wydzia  Ewidencji;
2. Wydzia  Gromadzenia, Opracowywania i Obs ugi Magazynów;
3. Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej;
4. Wydzia  Obs ugi Bie cej;
5. Wydzia  Bada  Archiwalnych i Edycji róde .
Odpowiednio w oddzia owych biurach udost pniania i archiwizacji dokumentów funkcjo-

nuj  referaty: ewidencji; gromadzenia, opracowywania i obs ugi magazynów; udost pniania 
i informacji naukowej oraz stanowiska edycji róde  i obs ugi kancelaryjnej. Odmienn  struktu-
r , ze wzgl du na brak w asnego zasobu, ma OBUiAD w Warszawie, które sk ada si  z dwóch 
referatów: Reprografii i Digitalizacji oraz Udost pniania i Informacji Naukowej. 

Zasób archiwalny Instytutu, wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2008 r., wynosi  87 219,82 mb, 
co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o ponad 443 mb. Najwi ksza cz  zasobu 
zosta a zgromadzona w archiwum BUiAD � 30 315,99 mb akt. Nabytki s  przede wszystkim 
rezultatem przegl du materia ów archiwalnych w ró nych instytucjach (archiwa policji, s dów 
i prokuratur, archiwa wojskowe), w trakcie którego wytypowano jednostki, które powinny zna-
le  si  w zasobie IPN. Ponadto przekazywano materia y pomi dzy jednostkami organizacyj-
nymi Instytutu, zgodnie z zasad  pertynencji terytorialnej. 

Zainteresowanie materia ami zgromadzonymi w archiwum IPN zwi kszy o si  w stosunku 
do 2007 r. W okresie sprawozdawczym do wydzia u oraz referatów udost pniania i informacji 
naukowej wp yn o 63 665 spraw, czyli o 30% wi cej ni  w roku 2007. Odnotowa  nale-
y zw aszcza kilkakrotnie wi ksz  liczb  wniosków sk adanych przez s dy, co by o zwi zane 

przede wszystkim z nowelizacj  ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa ne orze-
cze  wydanych wobec osób represjonowanych za dzia alno  na rzecz niepodleg ego bytu Pa -
stwa Polskiego (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1372). Wzros o tak e zainteresowanie badaczy 
i dziennikarzy dokumentacj  z zasobu IPN � suma wniosków wp ywaj cych wynios a 6102 
w 2008 r., natomiast rok wcze niej z o ono 4283 wniosków. Zwi kszy a si  równie  liczba 
sprawdze  dokonanych przez wydzia  i referaty ewidencji � w 2008 r. odpowiednio cznie na 
ponad 200 tys. zapyta . 

Pion archiwalny rozwija dzia alno  edytorsk  i badawcz , maj c  na celu popularyzacj  
zasobu zgromadzonego w IPN. W 2008 r. ukaza y si  trzy obszerne ksi kowe wydawni-
ctwa ród owe (w tym jedno dwuj zyczne), przygotowane przez Wydzia  Bada  Archiwal-
nych i Edycji róde , wydano tak e pierwszy numer nowego periodyku �Przegl d Archiwalny 
Instytutu Pami ci Narodowej�. Pracownicy wydzia u koordynowali i nadzorowali prac  nad 
12 publikacjami wydanymi w 2008 r., które przygotowali archiwi ci OBUiAD. Trwaj  po-
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nadto, prace nad przygotowaniem kolejnych edycji róde , których wydanie jest planowane 
w latach 2009�2010. 

Obecnie dzia ania pionu archiwalnego Instytutu Pami ci Narodowej s  ukierunkowane na 
szeroko rozumian  komputeryzacj  i digitalizacj  zasobu archiwalnego. Rozbudowanie ro-
dowiska cyfrowego ma umo liwi  bli szy i szybszy kontakt wnioskodawców z zasobem ar-
chiwalnym. Stworzenie zintegrowanej bazy danych oraz udost pnienie dokumentów w formie 
kopii cyfrowych pozwoli na samodzielne prowadzenie bada  i szybkie dotarcie do poszukiwa-
nych materia ów. Wzrost ilo ci dost pnych informacji powinien te  spowodowa  zwi kszenie 
zainteresowania badaczy histori  Polski z lat 1944�1990. Doda  nale y, e kopie cyfrowe do-
kumentacji archiwalnej umo liwiaj  jednoczesny dost p do materia u archiwalnego wi kszej 
liczbie u ytkowników. Z uwagi na fakt, i  Instytut Pami ci Narodowej pe ni rol  opiekuna 
�pami ci zbiorowej�, przechowuj c i chroni c dokumentacj  archiwaln  by ych organów re-
presji pa stwa komunistycznego, wiadectw krzywd doznanych przez naród polski, cyfryzacja 
zasobu pozwala uchroni  ten unikatowy materia  przed niszczeniem zwi zanym z cz stym udo-
st pnianiem, umo liwiaj c przetrwanie tych materia ów dla przysz ych pokole . 

5.1. Ewidencja
Wydzia  Ewidencji oraz referaty ewidencji w oddzia owych biurach udost pniania i archi-

wizacji dokumentów wykonywa y zadania w zakresie: 
� gromadzenia, porz dkowania i opracowywania zbiorów kartotecznych i pomocy ewiden-

cyjnych z zasobu IPN;
� wspó pracy z wydzia em oraz referatami udost pniania i informacji naukowej w zakresie 

udzielania informacji na podstawie powierzonego zasobu;
� udzielania informacji innym jednostkom IPN oraz podmiotom prawnym na podstawie po-

wierzonego zasobu;
� wspó pracy z Biurem Lustracyjnym i oddzia owymi biurami lustracyjnymi w zakresie 

udzielania informacji na podstawie zbiorów ewidencyjnych, udost pniania materia ów b d  ich 
kopii, koordynacji prac na rzecz BL i oddzia owych biur lustracyjnych, prowadzonych przez 
oddzia owe biura udost pniania i archiwizacji dokumentów;

� udzielania informacji uprawnionym s u bom specjalnym na podstawie materia ów ewi-
dencyjnych, udost pniania materia ów b d  ich kopii.

5.1.1. Wydzia  Ewidencji

5.1.1.1. Wielko  zasobu kartotecznego i ewidencyjnego

Zasób kartoteczny i ewidencyjny pozostaj cy w dyspozycji Wydzia u Ewidencji obejmuje 
6303,49 mb. W 2008 r. Wydzia  przej  4,83 mb pomocy ewidencyjnych:

� 4,47 mb kartoteki WOP, przekazanej przez Stra  Graniczn , w tym karty ewidencyjne 
o nierzy Zwiadu WOP;
� 0,36 mb (po komasacji i ponownym obliczeniu metra u) kart kartotecznych przekazanych 

do zbioru wyodr bnionego przez oddzia owe biura udost pniania i archiwizacji dokumentów.
W okresie sprawozdawczym zwrócono do ABW 0,2 mb omy kowo przekazanych do IPN kart.

5.1.1.2. Porz dkowanie oraz zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego

Prace zwi zane z porz dkowaniem i zabezpieczaniem zasobu obj y ok. 735 mb. Polega y 
one na uk adaniu kartotek, wk adaniu kart w kieszenie foliowe i ich opisywaniu (opis ka dej 
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z nich zawiera  dane osobowe i � w przypadku kartoteki WOP � sygnatur  IPN oraz nazw  
brygady). Do najwa niejszych prac nale a o: 

� scalenie Kartoteki WOP, sk adaj cej si  pierwotnie z 12 cz ci;
� uporz dkowanie uk adu i opisanie kartoteki paszportowej SUSW (387 mb);
� scalenie sze ciu cz ci kartoteki paszportowej wed ug dzielnic Warszawy;
� u o enie wed ug jednego systemu cz ci kartoteki odtworzeniowej b. Biura �C� MSW 

(102 mb);
� wyj cie z worków i u o enie kartoteki paszportowej repatriantów ze Wschodu (15 mb) 

oraz kartoteki anulowanych zastrze e  wyjazdów (11 mb);
� posegregowanie 30 mb ró nego rodzaju kart poprzez nadanie im uk adu alfabetycznego;
� u o enie z rozsypu kartoteki odmów powrotu do kraju (54,1 mb).
Poddano konserwacji 3 tomy dzienników rejestracyjnych Departamentu I MSW.

5.1.1.3. Digitalizacja zasobu kartotecznego

Digitalizacj  zasobu kartotecznego rozpocz to dopiero 13 pa dziernika 2008 r. po d ugiej 
przerwie spowodowanej kontynuowaniem prac zwi zanych z wy czeniem przez ABW kart 
odnosz cych si  do zbioru wyodr bnionego. W pierwszej kolejno ci digitalizacj  obj to cz  
kartoteki ogólnoinformacyjnej b. Biura �C� MSW, licz cej 410,84 mb. Do 31 grudnia 2008 r. 
zeskanowano 60 mb, co daje 112 883 karty (225 766 skanów), a tak e zweryfikowano po-
prawno  opisu 5592 kart. Ponadto, wy czono 6 mb kart zawieraj cych rejestracje milicyjne. 
Podczas skanowania dokonywano anonimizacji zapisów niejawnych podlegaj cych ochronie, 
co mia o wp yw na tempo wykonywanych prac. Pocz tkowo zespó  skanuj cy liczy  8 osób, 
w grudniu osi gn  stan 10 osób.

W ostatnim kwartale okresu sprawozdawczego przeprowadzono tak e test nowego systemu 
skanowania. Bra y w nim udzia  3 osoby, zeskanowano 1500 kart z kartoteki odtworzeniowej 
b. Biura �C� MSW. Testowano równie  now  aplikacj  s u c  do opisu skanowanych kart. 
Z jej zastosowaniem zeskanowano i opisano 1504 karty z kartoteki cywilnych pracowników 
wojska z terenu Dowództwa Okr gu Korpusu IX oraz 1450 kart z kartoteki odtworzeniowej b. 
Biura �C� MSW.

5.1.1.4. Tworzenie pomocy ewidencyjnych

W 2008 r. w Wydziale Ewidencji funkcjonowa y 32 bazy, które liczy y 1 551 844 rekordy. 
W roku sprawozdawczym do ju  istniej cych baz wprowadzono 42 965 rekordów. W omawia-
nym okresie powsta o pi  nowych baz: �Protoko y brakowania b. Dep. I MSW�, �Kryptonimy 
b. Dep. I MSW�, �Fundusz operacyjny Biura Studiów b. MSW� oraz �Baza Wojskowa� obej-
muj ca materia y b. Wojskowej S u by Wewn trznej i b. Zarz du II Sztabu Generalnego WP, 
które licz  ogó em 64 782 rekordy. Ponadto zosta a stworzona pomocnicza baza zawieraj ca 
informacje o materia ach przekazywanych m.in. do oddzia owych biur udost pniania i archiwi-
zacji dokumentów. Baza ta liczy 530 pozycji.

Przeprowadzono prace zwi zane z uporz dkowaniem spisów zdawczo-odbiorczych. Opi-
sano, uporz dkowano i zabezpieczono wszystkie spisy. Ponadto zosta y wszcz te prace nad 
stworzeniem jednolitego uk adu tematycznego spisów zdawczo-odbiorczych.

5.1.1.5. Zbiór zastrze ony

W omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano prace zwi zane z wy czaniem 
z kartotek znajduj cych si  w zbiorze zastrze onym i ogólnym IPN kart ewidencji operacyjnej, 
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odnosz cych si  do dokumentów aktowych, przekazanych do wyodr bnionego, tajnego zbio-
ru w archiwum IPN przez UOP/ABW oraz UOP/AW, po czone z przegl dem dokumentów 
aktowych pod k tem stwierdzenia zasadno ci dalszego przechowywania ich w zbiorze wyod-
r bnionym. Nie uda o si  ich zako czy  w okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt, e adna 
ze s u b (ani ABW, ani AW) nie przedstawi a BUiAD IPN jednolitego wykazu, na podstawie 
którego by aby mo liwa weryfikacja informacji umieszczonych na kartach zakwalifikowanych 
przez te s u by do zbioru zastrze onego, a tym samym potwierdzenie zasadno ci zastrze e  
dost pu do nich. W zwi zku z tym prace s  kontynuowane. Czynno ci te odbywa y si  przy 
udziale pracowników Wydzia u Ewidencji. W 2008 r. uchylono zastrze enia w stosunku do 
61% akt osobowych funkcjonariuszy b. Departamentu I MSW. W ostatnim kwartale okresu 
sprawozdawczego do przegl du zbioru zastrze onego przyst pi a SKW w zakresie dokumen-
tów po b. Wojskowej S u bie Wewn trznej przekazanych przez MON do zbioru wyodr bnio-
nego. Przegl d ten nie skutkowa  skierowaniem do Prezesa IPN wniosków w sprawie uchylenia 
zastrze enia dost pu do dokumentów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Prezes IPN wyda  ogó em 133 decyzje odno-
sz ce si  do wyodr bnionego, tajnego zbioru w archiwum IPN, w tym 123 decyzje uchylaj ce 
zastrze enia dost pu do dokumentów, 7 decyzji umarzaj cych post powanie w przedmiocie 
uchylenia zastrze enia dost pu do dokumentów, 3 decyzje zatwierdzaj ce zastrze enie dost -
pu do dokumentów. W wyniku decyzji uchylaj cych zastrze enie dost pu do dokumentów ze 
zbioru wyodr bnionego do zbioru ogólnego wy czono 1011 j.a.

5.1.1.6. Wewn trzne procedury dotycz ce realizacji wniosków

Opracowano procedur  dotycz c  weryfikacji i udost pniania materia ów ze zbioru wyod-
r bnionego na potrzeby prokuratorów z OK ZpNP oraz pionu lustracyjnego.

Wydzia  Ewidencji wspó pracowa  z Biurem Ochrony w tworzeniu procedury okre laj cej 
sposób oznaczania klauzulami niejawno ci przekazywanych do Biura Lustracyjnego i oddzia-
owych biur lustracyjnych wypisów i kopii zapisów sporz dzanych z pomocy ewidencyjnych. 

Procedura ta wejdzie w ycie w 2009 r.

5.1.1.7. Kwerendy i sprawdzenia

Wydzia  Ewidencji realizowa  w 2008 r. wnioski osób ubiegaj cych si  o wgl d w zanoni-
mizowane kopie dokumentów (prokuratorskie, naukowo-badawcze oraz innych uprawnionych 
organów), a tak e zapytania kierowane z Biura Lustracyjnego, oddzia owych biur lustracyj-
nych oraz uprawnionych s u b. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. do Wydzia u Ewidencji 
wp yn o cznie 76 382 zapyta , tj. o 42% wi cej ni  w 2007 r. W okresie tym udzielono 
78 048 odpowiedzi, przy czym 33 521 s u bom specjalnym, 29 577 wydzia owi, referatom oraz 
sekcjom udost pniania i informacji naukowej, a 14 950 pionowi lustracyjnemu1.

W okresie sprawozdawczym Wydzia  Ewidencji udost pni  lub wypo yczy  s u bom ochro-
ny pa stwa, organom lustracyjnym oraz prokuratorom z OK ZpNP 3184 j.a. Znalaz y si  
w ród nich tak e materia y z tajnego, wyodr bnionego zbioru w archiwum IPN, z których 
wykonywano kserokopie dla prokuratorów z oddzia owych komisji.

W trakcie bie cych prac kwalifikowano do wybrakowania druki K-3, zawieraj ce wypisy 
z pomocy ewidencyjnych zgodnie z procedur  stworzon  w 2007 r. Powo ana komisja brako-
wania zakwalifikowa a do zniszczenia 2727 kart K-3 o charakterze manipulacyjnym.

1 W celu zachowania p ynno ci w realizacji sprawdze  przy rosn cej liczbie zapyta  kierowanych do Wydzia u Ewi-
dencji, konieczne by o ustalenie limitu liczby zapyta  kierowanych w sprawach lustracyjnych.
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W 2008 r. przys ano do Wydzia u Ewidencji 629 dokumentów w celu zniesienia klauzul 
niejawno ci. Zniesiono klauzule z 624 dokumentów.

5.1.2. Referaty/Sekcje Ewidencji

5.1.2.1. OBUiAD w Bia ymstoku 

Referat Ewidencji OBUiAD w Bia ymstoku dysponuje ok. 210 mb kart ewidencyjnych. 
W 2008 r. pozyskano 20 mb kart ewidencyjnych cz onków ORMO i 4,43 mb kart do kar-
totek odtworzeniowych paszportowych wy czonych z dokumentacji w trakcie porz dko-
wania materia ów archiwalnych, przekazano natomiast do zbioru wyodr bnionego BUiAD 
w Warszawie 0,001 mb kart ewidencyjnych z kartotek b. Wydzia u �C� KW MO/WUSW 
Olsztyn. 

Prace nad porz dkowaniem zasobu kartotecznego sprowadza y si  do uzupe niania karto-
tek o nowe karty oraz do korygowania ich uk adu. Równocze nie ze skanowaniem kart ewi-
dencyjnych kontynuowano prac  nad czeniem podkartotek w kartoteki ogólnoinformacyjne. 
Dotychczas uporz dkowano w ten sposób z jednoczesnym w o eniem kart w nowe kieszenie 
foliowe cznie 118,45 mb (w tym ponad po ow  w 2008 r.). 

W minionym roku na dwóch stanowiskach pracy digitalizowano kartoteki ogólnoinforma-
cyjne b. WUSW Bia ystok, om a, Olsztyn i Suwa ki. W okresie sprawozdawczym zeskano-
wano 26,6 mb kartotek, co z materia ami digitalizowanymi wcze niej daje czn  warto  
74,70 mb kartotek (168 253 karty).

Referat Ewidencji korzysta  z 49 baz zawieraj cych 1 500 000 rekordów, przy czym wpro-
wadzono 99 735 nowych rekordów i utworzono 3 bazy. Kontynuowano prace nad tworzeniem 
kartoteki pomocniczej � aktualnie liczy ona oko o 42 mb, opracowano 20 indeksów i skoro-
widzów oraz zeskanowano cz  pomocy ewidencyjnych � cznie 58 j.a. Referat Ewidencji 
dysponuje równie  523 orygina ami protoko ów i spisów zdawczo-odbiorczych, z czego 26 
zarejestrowano w minionym roku.

5.1.2.2. OBUiAD w Gda sku 

Ca o  zasobu kartotecznego wynosi 126,75 mb. W 2008 r. przej to z KWP w Gda sku 
2,25 mb kartoteki cz onków ORMO oraz pozyskano w trakcie prac porz dkowych ok. 2 mb 
kart. Do zbioru wyodr bnionego przekazano 0,02 mb.

Zabezpieczono ok. 30 mb kartoteki ogólnoinformacyjnej poprzez w o enie kart do kieszeni 
foliowych. 

W roku 2008 zeskanowano ok. 45,11 mb (131 798 kart), z czego wi kszo  stanowi a kar-
toteka ogólnoinformacyjna (33,09 mb). Oprócz tego digitalizowano kartoteki: odtworzeniow , 
MOB S upsk, cz onków rodzin kandydatów MOB i kartotek  cz onków ORMO. Prace zwi -
zane z digitalizacj  zasobu kartotecznego s  wykonywane na trzech stanowiskach komputero-
wych na zmian  przez wszystkich pracowników Referatu Ewidencji.

Referat korzysta do celów s u bowych z 5 baz danych, licz cych 429 567 rekordów (w tym 
10 636 nowych).

5.1.2.3. OBUiAD w Katowicach

Referat Ewidencji posiada 772,8 mb kartotek. Do zbioru zastrze onego przekazano 16 kart. 
Z kartotek operacyjnych wy czono 2,5 mb kart wytworzonych przez MO. Odzyskano z ma-
kulatury 0,35 mb kart.
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Zeskanowano cznie 131,8 mb (269 090 kart), w tym w ca o ci sze  kartotek, a w ród nich 
wszystkie kartoteki operacyjne. Najwi ksze z nich to: kartoteka MOB (49,7 mb) i kartoteka 
WUSW Katowice (45,8 mb). Blisko po ow  zdigitalizowano w 2008 r. � 62,75 mb kartotek 
(118 033 kart). Skanowanie jest prowadzone na 5 stanowiskach, a jego intensywno  zale y od 
liczby kwerend, które referat musi wykona .

Bazy danych u ytkowane przez Referat Ewidencji zosta y po czone w jedn , która aktual-
nie liczy 294 982 rekordów.

5.1.2.4. OBUiAD w Krakowie

Zasób kartoteczny obejmuje cznie 506,82 mb, natomiast inne pomoce ewidencyjne 
(dzienniki rejestracyjne, archiwalne, koordynacyjne, mikrofilmów) to 5,7 mb OBUiAD pozy-
ska  105,46 mb kartotek paszportowych i kartotek cz onków ORMO. Przekazano: 64,67 mb 
pomocy ewidencyjnych do Delegatury IPN w Kielcach oraz 0,02 mb kart do zbioru wyodr b-
nionego. 

W okresie sprawozdawczym u o ono i zabezpieczono 23,8 mb kart.
Digitalizacja zasobu ewidencyjnego jest prowadzona od pa dziernika 2008 r. na pi ciu stano-

wiskach. W ci gu roku zeskanowano 71,59 mb kartotek, dzi ki czemu form  cyfrow  uzyska y 
w ca o ci kartoteki: ogólnoinformacyjne WUSW w Krakowie, Tarnowie, Nowym S czu, tzw. 
zniszczeniowa WUSW w Krakowie, kart rejestracyjnych, pseudonimów i kryptonimów wyco-
fanych WUSW w Krakowie, Tarnowie, Nowym S czu, odtworzeniowa kryptonimów WUSW 
w Krakowie i odtworzeniowa akt administracyjnych Wydzia ów II i III WUSW w Krakowie.

Referat Ewidencji korzysta z 7 baz danych zawieraj cych 470 836 rekordów. Do 6 baz da-
nych, tworzonych w referacie, wprowadzono w roku sprawozdawczym 32 231 rekordów.

5.1.2.5. OBUiAD w Lublinie 

Zasób kartoteczny OBUiAD w Lublinie wynosi 161,75 mb. Pozyskano 0,01 mb kopii kart 
ewidencyjnych funkcjonariuszy i pracowników WUSW, pochodz cych z KWP w Lublinie. Do 
zbioru wyodr bnionego w BUiAD w Warszawie przekazano 0,01 mb kart.

Czynno ci porz dkowe obj y w okresie sprawozdawczym ok. 30 mb kartoteki ogólnoinfor-
macyjnej. Polega y one na: komasowaniu kart znajduj cych si  w zasadniczej cz ci KOI z jej 
cz ci  tzw. odtworzeniow , w czaniu kart aktualizacyjnych i zast pczych oraz zabezpiecze-
niu cz ci kart poprzez umieszczenie w kieszeniach foliowych. 

W 2008 r. na dwóch stanowiskach kontynuowano digitalizacj  kartoteki ogólnoinformacyj-
nej KW MO/WUSW Lublin�Bia a Podlaska�Che m�Zamo  (44,64 mb, 85 438 kart). Obecnie 
przeprowadzana jest weryfikacja zeskanowanego materia u i danych wprowadzonych do bazy. 

W Referacie Ewidencji wykorzystuje si  cznie 33 bazy danych, odnosz ce si  zarówno do 
zasobu aktowego, jak i stanowi ce opracowanie posiadanych rodków ewidencyjnych, obej-
muj ce cznie 613 151 rekordów. W roku sprawozdawczym wprowadzono 7510 rekordów, 
z czego 3018 rekordy nale  do dwóch nowo utworzonych baz.

5.1.2.6. OBUiAD w odzi

Referat Ewidencji OBUiAD w odzi posiada w swoim zasobie 220,14 mb kartotek. W opi-
sywanym okresie przej to z OBUiAD w Poznaniu cz  kartoteki ogólnoinformacyjnej i od-
tworzeniowej b. WUSW w Kaliszu w wielko ci 1,14 mb. Równocze nie z zasobu wy czono 
0,04 mb kartotek, w tym 0,01 mb przekazano do wyodr bnionego zbioru IPN, a 0,03 mb zwró-
cono do Delegatury ABW w odzi. 
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W okresie sprawozdawczym zako czono prace nad zabezpieczeniem kart z kartoteki ogól-
noinformacyjnej i zniszczeniowej oraz zabezpieczono kartotek  przej t  w grudniu 2008 r. 
z OBUiAD w Poznaniu. Do tego celu wykorzystano kieszenie foliowe o wymiarach karty kar-
totecznej. 

W ramach programu digitalizacji zasobu kartotecznego rozpocz to i w ca o ci zeskanowano 
kartoteki: odtworzeniow  b. Wydzia u �C� WUSW w odzi, Piotrkowie Trybunalskim, Siera-
dzu i Skierniewicach oraz ogólnoinformacyjn  i odtworzeniow  b. WUSW w Kaliszu ( cznie 
5,14 mb). Ponadto zdigitalizowano cz  kartotek pomocniczych (0,6 mb) oraz zako czono 
skanowanie kartoteki �czynu� z b. KW MO w odzi (5,36 mb). Nad realizacj  wspomnianego 
zadania w 2008 r. pracowa o dwóch pracowników Referatu Ewidencji. cznie wielko  ze-
skanowanego zbioru w okresie sprawozdawczym wynios a 13 500 skany, co daje 11,1 mb. 

Referat Ewidencji posiada 12 baz. W opisywanym okresie uzupe niono je o 14 654 rekordy 
i czna ich liczba wynios a 918 180.

5.1.2.7. OBUiAD w Poznaniu

Referat Ewidencji OBUiAD w Poznaniu dysponuje kartotecznym zasobem ewidencyjnym 
licz cym 138,92 mb. W 2008 r. wyodr bniono i przekazano do Oddzia u IPN w odzi 1,14 
mb kart odnosz cych si  do zbioru aktowego b. KW MO/WUSW w Kaliszu. Do Oddzia u 
IPN w Szczecinie przekazano 0,04 mb kart odnosz cych si  do zbioru aktowego b. KW MO/
WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. W okresie sprawozdawczym do ewidencyjnego zbioru 
zastrze onego przekazano 0,01 mb kartotek.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace porz dkowe w kartotece pomocniczej 
(tzw. �piotrusie�). Podczas skanowania i sprawdzania kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtwo-
rzeniowej prowadzono na bie co porz dkowanie alfabetycznego u o enia kart (47,16 mb). 
Rozpocz to tak e oznaczanie kart dotycz cych rejestracji MO, znajduj cych si  w tej kartote-
ce. We wspó pracy z OBL w Poznaniu zeskanowano karty ewidencyjne funkcjonariuszy (8,6 
mb) i zabezpieczono je, wk adaj c w kieszenie foliowe.

W okresie sprawozdawczym pracownicy OBUiAD w Poznaniu wykonali skany 132 942 kart 
z kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtworzeniowej b. KW MO/WUSW w Poznaniu, Pile, Lesznie, 
Kaliszu, Koninie, Zielonej Górze, co stanowi ok. 43,99 mb. Proces digitalizacji prowadzili pra-
cownicy ze wszystkich referatów pocz tkowo na trzech, a pó niej na czterech stanowiskach. 

Kontynuowano tworzenie indeksu elektronicznego pseudonimów i kryptonimów kartotek 
tematycznych i pomocniczych oraz bazy spisów zdawczo-odbiorczych. cznie utworzono lub 
uzupe niono 27 821 rekordów baz elektronicznych.

5.1.2.8. OBUiAD w Rzeszowie

Zasób kartoteczny OBUiAD w Rzeszowie liczy 269,32 mb. W roku 2008 przej to kartoteki 
cz onków ORMO w Rzeszowie, Kro nie, Przemy lu i Tarnobrzegu, przekazane przez BUiAD 
w Warszawie (11,6 mb) oraz kartotek  paszportow  woj. tarnobrzeskiego przekazan  przez 
Podkarpacki Urz d Wojewódzki w Rzeszowie (29,72 mb). cznie przej to 41,32 mb.

Jednocze nie przekazano do zbioru zastrze onego IPN w Warszawie ok. 0,85 mb kart kar-
totecznych.

Sprawdzenie prawid owo ci uk adu kartotek trwa na bie co wraz z zabezpieczaniem kart 
przed zniszczeniem za pomoc  kieszeni foliowych.

W roku 2008 zeskanowano 15,6 mb kartoteki ogólnoinformacyjnej b. WUSW Rzeszów 
i 13 mb kartoteki odtworzeniowej b. WUSW Rzeszów, Przemy l, Krosno. Prace by y prowa-
dzone na zmian  na 4 stanowiskach.
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Referat korzysta z 14 baz komputerowych wytworzonych w oddziale oraz 3 przej tych 
z innych instytucji zawieraj cych 426 562 rekordy. czna liczba rekordów wprowadzonych 
w ubieg ym roku wynosi 124 246, z czego wi kszo  przypada na now  baz  obejmuj c  
ewidencj  ca o ci zasobu OBUiAD w Rzeszowie z wyj tkiem akt paszportowych (�Wyszu-
kiwarka 2�).

5.1.2.9. OBUiAD w Szczecinie

Referat Ewidencji OBUiAD w Szczecinie dysponuje zasobem kartotecznym licz cym 
112,60 mb. W 2008 r. przej to z BUiAD w Warszawie 5 mb kartoteki cz onków ORMO, 
z OBUiAD w Poznaniu 0,04 mb kart odnosz cych si  do zbioru aktowego KW MO/WUSW 
w Gorzowie Wlkp. Z RGOiOM w Szczecinie pozyskano 6,75 mb kart. Do zbioru wyodr b-
nionego BUiAD w Warszawie przekazano 0,15 mb kart, natomiast 0,04 mb kart zwrócono 
Delegaturze ABW w Szczecinie. 

W zwi zku z digitalizacj  zasobu dokonano ponownego pomiaru kartotek i skorygowano 
metra  kartoteki zagadnieniowej b. Wydz. �C� KW MO/WUSW w Koszalinie (stan obecny 
� 4,5 mb). Sprawdzono tak e prawid owo  uk adu 23,33 mb zeskanowanych kart oraz zabez-
pieczono je, wk adaj c w kieszenie foliowe. Oko o 5000 kart poddano procesowi konserwacji. 
Z kartotek ogólnoinformacyjnych wyodr bniono karty UOP, Stra y Granicznej i KWP w Ko-
szalinie i Szczecinie. Dobiega ko ca proces wydzielania kart ewidencyjnych MO.

Prace scaleniowe obj y dwie kartoteki MOB b. Wydz. �C� KW MO/WUSW w Koszalinie 
i kartotek  ogólnoinformacyjn  b. Wydz. �C� KW MO/WUSW w Gorzowie Wlkp., u o ono 
te  alfabetycznie kartotek  cz onków ORMO. 

W okresie sprawozdawczym zdigitalizowano 23,33 mb, co stanowi 38 529 kart przede wszyst-
kim z kartotek ogólnoinformacyjnych. Digitalizacj  prowadzono na dwóch stanowiskach. 

Referat Ewidencji korzysta z 10 baz elektronicznych, licz cych w sumie 264 258 rekordów. 
W roku 2008 dodano cznie 62 877 rekordów oraz uzupe niono ok. 20 000 ju  istniej cych 
pozycji, rozpocz to tak e tworzenie trzech nowych baz (11 582 rekordy).

5.1.2.10. OBUiAD we Wroc awiu

Stan ogólny zasobu kartotecznego wynosi 956,17 mb. W 2008 r. zwi kszy  si  o 104,13 
mb kartotek: funkcjonariuszy ORMO w Opolu i we Wroc awiu, funkcjonariuszy SB WUSW 
w Opolu i paszportowej WUSW w Opolu. Uby o 3,37 mb z kartoteki osobowej l skiego 
Okr gu Wojskowego, które zwrócono do Archiwum Wojsk L dowych � Filii nr 2 w Ole nicy. 
W 2008 r. do zbioru wyodr bnionego przekazano kilka kart. 

Prace porz dkowe polega y na: w czaniu odsy aczy do w a ciwych kartotek WUSW 
w Opolu, w czaniu kart tzw. kartoteki sieci agenturalnej WUBP we Wroc awiu do kartoteki 
odtworzeniowej WUSW we Wroc awiu, wk adaniu kart kartoteki funkcjonariuszy MO WUSW 
we Wroc awiu do zabezpieczaj cych kieszeni foliowych, uk adaniu alfabetycznym kartoteki 
poleg ych funkcjonariuszy UB/SB i MO WUSW we Wroc awiu, w czaniu kart wyj tych z akt 
do kartotek odtworzeniowych WUSW w Opolu i we Wroc awiu, porz dkowaniu kartotek po-
mocniczych i zagadnieniowych WUSW we Wroc awiu i w Opolu, porz dkowaniu i scalaniu 
kartotek paszportowych WUSW w Legnicy i w Wa brzychu, porz dkowaniu kart z WUSW 
w Legnicy i Wa brzychu przekazanych jako nieuporz dkowane ci gi kartoteczne, dok adaniu 
do kartotek paszportowych kart wyj tych z akt.

W 2008 r. kartoteki zacz to poddawa  digitalizacji. cznie na 4 stanowiskach zeskano-
wano 90,82 mb kartotek operacyjnych (187 881 kart). W ca o ci zdigitalizowano kartoteki: 
ogólnoinformacyjn , odtworzeniow  oraz czynnych rejestracji/zainteresowa  WUSW Opole 
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i WUSW Wroc aw. Ponadto zeskanowano ponad 70% kartotek ogólnoinformacyjnej i odtwo-
rzeniowej WUSW Wroc aw.

cznie u ytkowanych jest 11 baz danych zawieraj cych 1 104 954 rekordów. W roku spra-
wozdawczym wprowadzono 288 992 rekordy. 

5.1.2.11. Delegatura w Bydgoszczy

Aktualny stan zasobu ewidencyjnego Delegatury to 135,17 mb. Oko o 0,5 mb z kartoteki 
ogólnoinformacyjnej oraz odtworzeniowej przekazano do Delegatury ABW w Bydgoszczy i do 
BUiAD w Warszawie (59 kart w celu w czenia do zbioru wyodr bnionego).

Po zeskanowaniu karty s  zabezpieczane odpowiednimi kieszeniami foliowymi. Podczas ska-
nowania kartoteki s  równie  porz dkowane poprzez w czanie kart do odpowiednich kartotek.

W roku 2008 zeskanowano 58,59 mb kartotek (88 906 kart). W ca o ci zdigitalizowa-
no 13 kartotek, w tym kartotek  ogólnoinformacyjn  (34,37 mb) i kartotek  odtworzeniow  
(14,85 mb). Do digitalizacji s  wykorzystywane dwa skanery. 

Sekcja Ewidencji korzysta z 9 baz (w tym jednej nowo utworzonej) zawieraj cych 423 019 
rekordów. W roku sprawozdawczym wprowadzono 20 626 rekordów.

5.1.2.12. Delegatura w Kielcach

Zasób kartoteczny zosta  przekazany do Delegatury w Kielcach przez OBUIAD w Krako-
wie na pocz tku lipca 2008 r. czna wielko  kartotek wynosi 69,61 mb. Do zbioru wyodr b-
nionego przekazanych zosta o 20 kart, co stanowi 0,013 mb. 

Po przej ciu zasobu kartotecznego trwa y intensywne prace porz dkowe i skontrowe. W tym 
czasie dokonano scalenia kartoteki MO, po przekazaniu jej cz ci z OBUIAD w Krakowie, 
z cz ci  znajduj c  si  dotychczas w kieleckiej Delegaturze IPN. Prowadzono równie  prace 
zwi zane z porz dkowaniem i u o eniem kartotek w szafach kartotecznych.

Proces digitalizacji zbiorów kartotecznych zosta  rozpocz ty w po owie wrze nia 2008 r. po 
skompletowaniu niezb dnego sprz tu i oprogramowania oraz utworzeniu dwóch stanowisk do 
skanowania. Digitalizacji s  poddawane kartoteki operacyjne o cznym metra u ok. 55 mb, co 
stanowi ok. 119 100 kart. Spo ród nich zosta o zeskanowanych 11 580 kart, to jest ponad 4 mb. 

5.1.2.13. Delegatura w Radomiu

Wielko  zasobu kartotecznego w Delegaturze IPN w Radomiu wynosi 17,6 mb. W 2008 r. 
pozyskano 1,85 mb kartotek. Delegatura posiada tylko ladow  cz  kartoteki ogólnoinfor-
macyjnej Radom (274 karty), która zosta a przekazana z BUiAD w Warszawie. Stanowi to 
du e utrudnienie w odpowiadaniu na zapytania odnosz ce si  do zasobu radomskiej delegatury. 
Delegatura w Radomiu b dzie stopniowo przejmowa  z Kielc kartotek  ogólnoinformacyjn , 
dotycz c  regionu radomskiego.

Prace porz dkowe obj y ca o  zasobu kartotecznego, w tym zabezpieczono 1,05 mb przez 
umieszczenie ich w kieszeniach foliowych. W zwi zku z digitalizacj  pewn  ilo  kart prze o-
ono do odpowiednich dzia ów.

Do 31 grudnia 2008 r. zeskanowano oraz powtórnie sprawdzono wszystkie rekordy doty-
cz ce kartotek operacyjnych oraz kartoteki pomocnicze i karty ewidencyjne MO i SB, cznie 
8 mb (19 019 kart). Delegatura IPN w Radomiu posiada na sta e jedno stanowisko do skanowa-
nia kartotek oraz korzysta z jednego skanera wypo yczonego z OBUiAD w Lublinie.

W 2008 r. utworzono 11 baz zawieraj cych 16 291 rekordów. Poza nimi Delegatura korzy-
sta a z wcze niej utworzonych 9 baz z 158 664 rekordami.
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Wykres 1. Zasób kartoteczny (warto ci w mb)

Wykres 2. Liczba zrealizowanych zapyta  
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5.1.3. Ewidencja � dane statystyczne

Tabela 1. Liczba zapyta  oraz udost pnionych akt*

Oddzia

Liczba zapyta  wp ywaj cych Liczba zapyta  zrealizowanych Liczba j.a. udost pnio-
nych/wypo yczonych

BUiAD 76 382 39 246 15 777 21 359 78 048 33 521 14 950 29 577 3 184 1 155 1 945 84

Bia ystok 9 460 400 5 636 3 424 9 610 403 5 777 3 430 64 34 30 0

Gda sk 11 025 173 5 750 5 102 10 468 177 5 522 4 769 1 098 0 1 098 0

Katowice 13 699 269 5 093 8 337 14 358 243 5 270 8 845 126 121 5 0

Kraków 9 869 253 5 367 4 249 11 667 250 5 240 6 177 29 9 20 0

Lublin 8 404 163 5 198 3 043 7 900 163 4 922 2 815 485 15 470 0

ód 8 616 145 5 366 3 105 8 501 165 5 269 3 067 54 17 37 0

Pozna 10 242 184 5 288 4 770 10 301 184 5 158 4 959 59 49 10 0

Rzeszów 11 172 56 7 560 3 556 12 252 55 7 234 4 963 969 9 960 0

Szczecin 10 953 177 5 555 5 221 11 166 177 5 745 5 244 628 0 628 0

Wroc aw 11 700 351 6 219 5 130 11 603 349 5 893 5 361 305 20 285 0

Delegatura
Bydgoszcz 8 999 193 5 058 3 748 7 806 148 4 158 3 500 0 0 0 0

Delegatura
Kielce 4 393 0 3 595 798 4 313 0 3 623 690 205 0 205 0

Delegatura
Olsztyn 55 0 2 53 53 0 2 51 0 0 0 0

Delegatura
Radom 4 332 6 4 088 238 4 184 6 3 943 235 48 7 41 0

Razem 201 298 41 616 85 552 72 133 202 230 35 841 82 706 83 683 7 254 1 436 5 734 84

* Sprawy realizowane na rzecz innych podmiotów ni  s u by specjalne i BL oraz OBL s  przekazywane do refera-
tów ewidencji za po rednictwem wydzia u, sekcji i referatów udost pniania i informacji naukowej.

** Rubryka dotyczy wy cznie spraw realizowanych przez Wydzia  Ewidencji BUiAD dla prokuratorów OK ZpNP 
i odnosi si  do realizacji art. 39a ustawy o IPN.

Tabela 2. Digitalizacja kartotek

Oddzia y Liczba zdigitalizowanych kart Wielko  zdigitalizowanego zasobu 
w metrach bie cych

BUiAD 115 837 62
Bia ystok 64 373 26,6
Gda sk 131 798 45,11

Katowice 118 033 62,75
Kraków 234 522 71,59
Lublin 85 438 44,64
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ód 13 500 11,1
Pozna 132 942 43,99

Rzeszów 60 687 28,60
Szczecin 38 529 23,33
Wroc aw 187 881 90,82

Delegatura Bydgoszcz 88 906 58,59
Delegatura Kielce 11 580 4,07*

Delegatura 
Radom 19 019 8

Razem 1 303 045 581,19

* Ze wzgl dów technicznych brak danych z grudnia.

5.2. Gromadzenie, opracowywanie i obs uga magazynów
Wydzia  Gromadzenia, Opracowywania i Obs ugi Magazynów, jak równie  referaty i sekcje 

gromadzenia, opracowywania i obs ugi magazynów w oddzia owych biurach udost pniania 
i archiwizacji dokumentów i delegaturach wykonywa y zadania w zakresie: 

 przejmowania dokumentów do zasobu archiwalnego Instytutu Pami ci Narodowej;
 porz dkowania i archiwalnego opracowywania przej tej dokumentacji;
 tworzenia pomocy archiwalnych w formie inwentarzy, w tym inwentarzy elektronicz-

nych;
 zabezpieczania i konserwacji dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym;
 bie cej obs ugi magazynów archiwalnych, a w szczególno ci dbania o w a ciwe warunki 

przechowywania dokumentów;
 digitalizacji zasobu archiwalnego;
 prowadzenia archiwów zak adowych, przejmuj cych dokumentacj  spraw zako czonych 

z komórek organizacyjnych Instytutu Pami ci oraz jej udost pniania.

5.2.1. Wydzia  Gromadzenia, Opracowywania i Obs ugi Magazynów

5.2.1.1. Stan zasobu

Zasób archiwalny Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów, wed ug stanu na dzie  
31 grudnia 2008 r., wynosi  30 315,99 mb, przy czym w roku 2008 pozyskano 144,44 mb na-
bytków. 

Najwi ksz  grup  nabytków (4298 j.a., 65,24 mb) stanowi y akta personalne o nierzy Lu-
dowego Wojska Polskiego, pe ni cych s u b  w wojskowych organach bezpiecze stwa pa -
stwa oraz dokumentacja wojskowego wymiaru sprawiedliwo ci z lat 1944�1990, w tym m.in. 
o nierzy represjonowanych z przyczyn politycznych podczas pe nienia s u by wojskowej. 

Wzbogacenie zasobu archiwalnego o t  grup  materia ów archiwalnych by o wynikiem kwe-
rend prowadzonych w okresie od listopada 2006 do grudnia 2007 r. w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Rembertowie. W ród omawianego materia u znajduj  si  m.in. akta mjr. Ze-
firyna Machalli, skazanego w tzw. procesie Tatara na kar  mierci w 1951 r., akta p k. Kazi-
mierza Drohomireckiego, by ego s dziego Najwy szego S du Wojskowego, który w 1948 r. 
skaza  na kar  mierci rotmistrza Witolda Pileckiego, czy te  akta by ego zast pcy dyrektora 
Departamentu III MSW, Tadeusza Walichnowskiego.  

Inn  ciekaw  grup  nabytków (62 j.a., tj. 0,48 mb), pozyskan  w trakcie kwerendy prze-
prowadzonej we francuskich archiwach departamentalnych we Foix, w Tuluzie, Pau i Marsylii 
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stanowi  obrazy cyfrowe dokumentów, wydrukowane nast pnie na potrzeby ledcze Instytutu, 
dotycz cych obywateli polskich, którzy opu cili kraj w 1939 r. W dokumentacji tej mo na od-
nale  m.in. listy Polaków internowanych i przetrzymywanych we francuskich obozach inter-
nowania, dotycz ce ich listy transportowe oraz kartoteki. Nie bez znaczenia s  równie  wykazy 
Polaków pochowanych na cmentarzu w Le Vernet. 

W okresie kwiecie �lipiec 2008 r. do zasobu archiwalnego w czono kopie materia ów ar-
chiwalnych, wyodr bnionych w trakcie kwerendy przeprowadzonej w Studium Polski Pod-
ziemnej oraz Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (63 306 obrazów 
cyfrowych). Dokumentacja ta dotyczy m.in. problematyki katy skiej i zawiera wykazy i listy 
polskich je ców wojennych zamordowanych w Katyniu, notatki i pami tniki znalezione przy 
cia ach polskich oficerów, radiogramy i meldunki do Naczelnego Wodza Polskich Si  Zbroj-
nych w Londynie, dotycz ce po o enia polskich je ców wojennych w agrach NKWD, oraz 
sprawozdania sytuacyjne. W obr bie tej samej partii materia ów mo na tak e znale  opra-
cowania dotycz ce dzia alno ci Rz du RP na uchod stwie, poszczególnych stronnictw poli-
tycznych oraz instytucji pa stwowych w kraju w latach 1944�1946. Znajduj  si  tutaj równie  
raporty z dzia alno ci Komisji Weryfikacyjnej Narodowych Si  Zbrojnych oraz korespondencja 

ydowskiego Komitetu Narodowego z Rz dem RP, a tak e liczne charakterystyki spraw pol-
sko- ydowskich. Interesuj ce informacje zawieraj  dokumenty Oddzia u Informacyjnego Szta-
bu II Korpusu PSZ na Zachodzie z lat 1945�1947, uwidaczniaj ce zainteresowanie dowództwa 
korpusu sytuacj  w kraju. Do tej cz ci materia ów nale  tak e protoko y przes ucha  ucie-
kinierów z Polski, b d ce cz sto wiadectwem dramatycznych losów ludzi represjonowanych 
przez w adze komunistyczne.

Rok 2008 pozwoli  na sfinalizowanie dzia a  zapocz tkowanych jeszcze w latach 2006�
�2007, a zwi zanych z warto ciowaniem zasobu archiwalnego zgromadzonego w poprzed-
nim okresie. W wyniku kwerend przeprowadzonych na materia ach s dów i prokuratur woj-
skowych, u yczonych Instytutowi Pami ci Narodowej przez Archiwum Wojsk L dowych 
w Warszawie, wyodr bniono grup  akt m.in. Prokuratury Warszawskiego Okr gu Wojsko-
wego, S du Warszawskiego Okr gu Wojskowego czy te  Wojskowej Prokuratury Garnizo-
nowej w Warszawie, które nie pozostaj  w ustawowym zainteresowaniu Instytutu. Konse-
kwencj  tego by o wy czenie z zasobu archiwalnego BUiAD i zwrot do AWL w Warszawie 
34 350 j.a., co stanowi 385,53 mb akt (warto  zwi kszona w stosunku do zapowiadanej 
w 2007 r. o 2312 j.a., tj. 24,48 mb). Z ilo ci tej na 2008 r. przypad o 2605 j.a., co stanowi 
26,01 mb akt. 

W 2008 r. podj to wiele interwencji w sprawie doniesie  medialnych, dotycz cych materia-
ów archiwalnych, które zgodnie z zapisami ustawy o Instytucie Pami ci Narodowej powinny 

znajdowa  si  w jego zasobie archiwalnym. W toku podj tych czynno ci sprawdzaj cych uzy-
skano liczne o wiadczenia i relacje dotycz ce dokumentów, które w latach 90. oraz w okresie 
po utworzeniu Instytutu znajdowa y si  w r kach prywatnych, i które mog y zawiera  cenne 
informacje, niedost pne dzisiaj wnioskodawcom Instytutu. W jednym przypadku zawiadomio-
no prokuratur  powszechn  o mo liwo ci pope nienia przest pstwa, co w konsekwencji dopro-
wadzi o do wszcz cia ledztwa i ujawnienia okoliczno ci sprawy. 

W dalszym ci gu trwa zainicjowany jeszcze w 2006 r. przegl d zasobu archiwalnego Cen-
tralnego Archiwum Policji i archiwum Komendy Sto ecznej Policji w Warszawie oraz wszyst-
kich podleg ych jej komend powiatowych. Procedura przegl du uzgodniona z komendantem 
g ównym policji, zak ada i  ka dorazowa zgoda G ównego Archiwum Policji na zniszczenie 
dokumentacji wytworzonej do dnia 31 lipca 1990 r. b dzie uwarunkowana stosownym proto-
ko em jej oceny, stworzonym przez pracowników IPN. Dokumentacj  ocenion  jako przydatn  
do zada  ustawowych Instytutu w cza si  tym samym do zasobu archiwalnego BUiAD. Do 
dnia 31 grudnia 2008 r. pracownicy BUiAD dokonali oceny 9179 j.a.
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5.2.1.2. Opracowywanie zasobu archiwalnego

Z uwagi na zadania Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów, wymuszaj ce pilne 
udost pnianie dokumentacji, przebieg procesu opracowywania akt obra  kilka torów.

1. Pierwszy wymusza opracowanie jednostek archiwalnych, wytypowanych w toku kwe-
rend do udost pnienia. Czynno  ta jest prowadzona w oderwaniu od struktury zespo u archi-
walnego i polega na zabezpieczeniu teczki w taki sposób, aby uchroni  j  przed zniszczeniem, 
kradzie  b d  zagubieniem. Jednocze nie przyj ta praktyka w tym zakresie zak ada odbudo-
w  (nadanie) uk adu akt wewn trz teczki. 

Nale y doda , i  analogicznej procedurze s  poddawane równie  materia y przekazane do 
zasobu IPN w workach ewakuacyjnych w stanie tzw. rozsypu. Dokumentacj  t  po wst pnej se-
lekcji i wyodr bnieniu tematu scala si , tworz c zwart  jednostk  archiwaln . Materia , który nie 
zosta  skompletowany w teczki spraw uk ada si  w fascyku y, przyjmuj c zasad  przyporz dko-
wania dokumentów poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym. W 2009 r. plano-
wane jest zako czenie prac nad materia ami po by ym Sto ecznym Urz dzie Spraw Wewn trz-
nych, przekazanymi do IPN w 2002 r. w 121 workach. Dotychczas uda o si  scali  4450 j.a., co 
daje ok. 90 mb Do opracowania pozosta o ok. 60 mb materia ów archiwalnych. 

W roku 2008 opracowano technicznie cznie 19 835 j.a. Ponadto w specjalistycznej pra-
cowni BUiAD przeprowadzono pe n  konserwacj  268 j.a. dokumentacji aktowej, 660 sztuk 
plakatów i map, 1681 negatywów i 501 j.a. materia ów filmowych. 

2. Inny przebieg ma opracowanie merytoryczne. Towarzyszy mu mianowicie osadzenie opra-
cowywanych jednostek archiwalnych w strukturze danego zespo u archiwalnego przy u yciu 
mo liwych do zastosowania metod porz dkowania. Zwi ksza si  wówczas g bi  informacyjn  
pomocy ewidencyjnych, jak równie  podejmuje zabiegi zabezpieczaj ce. Metody porz dkowania 
poszczególnych zespo ów archiwalnych s  dobierane w zale no ci od stopnia zachowania mate-
ria ów archiwalnych oraz istnienia b d  te  dost pno ci pierwotnych inwentarzy archiwalnych. 
Dzia ania te s  poprzedzane opracowaniem struktury organizacyjnej aktotwórcy oraz studiami 
wst pnymi nad przebiegiem procesów archiwotwórczych. Ten model dzia a  zosta  zastosowa-
ny ju  w roku 2006 przy opracowywaniu operacyjnych akt cywilnych organów bezpiecze stwa 
pa stwa, przy czym jako mo liw  do zastosowania obrano metod  rekonstrukcji pierwotnego 
uk adu sygnatur. W taki sposób opracowano ca o  spu cizny mikrofilmowej Wojewódzkich 
Urz dów Spraw Wewn trznych w Ciechanowie i Ostro ce. Dzia ania powy sze by y konty-
nuacj  prac prowadzonych w 2007 r., kiedy to zosta y opracowane serie akt osobowych róde  
informacji zarchiwizowane w komórkach organizacyjnych tych dwóch aktotwórców. 

3. Kolejnym aspektem opracowywania zasobu archiwalnego BUiAD s  prace zwi za-
ne z elektroniczn  inwentaryzacj  dokumentacji. Zamiarem Instytutu jest bowiem w czenie 
w obieg elektronicznych sprawdze  wewn trznych i zewn trznych informacji o ka dej jed-
nostce archiwalnej z zasobu BUiAD i OBUiAD. Dzia ania te polegaj  na konwersji danych 
zawartych w odseparowanych dotychczas systemach bazodanowych oraz na zasileniu elektro-
nicznej ewidencji informacjami o jednostkach archiwalnych nieposiadaj cych dot d rekordów 
bazodanowych. W roku 2008 stworzono opisy dla 95 779 j.a. Zinwentaryzowano m.in. akta 
167 zespo ów archiwalnych po b. GKBZpNP, w tym m.in. akta niemieckich s dów obwo-
dowych, dotycz ce Polaków � robotników przymusowych, akta polskich prokuratur i s dów 
powszechnych, rozpatruj cych sprawy w trybie Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o zbrodnia-
rzach faszystowsko-hitlerowskich i zdrajcach Narodu Polskiego, akta obozów i wi zie  hit-
lerowskich. Inn  grup  akt by a dokumentacja operacyjna cywilnych i wojskowych organów 
re imu komunistycznego.

Dzia ania powy sze zmierzaj  w kierunku budowy rodowiska centralnego i zintegrowane-
go, obejmuj cego zasoby archiwalne BUiAD (na dzie  31 grudnia 2008 r. ponad 361 tys. re-
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kordów), oddzia owych biur udost pniania i archiwizacji dokumentów oraz delegatur Instytutu 
(1,7 mln rekordów). 

Dla akt paszportowych i akt cudzoziemców opracowano studium zak adaj ce zmian  orien-
tacji danych z systemów SEP (System Ewidencji Paszportów) i MEMEX, przystosowuj c je 
do udost pnienia wed ug opracowanego w tym celu kwestionariusza. Tym sposobem zostanie 
udost pniona hurtownia danych obejmuj ca ok. 13 mln rekordów. 

4. Inn  metod  porz dkowania i opracowywania akt jest w czenie informacji o aktach (do-
kumentach) do aplikacji EZAN (Ewidencja Zarz dze  i innych Aktów Normatywnych [or-
ganów bezpiecze stwa pa stwa]), stanowi cej rejestracj  aktów kierownictwa wewn trznego 
jednostek komunistycznego aparatu represji, umo liwiaj cej jednoczesny podgl d obrazów cy-
frowych tych normatywów. W 2008 r. wprowadzono do systemu 1045 rekordów. 

5.2.1.3. Skontrum zasobu archiwalnego

W pa dzierniku 2008 r. zosta o zako czone skontrum dokumentacji zawieraj cej akta nieza-
ko czonych ledztw prowadzonych przez b. G ówn  Komisj  Badania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu oraz jej placówki terenowe. Te prace trwaj ce od lipca 2006 r., prowadzone 
wspólnie z G ówn  Komisj  cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, mia y na celu 
ustalenie ilo ci i identyfikacj  ledztw nie zako czonych decyzjami merytorycznymi, które 
w momencie powstania Instytutu Pami ci Narodowej, zosta y przyj te do zasobu archiwalnego 
IPN. W ramach tego projektu ustalono jednocze nie wielko  i zakres dokumentacji ledczej, 
przekazanej w ubieg ych latach do Centrali Krajowych Administracji Wymiarów Sprawiedli-
wo ci w Ludwigsburgu.

Skontrum powy sze obj o akta dochodzeniowo- ledcze oraz akta nadzoru znajduj ce si  
w zasobie Archiwum Zak adowego Instytutu Pami ci, akta przekazane do zbioru ogólnego 
przez b. GKBZpNP oraz akta pozostaj ce w dyspozycji prokuratorów GK ZpNP i OK ZpNP. 
Liczba wszystkich spraw, co do których podj to czynno ci skontrowe wynosi a 15 373, co 
stanowi 34 225 j.a., tj. 399,82 mb. Z uwagi na organizacj  prac zespo ów roboczych, sk ada-
j cych si  archiwistów i prokuratorów oraz metodyk  prac, informacje o skontrum nie wesz y 
do sprawozda  statystycznych. 

Zako czone na dzie  dzisiejszy prace b d  skutkowa  przesuni ciami w zasobie archiwal-
nym Instytutu Pami ci Narodowej. Obecnie z poszczególnych jednostek organizacyjnych pio-
nu archiwalnego Instytutu Pami ci zwracane s  akta nadzoru. Akta dochodzeniowe- ledcze 
rozdzielone s  odpowiednio:

1. Akta ledztw zako czonych do 1999 r. � w czone do zasobów ogólnych oddzia owych 
biur udost pniania i archiwizacji dokumentów oraz BUiAD;

2. Akta ledztw zako czonych po 1999 r. � w czone do zasobów archiwów zak adowych 
oddzia ów IPN lub Archiwum Zak adowego w BUiAD;

3. Akta ledztw nie zako czonych � przekazane do dyspozycji OK ZpNP w celu prawo-
mocnego zako czenia.

Inny charakter maj  prace skontrowe zasobu archiwalnego, polegaj ce na sprawdzeniu 
zgodno ci zasobów magazynowych z no nikami ewidencyjnymi. W takim trybie dokonano 
skontrum 17 746 j.a., tj. 228,89 mb. 

5.2.1.4. Digitalizacja zasobu archiwalnego

Digitalizacj  zasobu archiwalnego w BUiAD rozpocz to w grudniu 2007 r., tu  po roz-
strzygni tych post powaniach przetargowych na zakup urz dze  skanuj cych. Zakupiono 
wówczas profesjonalny skaner s u cy do digitalizacji materia ów mikrofilmowych (Zeutschel 
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OM 1500) oraz 3 skanery, na których jest dokonywana digitalizacja materia ów aktowych 
(2 optyczne skanery firmy Scamax ® 402 CD oraz 1 skaner do digitalizacji jednostek zwartych 
Zeutschel OS 10000 TT). We wrze niu 2008 r. pracowni  digitalizacji zasili  kolejny przemy-
s owy skaner Scamax ® 402 CD.

Selekcja materia ów archiwalnych, przeznaczonych do digitalizacji jest dokonywana we-
d ug nast puj cych kryteriów:

1. W przypadku materia ów mikrofilmowych przyj to zasad , i  digitalizacji zostan  pod-
dane serie mikrofilmów tych aktotwórców, których spu cizna jest najmniejsza. Przyj cie takiej 
procedury mia o na celu sprawdzenie i weryfikacj  przyj tych za o e  dotycz cych skano-
wania, zbadanie wielko ci przyrostu danych, wykreowanie wytycznych do projektowanych 
aplikacji pomocniczych. 

2. W przypadku dokumentacji aktowej selekcj  oparto na kilku za o eniach. Dokonuje si  
zatem cyfryzacji materia ów dot d nieudost pnianych o z ym stanie zachowania. Dodatkowo 
skanowane s  wszystkie jednostki archiwalne zabezpieczane przez konserwatorów BUiAD. Cy-
fryzacji podlegaj  jednostki archiwalne zawieraj ce normatywy w czane do systemu EZAN. 
Kolejnym czynnikiem decyduj cym o cyfryzacji danej grupy akt jest ich przydatno  w prowa-
dzonych sprawdzeniach (wykazy, rejestry, skorowidze itd.) oraz zapotrzebowanie badawcze. 

Maj c na uwadze powy sze kryteria, digitalizacji poddano dokumentacj  mikrofilmow  
WUSW w Ostro ce i Ciechanowie, rejestry spraw operacyjnych Departamentu I MSW, ksi gi 
(rejestry) osadzonych w centralnych wi zieniach Warszawy oraz dokumentacj  spraw obiek-
towo-zagadnieniowych MSW. 

Podsumowuj c, w roku 2008 zdigitalizowano 1222 j.a. (ok. 5,5 TB) dokumentacji aktowej 
i 3481 j.a. (ok. 2,2 TB) materia ów mikrofilmowych. 

Prób  zintensyfikowania prac zwi zanych z budow  cyfrowego archiwum Instytutu Pami ci 
by o zaanga owanie pracowników Wydzia u Gromadzenia, Opracowywania i Obs ugi Maga-
zynów w opracowanie studium wykonalno ci, stanowi cego za cznik do wniosku IPN o do-
finansowanie procesu komputeryzacji i digitalizacji zasobu archiwalnego, pt. Digitalizacja za-
bytkowych zasobów archiwalnych Instytutu Pami ci Narodowej, z unijnych rodków w ramach 
Programu Operacyjnego �Infrastruktura i rodowisko� � priorytetu XI �Kultura i dziedzictwo 
kulturowe� � dzia ania 11.1. �Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym�. 

Podstawowym celem tego projektu, zak adaj cego digitalizacj  10 km akt oraz 11 km kar-
totek z zasobu BUiAD, oddzia owych biur udost pniania i archiwizacji dokumentów oraz de-
legatur Instytutu jest ochrona i efektywne wykorzystanie dziedzictwa historycznego i kultu-
rowego, stanowi cego zasób archiwalny IPN. Realizacja projektu powinna przyczyni  si  do 
szerszej dost pno ci, wi kszej efektywno ci dzia alno ci IPN, ale tak e do zachowania polskie-
go i europejskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez utrwalenie na no nikach 
cyfrowych archiwaliów pochodz cych z okresu funkcjonowania w tej cz ci Europy re imów 
totalitarnych.

Wnioskowana suma o dofinansowanie unijne do projektu Digitalizacja zabytkowych zaso-
bów archiwalnych wynosi 60 mln PLN. 

5.2.1.5. Opracowywanie, konserwacja i digitalizacja dokumentacji audiowizualnej

Audiowizualny zasób Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów tworz  materia y 
fotograficzne, filmowe i d wi kowe. W jego sk ad wchodzi ok. 3,5 mln zdj , 1259 j.a. mate-
ria ów filmowych oraz 270 j.a. nagra  d wi kowych.

Dzia ania skupione wokó  opracowywania dokumentacji audiowizualnej przebiega y kil-
koma oddzielnymi, ale ci le powi zanymi ze sob  nurtami. Pierwszy polega  na digitalizacji, 
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opracowaniu technicznym i merytorycznym materia ów audiowizualnych, z uwzgl dnieniem 
podzia u na filmy, fotografie i nagrania foniczne. Drugi zmierza  do budowy odpowiednie-
go rodowiska informatycznego, pozwalaj cego na cyfrowe opracowanie materia ów. Trze-
ci by  nakierowany na rozszerzenie wiedzy o materia ach audiowizualnych, wytworzonych 
i gromadzonych przez komunistyczny aparat bezpiecze stwa, znajduj cych si  obecnie w za-
sobie IPN. 

1. W wypadku materia ów filmowych, to przeprowadzona jeszcze w 2007 r. konserwa-
cja techniczna oraz czyszczenie chemiczne sfinalizowane w 2008 r. umo liwi y zako czenie 
w ostatnich dniach grudnia 2008 r. procesu digitalizacji. Obecnie wszystkie filmy zapisane na 
ta mach filmowych 8 mm, 16 mm, 35 mm maj  kopie cyfrowe. Dzia ania BUiAD w tym zakre-
sie b d  si  koncentrowa  w roku 2009 wokó  problematyki ujednolicenia zapisów w postaci 
plików na wspólnym serwerze oraz merytorycznego opracowania ww. materia ów. W tym celu 
rozpocz to zgrywanie materia ów zapisanych na kasetach DVcam do systemu cyfrowej archi-
wizacji AVID. Do ko ca roku zgrano blisko 1/3 materia ów.

2. Dzia ania zwi zane z opracowaniem dokumentacji fotograficznej s  prowadzone na pi -
ciu stanowiskach systemu elektronicznej archiwizacji ZEUS, które umo liwiaj  nadawanie 
fotografiom formy cyfrowej oraz s u  do tworzenia archiwalnego opisu dokumentacji zdj -
ciowej. Dlatego te  organizacja pracy podzielona jest na dwa etapy: digitalizacja i opis archi-
walny. I tak form  cyfrow  nadano 11 035 obrazom fotograficznym (238,27 GB). Do systemu 
archiwizacji elektronicznej ZEUS wprowadzono i opisano 4934 obrazy fotograficzne, a ogól-
na liczba fotografii znajduj cych si  w systemie osi gn a poziom 6915 rekordów. Obrazy 
wprowadzone do systemu obejmuj  tematy: marzec 1968, wydarzenia w Poznaniu w 1956 r., 
NSZZ �Solidarno �, powstanie warszawskie, komplet posiadanych zdj  dotycz cych KL 
Auschwitz-Birkenau oraz cz  fotografii przedstawiaj cych kampani  wrze niow . 

W pocz tkach grudnia 2008 r. zosta a uruchomiona aplikacja pozwalaj ca na przegl danie 
fotografii i opisów wprowadzanych do systemu ZEUS przez oddzia y i delegatury Instytutu. 
Udost pnianie danych w sieci rozleg ej jest elementem programu informatyzacji pionu archi-
walnego IPN. 

3. Materia y audiowizualne w znacznej cz ci by y rozproszone w ród dokumentacji ak-
towej. Wymusi o to konieczno  identyfikacji tego no nika oraz scalenia audiogramów w je-
den odr bny zbiór. Dokumentacji tej jest nadawana nast pnie forma cyfrowa. Zdigitalizowano 
190 j.a. zawieraj cych nagrania d wi kowe (190,64 GB). Wszystkie materia y zosta y wcze -
niej opracowane technicznie w zakresie oczyszczenia i wykonania sklejek.

5.2.1.6. Magazyny archiwalne

Na dzie  31 grudnia 2008 r. Wydzia  Gromadzenia, Opracowywania i Obs ugi Magazynów 
sprawowa  opiek  nad 24 pomieszczeniami magazynowymi. W 2008 r. kontynuowano prace 
porz dkowe i reorganizacyjne. Po zako czonym w latach 2006�2007 procesie wyodr bniania 
i zgrupowania akt poszczególnych aktotwórców w ramach jednego (s siednich) pomieszcze  
magazynowych, rok 2008 przyniós  dalsze dzia ania dyslokacyjne. Zrezygnowano z dzier awy 
magazynu archiwalnego zlokalizowanego na pl. Krasi skich, w którym przechowywano akta 
b. GKBZpNP, a zgromadzone w nim zespo y archiwalne przeniesiono do centralnych maga-
zynów zlokalizowanych przy ul. K obuckiej. Pozwoli o to na sprawniejsze administrowanie 
rozproszonym dot d zasobem archiwalnym oraz w czenie go do zintegrowanego systemu wy-
po ycze . 

Jednocze nie pod kontrol  Sekcji Obs ugi Magazynów jedenastoosobowa grupa sta ystów 
(osób niepe nosprawnych zatrudnionych przez Urz d Pracy w Warszawie) wykonywa a pra-
ce porz dkowe w zbiorze akt paszportowych, polegaj ce na odbudowie uk adu pierwotnego 
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sygnatur w ramach poszczególnych serii, w czaniu kwestionariuszy paszportowych do od-
powiadaj cych im teczek spraw oraz elektronicznej inwentaryzacji akt. Tym sposobem upo-
rz dkowano 4300 mb zbioru akt paszportowych. Dalsze prace z nim b d  polega y na kon-
frontacji danych o teczkach, zawartych w systemie SEP, z danymi zawartymi w jednostkach 
archiwalnych. Prace te zasil  budowany obecnie zintegrowany system informacji archiwalnej 
jako osobny modu  bazodanowy. 

Równocze nie w obiektach magazynowych zosta y wykonane prace adaptacyjne i budowla-
ne. Stworzono m.in. wyodr bniony magazyn filmowy, którego warunki klimatyczne odpowia-
daj  mi dzynarodowym standardom przechowywania tej dokumentacji. 

W okresie 1 stycznia�31 grudnia 2008 r. magazyny archiwalne BUiAD zrealizowa y ogó-
em 90 935 wniosków (zamówie ) o wypo yczenie jednostek archiwalnych. Na stan magazynu 

przyj to ponownie 91 584 j.a.

5.2.1.7. Archiwum Zak adowe

Archiwum Zak adowe Instytutu Pami ci Narodowej w Warszawie w okresie stycze �gru-
dzie  2008 r. przej o dokumentacj  nast puj cych jednostek organizacyjnych Instytutu: G ów-
nej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biura Udost pniania i Archiwi-
zacji Dokumentów, Biura Edukacji Publicznej, Biura Lustracyjnego (Biura Rzecznika Interesu 
Publicznego), Sekretariatu Prezesa IPN i jego Zast pców, Biura Prawnego, Biura Bud etu, Fi-
nansów i Kadr, Biura Zamówie  Publicznych, Mienia i Inwestycji oraz Biura Ochrony. W oma-
wianym okresie do zasobu Archiwum w czono 6471 j.a., co stanowi 62,47 mb (z czego kate-
gorii �A� 4588 j.a., 26,85 mb, natomiast kategorii �B� 1883 j.a., 35,62 mb), zarejestrowanych 
na 107 spisach zdawczo-odbiorczych. Ca y zasób Archiwum Zak adowego liczy 31 824 j.a., co 
stanowi 380,07 mb (z czego kategorii �A� 18 714 j.a., 174,66 mb, a kategorii �B� 13 110 j.a., 
205,41 mb), zarejestrowanych na 616 spisach zdawczo-odbiorczych. W roku 2008 r. wydano 
zgod  na wybrakowanie dokumentacji kategorii �BC� cznie 63 j.a. (1,97 mb). W okresie 
sprawozdawczym Archiwum wypo yczy o 678 j.a. oraz udost pni o 1111 j.a. 

W celu lepszej administracji zasobem Archiwum Zak adowego jest prowadzona ewidencja 
baz danych, do której wprowadzono do dnia 31 grudnia 2008 r. 23 665 rekordów.

Pracownicy Archiwum Zak adowego sprawowali kontrol  nad przestrzeganiem przepisów 
kancelaryjnych i archiwalnych przez jednostki i komórki organizacyjne Instytutu poprzez kon-
sultacje i szkolenia wewn trzne, jak równie  dokonuj c kontroli obiegu dokumentów (Biuro 
Lustracyjne oraz Biuro Edukacji Publicznej). 

W 2008 r. zako czony zosta  proces dyslokacji zasobu Archiwum Zak adowego. Ca o  akt 
przewieziono do specjalnie na ten cel wydzielonej cz ci magazynów przy ul. Towarowej 28. 

5.2.2. Referaty/Sekcje Gromadzenia, Opracowywania i Obs ugi Magazynów

5.2.2.1. OBUiAD w Bia ymstoku 

Ogólny stan zasobu na koniec 2008 r. osi gn  wielko  3325,91 mb akt. W okresie sprawo-
zdawczym pozyskano 50,69 mb materia ów archiwalnych, z których wi kszo , tj. 41,84 mb 
akt, przej to z jednostek organizacyjnych policji. W zwi zku z zako czeniem prac nad skon-
trum akt b. OKBZpNP w Bia ymstoku zwrócono do OK ZpNP IPN w Bia ymstoku 6,28 mb 
akt spraw nie zako czonych prawomocnym orzeczeniem. 

Najciekawszym nabytkiem wydaje si  zbiór dokumentacji osobowej o nierzy KBW, które 
s  jedynymi materia ami dotycz cymi tej formacji w ca ym zasobie Oddzia u IPN w Bia ym-
stoku. Z kolei zespó  akt Zak adu Karnego w Barczewie zosta  wzbogacony o akta wi nia kar-
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nego Stefana Myszkiewicza-Niesio owskiego, obecnego wicemarsza ka Sejmu RP. Nietypowy 
nabytek stanowi zbiór skanów wykonanych z klisz zawieraj cych zdj cia zrobione przez in . 
W adys awa Karczewskiego i dokumentuj ce przebieg tzw. Marszu biedy w sierpniu 1981 r. 
w Bia ymstoku. Spo ród materia ów otrzymanych z darów osób prywatnych na wzmiank  za-
s uguje darowizna Jerzego Zieleniewskiego w postaci notatników s u bowych funkcjonariuszy 
posterunku MO w Sokó ce z lat 1976�1982 oraz dokumenty przekazane przez Wand  Sobo-
lewsk , zawieraj ce korespondencj  dotycz c  wywózki w g b Rosji Sowieckiej. 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace zwi zane z przegl dem archiwów zak a-
dowych jednostek organizacyjnych policji. Zako czono przegl d archiwum KMP w Suwa kach 
i Grajewie. Dokonano ponownego przegl du archiwum KWP w Bia ymstoku oraz rozpocz to 
prace w KPP w Mo kach i Sokó ce. 

RGOiOM podj  zadanie uporz dkowania dokumentacji cz onków ORMO z b. województw 
bia ostockiego, om y skiego, suwalskiego i olszty skiego. Ca o  tych materia ów zosta a 
poddana skontrum oraz uporz dkowaniu poprzez wydzielenie jednostek aktowych odpowiada-
j cych poszczególnym osobom. Kontynuowano opracowywanie dokumentów ludno ci auto-
chtonicznej powiatu Mr gowo, polegaj ce na posegregowaniu dokumentów i utworzeniu jed-
nostek aktowych. Rezultaty prac zosta y odnotowane w elektronicznych bazach danych.

Na potrzeby BUiAD kontynuowano prace nad modu em bazodanowym ewidencji spisów 
zdawczo-odbiorczych. Pod koniec 2008 r. baza ta liczy a 117 878 rekordów, z czego 109 310 
by o dzie em archiwistów Referatu Gromadzenia. W okresie sprawozdawczym bazy danych, 
prowadzone przez RGOiOM uzupe niono o 107 624 rekordy.

Czynno ciom skontrowym poddano zespo y akt oparte na ewidencji charakteryzuj cej si  
niskim stopniem szczegó owo ci, przy której tworzeniu nie uczestniczyli archiwi ci OBUiAD. 
W roku 2008 skontrum obj o 40,9 mb i 15 281 j.a. Sprawdze  dokonano na podstawie 39 spi-
sów zdawczo-odbiorczych.

W ramach referatu powo ano sekcj  digitalizacji i reprografii z o on  z trzech pracowników. 
W OBUiAD w Bia ymstoku zdigitalizowano 143 j.a. o cznej pojemno ci plików 549,93 GB, 
8 mikrofilmów i mikrofisz � 4,37 GB oraz 278 obrazów dokumentacji fotograficznej � 12,2 GB.

Zasób archiwalny OBUiAD w Bia ymstoku przechowywany jest w 10 magazynach o cznej 
pow. 523,4 m2. W omawianym okresie przeprowadzono generalne porz dkowanie magazynów, 
polegaj ce na odkurzeniu pude  i wi zek aktowych oraz oczyszczeniu z kurzu pó ek rega ów.

5.2.2.2. OBUiAD w Gda sku 

Stan zasobu wynosi 3345,41 mb. W ubieg ym roku pozyskano 103,10 mb, najwi cej z KWP 
w Gda sku i jednostek podleg ych (66,91 mb) oraz z Archiwum Wojsk L dowych w Toruniu 
(31,93 mb). Do najciekawszych nabytków mo na zaliczy  kasety magnetofonowe z nagrania-
mi dotycz cymi strajku w stoczni Gda skiej w 1980 r., dzia alno ci Lecha Wa sy, ks. Henryka 
Jankowskiego oraz strajku studentów Uniwersytetu Gda skiego w 1988 r. Inne warto ciowe 
nabytki to m.in. materia y dotycz ce wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 r. oraz dzia alno-
ci Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, dokumentacja dzia alno ci NSZZ �Solidarno � 

Regionu S upskiego, akta spraw karnych dotycz cych ukrywania i niszczenia materia ów ar-
chiwalnych b. WUSW w Gda sku, wspomnienia W adys awa Uchnalewicza odnosz ce si  do 
partyzantki antysowieckiej w okolicach Wo kowyska. 

We wspó pracy z KWP w Gda sku oraz w Olsztynie wraz z jednostkami podleg ymi, doko-
nano przegl du spisów zdawczo-odbiorczych oraz protoko ów brakowania. Przejrzano 14 227 
j.a. i wytypowano do przej cia 7620 j.a. Dotychczas przej to 3684 j.a.

S dy i prokuratury Apelacji Gda skiej, a tak e areszty ledcze i zak ady karne w woje-
wództwie pomorskim, przeprowadzi y na potrzeby IPN kwerendy, które pozwoli y na przej -
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cie 112 j.a. W Archiwum Wojsk L dowych w Toruniu oraz Archiwum Marynarki Wojennej 
w Gdyni dokonano przegl du spisów zdawczo-odbiorczych, a nast pnie wytypowano i przej to 
akta wojskowych organów wymiaru sprawiedliwo ci oraz akta osobowe o nierzy jednostek 
wojskowych ró nego szczebla cznie w liczbie 6145 j.a.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do baz danych 26 865 rekordów. Opracowywano 
te  inne pomoce ewidencyjne, takie jak: informator i przewodniki po zasobie archiwalnym Od-
dzia u IPN w Gda sku, ksi ga nabytków i inwentarz topograficzny magazynów archiwalnych.

W roku 2008 Sekcja Reprografii, dysponuj ca czterema skanerami, zdigitalizowa a 700 j.a. 
dokumentacji aktowej i 61 j.a. dokumentacji d wi kowej. Od pocz tku prac nad digitalizacj  
zeskanowano 808 j.a. dokumentacji aktowej i 62 j.a. dokumentacji d wi kowej. Zdigitalizo-
wano ca o  materia ów filmowych na kasetach VHS, tj. 29 j.a oraz 2 j.a. materia ów wideo na 
ta mie 16 mm.

Zasób filmowy licz cy 73 j.a. jest sukcesywnie digitalizowany, obecnie w postaci cyfrowej 
znajduje si  35 j.a. Ponadto 6 j.a. zosta o przes anych do BUiAD w celu konserwacji i wykona-
nia kopii cyfrowych. Prawie w ca o ci zdigitalizowano dokumentacj  d wi kow , która cznie 
obejmuje 64 j.a. Od kwietnia 2008 r. fotografie s  skanowane i katalogowane przy wykorzy-
staniu aplikacji ZEUS. Do ko ca tego roku posta  cyfrow  nadano 1186 fotografiom. Ponadto 
w ramach zabezpieczania zasobu zdigitalizowano 3070 fotografii, które równie  zostan  skata-
logowane w programie ZEUS. Zosta y opracowane katalogi materia ów audiowizualnych oraz 
mikrofilmów i negatywów znajduj cych si  w zasobie oddzia u. 

Zasób OBUiAD w Gda sku jest zgromadzony w 4 magazynach archiwalnych.

5.2.2.3. OBUiAD w Katowicach

Ogó em zasób OBUiAD w Katowicach liczy 11 540,03 mb. W 2008 r. przej to 163,18 mb 
akt, w ród których najwi kszy nabytek stanowi  akta ORMO pozyskane z MSWiA i przekaza-
ne za po rednictwem BUiAD (135 mb). Zasób zmniejszy  si  o 124,82 mb. Wi kszo  tej licz-
by stanowi  akta zwrócone do Filii nr 2 Archiwum Wojsk L dowych w Ole nicy (117,13 mb). 
Pozosta e zmiany wynikaj  z przeprowadzanego skontrum oraz przemieszczenia materia ów 
w obr bie w asnego zasobu.

Do najciekawszych nabytków nale : materia y przej te z KWP w Katowicach, b d ce 
zbiorem wydawnictw okoliczno ciowych, fotografii i eksponatów z by ej Izby Pami ci WUSW 
w Katowicach; wydawnictwa i publikacje resortowe przekazane z jednostek policji; podarowa-
ne wspomnienia wojenne pp k. W adys awa Krzy ciaka. 

Przegl d materia ów typowanych do przej cia jest prowadzony w instytucjach wymiaru 
sprawiedliwo ci (w tym w organach wi ziennictwa) oraz w poszczególnych komendach Po-
licji. Wytypowano do przej cia ok. 4300 j.a. z organów wi ziennictwa (akta osobowe funk-
cjonariuszy zatrudnionych w latach 1945�1956) oraz z jednostek policji ok. 1000 j.a. (g ównie 
wydawnictwa i publikacje resortowe). Ponadto wytypowano 40 j.a. spraw prokuratorskich. 
Pracownicy OBUiAD wykonali 13 spisów zdawczo-odbiorczych.

W trakcie porz dkowania materia ów odzyskanych z worów ewakuacyjnych pozyskano 
9,4 mb akt m.in. operacyjnych, materia ów administracyjnych Wydzia u �B� i akt TEOK. Po-
nadto wydzielono i odpowiednio pogrupowano 55 mb druków, formularzy i pustych teczek. 

W 2008 roku wprowadzono 38 635 rekordów do u ywanych przez OBUiAD w Katowicach 
baz danych, licz cych cznie 318 247 rekordów. Z tej liczby wi kszo  nale y do bazy zasobu 
materia ów archiwalnych, tworzonej wed ug formularza opracowanego w BUiAD Warszawa. 

Prace skontrowe w pierwszej kolejno ci obj y materia y o sygnaturze I i II WUSW Katowi-
ce. Skontrum poddano 43 spisy (192,35 mb, tj. 22 259 j.a.). Ponadto pracownicy OBUiAD Ka-
towice wykonywali czynno ci skontrowe materia ów archiwalnych po by ej OKBZpNP w Ka-
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towicach i Powiatowej Delegaturze Badania Zbrodni Hitlerowskich w Cz stochowie. Obj o 
ono 11,45 mb, tj. 1246 j.a. 

Planowej digitalizacji, ze wzgl du na powstanie w Cz stochowie punktu konsultacyjnego, 
podlega  spis IPN Ka 0026, którego aktotwórc  by  WUSW w Cz stochowie. Skanowane s  
tak e inne jednostki z zasobu OBUiAD, w zale no ci od zapotrzebowania oraz mo liwo ci 
technicznych. Od momentu rozpocz cia digitalizacji form  cyfrow  nadano 428 j.a. dokumen-
tacji aktowej, natomiast w okresie sprawozdawczym na dwóch stanowiskach wykonano kopie 
327 j.a. Digitalizowano równie  dokumentacj  audiowizualn  z zasobu oddzia u.

OBUiAD Katowice dysponuje w jednym budynku sze cioma magazynami o cznej po-
wierzchni 10 583 mb (w tym archiwum zak adowe). Ponadto wynajmowane s  od Archiwum 
Pa stwowego w Katowicach dwa pomieszczenia magazynowe o cznej powierzchni 1500 mb, 
w których s  przechowywane akta paszportowe. 

5.2.2.4. OBUiAD w Krakowie

Stan zasobu OBUiAD w Krakowie wynosi 5867,92 mb. Najwi ksz  grup  materia ów spo-
ród nabytków ( cznie 160,83 mb) stanowi 129,1 mb materia ów paszportowych, przekaza-

nych z Ma opolskiego Urz du Wojewódzkiego. Ubytki to 392,62 mb dokumentacji aktowej, 
mikrofilmowej i kartotecznej przekazanych do Delegatury IPN w Kielcach.

Do najciekawszych nabytków nale : akta dotycz ce wi ziennictwa, u yczone z Archiwum 
Pa stwowego w Krakowie; materia y pozyskane z KWP w Krakowie, wy czone z akt osobo-
wych funkcjonariuszy SB, dotycz ce mierci Stanis awa Pyjasa, zabezpieczenia uroczysto ci 
oraz akta przekazane przez Prokuratur  Okr gow  w Krakowie, dotycz ce mierci Ryszarda 
Smagura, który zgin  1 maja 1983 r. podczas t umienia przez ZOMO demonstracji antyre-
imowych w Nowej Hucie. Najciekawsze dary to przekazane przez ks. Wies awa Alickiego 

i Ann  Wojn  materia y, na które sk adaj  si  prasa, druki ulotne i wydawnictwa drugoobiego-
we z lat osiemdziesi tych.

W okresie sprawozdawczym wykonywano przegl dy materia ów archiwalnych w KWP 
w Krakowie i podleg ych jej jednostkach. cznie w 2008 r. przegl dowi poddano 28 723 j.a. 
i 71,9 mb kartotek, a do przej cia zakwalifikowano 2444 j.a. Pracownicy OBUiAD poddali 
równie  przegl dowi materia y archiwalne, wytypowane do przekazania przez S d Okr gowy 
w Krakowie � 80 j.a. i S d Rejonowy w D browie Tarnowskiej � 62 j.a.

W zakresie opracowania i porz dkowania zasobu budowano bazy danych, zawieraj ce in-
formacje znajduj ce si  w aktach osobowych róde  informacji oraz opracowywano materia y 
archiwalne technicznie i merytorycznie (tworzenie baz danych). Merytorycznie opracowano 
15 643 j.a. przede wszystkim spo ród akt ORMO Kraków, Tarnów i Nowy S cz oraz materia-
ów przej tych z KWP w Krakowie i jednostek podleg ych.

W Referacie funkcjonuje 7 baz danych, w tym: baza �Zasób OBUiAD� (243 523 rekordów, 
z których w 2008 r. wprowadzono 14 913) oraz �Indeks osób i spraw� (334 084 rekordy).

Prowadzone w okresie sprawozdawczym prace skontrowe by y zwi zane z przygotowania-
mi do przekazania zespo u by ego WUSW w Kielcach do Delegatury IPN w Kielcach. cznie 
poddano przegl dowi w ramach skontrum 55 422 j.a., tj. 326,07 mb. 

W okresie sprawozdawczym zeskanowano 1801 j.a., tj. 554 j.a. akt i mikrofilmów oraz 
1247 fotografii i materia ów d wi kowych ( cznie dot d zdigitalizowano w ca o ci 1828 j.a.). 
Pracami tymi obj to przede wszystkim dokumentacj  szczególnie nara on  na zniszczenie oraz 
jednostki archiwalne, przeznaczone do udost pnienia poza krakowskim Oddzia em IPN. Do 
grudnia 2008 r. wykorzystywano cznie 6 skanerów.

Dokumentacja filmowa na ta mach 16 mm oraz no nikach VHS, a tak e dokumentacja d wi -
kowa na ta mach magnetofonowych zosta a zdigitalizowana w 2007 r., do BUiAD w Warsza-
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wie w celu konserwacji przes ano dokumentacj  filmow  na ta mach 16 mm i 8 mm. W okresie 
sprawozdawczym zwrócono z BUiAD zdigitalizowane ta my 8 mm w liczbie 6 j.a. W ci gu 
roku 2008 opracowywano zdigitalizowany materia  d wi kowy � cznie 79 j.a. Dokumentacja 
fotograficzna jest skanowana i opracowywana systematycznie w ramach bazy ZEUS.

Referat dysponuje cznie 3 magazynami, w których jest przechowywana dokumentacja ak-
towa, mikrofilmowa i kopie cyfrowe materia ów archiwalnych oraz dokumenty sk adane do 
Archiwum Zak adowego.

5.2.2.5. OBUiAD w Lublinie

Ogólny stan zasobu na dzie  31 grudnia 2008 r. wynosi 2879,83 mb, w tym przej to 10,96 
mb akt. Wi kszo  nabytków stanowi  akta wytworzone przez S dy Rejonowe w Lublinie 
i W odawie oraz Wojskowy S d Rejonowy w Lublinie. Do najciekawszych mo na zaliczy  
darowizny prywatne, w tym zapiski sporz dzone prawdopodobnie przez Edwarda Taraszkie-
wicza � elaznego�, przekazane przez lubelski Oddzia  TVP.

W okresie sprawozdawczym dokonano przegl du ok. 5000 j.a. w archiwum S du Rejono-
wego w Lublinie, KPP w Krasnymstawie i KMP w Lublinie.

Rozpocz to prace nad prze o eniem do pude  bezkwasowych materia ów archiwalnych i ich 
opisem, które obj y 27 854 j.a. o metra u 300,4 mb.

Wprowadzono 12 288 rekordów do tworzonej bazy akt paszportowej z WUSW Lublin i 8420 
rekordów do bazy ORMO. 

W ramach skontrum, na podstawie 5 spisów zdawczo-odbiorczych, dokonano przegl du 
24 554 j.a., co stanowi 34,75 mb. Zako czono skontrum akt ledczych (3900 j.a. � 4 spisy) 
przekazanych z G ównej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W trakcie prac prowadzonych na 2 stanowiskach zeskanowano w okresie sprawozdawczym 
375 j.a. (41 563 plików) o pojemno ci 1102,24 GB. Ogó em od rozpocz cia procesu digitaliza-
cji wykonano kopie cyfrowe 651 j.a.

W zasobie OBUiAD znajduj  si  22 kasety VHS i 2 mikrokasety, które zosta y ju  przenie-
sione na no niki cyfrowe.

Materia y archiwalne s  zgromadzone w 3 magazynach.

5.2.2.6. OBUiAD w odzi

W okresie sprawozdawczym zasób archiwalny OBUiAD w odzi liczy  4144,31 mb. 
Przej to do zasobu 68,41 mb materia ów archiwalnych. Z zasobu wy czono 0,04 mb kart 
kartotecznych. W ród przej tych materia ów najwi ksz  grup  stanowi dokumentacja pozy-
skana z archiwów wojskowych ( cznie ponad 20 mb). Drugi pod wzgl dem wielko ci zbiór 
(12,32 mb) tworz  akta spraw S du Okr gowego w Ostrowie Wielkopolskim (dotycz ce osób 
wpisanych na niemieck  list  narodowo ciow ), przej te z S du Rejonowego w Ostrowie 
Wielkopolskim.

W ramach wspó pracy z policj  pracownicy RGOiOM zaopiniowali 82 protoko y brakowa-
nia z KWP w odzi oraz z jednostek podleg ych. W trakcie tych prac do przej cia zakwalifi-
kowano 43 j.a. Dokonano równie  przegl du materia ów archiwalnych w S dzie Rejonowym 
w owiczu oraz w Prokuraturze Okr gowej w odzi ( cznie ze 138 j.a. poddanych przegl do-
wi do przej cia zakwalifikowano 33 j.a.).

Do ciekawszych nabytków nale y zaliczy  fotografie, przekazane przez darczy ców pry-
watnych, dotycz ce tzw. marszu g odowego zorganizowanego w dniu 30 lipca 1981 r. w odzi 
oraz pacyfikacji w dniu 13 grudnia 1981 r. Zarz du Regionalnego NSZZ �Solidarno � w o-
dzi. 
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W referacie cznie opracowano pod wzgl dem merytorycznym 9699 j.a. (materia y archi-
walne opisano w elektronicznej bazie zasobu). W ramach opracowywania zasobu archiwalne-
go dokonano transferu danych z dotychczas u ytkowanej bazy zasobu do nowego formularza 
bazy zasobu materia ów archiwalnych i uzupe niono j  o nowe spisy zdawczo-odbiorcze oraz 
informacje, które nie by y uj te w starej bazie. cznie do nowej bazy zasobu archiwalnego 
wprowadzono 30 822 rekordy i obecnie liczy ona 126 171 rekordów. Inne bazy uzupe niono 
o 8824 rekordy.

W okresie sprawozdawczym zosta o zako czone skontrum ledztw by ej Okr gowej Komi-
sji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w odzi. W ramach przygotowa  do di-
gitalizacji dokumentacji mikrofilmowej w grudniu 2008 r. rozpocz to prace skontrowe zbioru 
mikrofilmowego, podczas których dokonano przegl du 4050 j.a. (4 mb). 

Prace digitalizacyjne prowadzono pocz tkowo na jednym, a od po owy 2008 r. na dwóch 
stanowiskach. W okresie sprawozdawczym procesowi digitalizacji poddano 234 j.a., co stano-
wi 1234,04 GB (od lipca 2007 r. zeskanowano razem 311 j.a. o pojemno ci 1629,08 GB).

OBUiAD w odzi dysponuje 5 pomieszczeniami magazynowymi o cznej powierzchni 
426 m2.

Oddzia  posiada 37 filmów na ta mach 16 mm, które znajduj  si  obecnie w depozycie 
BUiAD w Warszawie, gdzie poddawane s  konserwacji chemicznej i digitalizacji. Szacun-
kowa liczba fotografii znajduj cych si  w zasobie wynosi 2 038 000, w tym wi kszo  
z nich to zdj cia portretowe w aktach paszportowych i osobowych. W tej liczbie mie ci si  
te  3245 fotografii z wyodr bnionych spisów dokumentacji fotograficznej, zebranej w ra-
mach dzia alno ci by ej Okr gowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu w odzi.

5.2.2.7. OBUiAD w Poznaniu

Stan ogólny zasobu archiwalnego, znajduj cego si  w Oddziale IPN w Poznaniu, na dzie  
31 grudnia 2008 r. wynosi  4795,31 mb. W okresie sprawozdawczym do zasobu archiwalnego 
przyj to 39,49 mb, z czego najwi ksz  grup  stanowi  akta wi ziennictwa (ponad 35 mb).

Najciekawsze nabytki to materia y pozyskane od osób prywatnych, m.in. dokumentacja do-
tycz ca historii �Radia Solidarno  Regionu Wielkopolska�. Inne warte odnotowania nabytki 
to kolekcja dotycz ca zbrodni katy skiej i unikatowy zbiór materia ów ikonograficznych, ilu-
struj cych wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej na terenie Kraju Warty.

W roku 2008 archiwi ci pozna skiego Oddzia u IPN uczestniczyli w przegl dzie dokumen-
tacji zgromadzonej w archiwach policji, Zak adu Karnego w Rawiczu, Aresztów ledczych 
w Szamotu ach i Poznaniu oraz w Archiwum Wojsk L dowych w Toruniu Filia nr 1. cznie 
przejrzano ponad 225 mb akt, z czego przej to ok. 38 mb.

W roku 2008 archiwi ci RGOiOM prowadzili komputerowe bazy danych, zwi zane z bie-
c  prac  Referatu oraz bazy, które zosta y stworzone na potrzeby prowadzonych kwerend. 

Ogó em w okresie sprawozdawczym w referacie wprowadzono do wszystkich baz 157 545 
rekordów na ogóln  sum  wpisanych dotychczas 607 884 rekordów. 

Archiwi ci RGOiOM od roku 2007 prowadz  skontrum w zasobie archiwalnym pozna -
skiego Oddzia u IPN. Po zako czeniu pierwszego etapu tych prac, który obj  dokumentacj  
operacyjn  oraz administracyjn , w roku 2008 rozpocz to prace przy skontrum materia ów 
�jawnych�. Dotychczas skontrum poddano 12 851 j.a., co stanowi 177,76 mb akt. W trakcie 
prac du a cz  dokumentacji aktowej zosta a przepakowana w nowe pud a archiwalne. 

Pracownia Reprografii korzysta obecnie z sze ciu skanerów. W okresie sprawozdawczym 
zdigitalizowano 823 j.a., co stanowi 184,68 GB. Od pocz tku prac zwi zanych z digitalizacj  
zasobu posta  cyfrow  nadano 1122 j.a., co stanowi 284,704 GB.
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Dokumentacja aktowa znajduj ca si  pod opiek  archiwistów pozna skiego Oddzia u IPN 
jest przechowywana w 12 pomieszczeniach magazynowych o cznej powierzchni 524,48 m2. 

5.2.2.8. OBUiAD w Rzeszowie

Stan zasobu rzeszowskiego Oddzia u IPN na dzie  31 grudnia 2008 r. wynosi  2762,94 mb. 
W okresie sprawozdawczym przej to cznie 47,48 mb akt w tym 22,8 mb materia ów dotycz -
cych ORMO, otrzymanych z BUiAD i 18,1 mb dokumentów przekazanych przez Podkarpacki 
Urz d Wojewódzki w Rzeszowie.

Jednym z ciekawszych nabytków uzyskanych w minionym roku jest dokumentacja doty-
cz ca ORMO. S  to zarówno materia y administracyjne, jak równie  akta osobowe cz onków 
ORMO, pochodz cych z terenów by ych województw: rzeszowskiego, kro nie skiego, tarno-
brzeskiego i przemyskiego. 

W okresie sprawozdawczym zosta  zako czony przegl d materia ów archiwalnych przej -
tych z Archiwum Wojsk L dowych w Warszawie. Po przeprowadzeniu oceny dokumentów 
pod wzgl dem ich przydatno ci do zada  ustawowych IPN dokonano zwrotu wytypowanych 
3549 j.a. (31,65 mb) do AWL Filia nr 3 w Krakowie.

Ponadto zako czono przegl d akt osobowych, znajduj cych si  w dyspozycji tego archi-
wum. Ogó em do przej cia wytypowano 472 j.a. W okresie sprawozdawczym dokonano te  
przegl du materia ów w komendach policji, w wyniku którego przej to 34 j.a., co stanowi 
0,37 mb akt.

U ywane dot d bazy zosta y uzupe nione o 124 246 rekordów. Wszystkie funkcjonuj ce 
w OBUiAD w Rzeszowie elektroniczne pomoce ewidencyjne licz  w sumie 423 982 rekordy.

W okresie sprawozdawczym zosta y zako czone prace prowadzone nad skontrum zasobu 
b. Okr gowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. cznie 
czynno ciom skontrowym poddano 2545 j.a., co stanowi 23,9 mb akt.

Oddzia  IPN w Rzeszowie proces digitalizacji materia ów archiwalnych rozpocz  w sierp-
niu 2007 r. W okresie sprawozdawczym procesowi digitalizacji poddano (z wykorzystaniem 
trzech skanerów) 488 j.a. o cznej pojemno ci 1548,73 GB. Natomiast pocz wszy od 2007 
roku form  cyfrow  nadano w sumie 694 j.a., co stanowi 2595,92 GB. 

Wypo yczenia materia ów archiwalnych w OBUiAD w Rzeszowie odbywaj  si  w obr bie 
czterech magazynów archiwalnych o cznej powierzchni 524,1 m2. 

W styczniu 2008 r. OBUiAD w Rzeszowie rozpocz o prace nad projektem ZEUS, maj cym 
na celu digitalizacj  i archiwizacj  fotografii. Wi kszo  z nich pochodzi ze zbioru b. OKBZp
-NP w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do systemu ZEUS wprowadzono cznie 1534 
zdj cia w obr bie 675 obrazów o pojemno ci 11,24 GB.

5.2.2.9. OBUiAD w Szczecinie

Stan zasobu OBUiAD w Szczecinie zwi kszy  si  o 144,83 mb i wynosi  w ko cu 2008 r. 
3187,84 mb. W ród nabytków do najciekawszych nale  akta s dów i prokuratur wojskowych 
oraz akta osobowe oficerów i podoficerów politycznych przekazane przez Archiwum Wojsk 
L dowych w Toruniu.

W okresie sprawozdawczym dokonano przegl du materia ów archiwalnych w jednostkach po-
licji w Szczecinie. Przejrzano cznie 18 910 j.a., ale nie wytypowano materia ów do przej cia.

W zwi zku z weryfikacj  klauzul niejawnych przejrzano i odtajniono 5857 j.a. oraz 7008 
mikrofisz. Technicznie opracowano 3630 j.a. i 6313 mikrofisz. Uporz dkowano 10 620 j.a. 
nabytków poprzez sygnowanie akt i opisanie kartonów z aktami. U o ono wed ug starych syg-
natur 320 mb akt paszportowych.
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W 2008 r. wprowadzono 8130 nowych rekordów do baz elektronicznych. cznie bazy uzu-
pe nione w roku sprawozdawczym zawieraj  16 450 rekordów. 

Kontynuowano skontrum zasobu archiwalnego, rozpocz te w 2007 r. Sprawdzono 207 spi-
sów zdawczo-odbiorczych (659,5 mb, 64 031 j.a.) oraz sporz dzono 354 protoko y skontro-
we. 

Skanowaniu w pierwszej kolejno ci s  poddawane jednostki najbardziej zniszczone oraz 
akta najcz ciej wypo yczane. Dotychczas z zastosowaniem dwóch skanerów poddano digita-
lizacji 169 j.a. o pojemno ci 438,88 GB, z czego w roku 2008 zeskanowano 141 j.a. o pojem-
no ci 329,27 GB. 

Oprócz 8 pomieszcze  magazynowych wyposa onych w rega y stacjonarne i przesuwne, 
mog ce pomie ci  cznie 3336 mb akt, w grudniu 2008 r. zaadoptowano na magazyn archi-
walny nowe pomieszczenie, które zosta o wyposa one w rega y o pojemno ci 72 mb.

OBUiAD w Szczecinie posiada w swym zasobie znikom  ilo  dokumentacji d wi kowej 
i filmowej. Opracowanie zasobu fotograficznego polega o g ównie na skanowaniu i katalogo-
waniu zdj  w aplikacji ZEUS. 

5.2.2.10. OBUiAD we Wroc awiu

Stan ogólny zasobu wynosi  w dniu 31 grudnia 2008 r. 9559,82 mb. W okresie sprawo-
zdawczym zasób powi kszy  si  o 216,20 mb, przy czym najwi cej akt pozyskano z organów 
administracji publicznej � 98,58 mb i z policji � 87,91 mb. W 2008 r. uby o 252,88 mb, z czego 
wi kszo  zwrócono do archiwów wojskowych (252,30 mb). Ponadto dokonano korekt w me-
tra u w zwi zku z pracami porz dkowymi oraz przekazywaniem akt dotychczasowym dyspo-
nentom. 

Do najciekawszych nabytków nale y zaliczy  materia y pochodz ce od osób prywatnych. 
Pan Pawe  Bryszkowski u yczy  na czas zdigitalizowania 12 ta m magnetofonowych, zawie-
raj cych wywiady przeprowadzone z kobietami z terenu dawnego woj. wa brzyskiego, inter-
nowanymi w okresie stanu wojennego. P k Czes aw Jasi ski przekaza  materia y dotycz ce 
oddzia ów wile skiej AK, w tym interesuj cy materia  ikonograficzny.

W okresie sprawozdawczym prace nad typowaniem materia ów w celu ich przej cia do 
zasobu Oddzia u IPN we Wroc awiu odbywa y si : w archiwach KWP we Wroc awiu i Opolu, 
w Filii nr 2 AWL w Ole nicy (wyodr bniono 3602 j.a. podlegaj ce przekazaniu do wroc aw-
skiego Oddzia u IPN lub przeznaczone dla pozosta ych oddzia ów), w Archiwach Pa stwo-
wych w Opolu i we Wroc awiu (skopiowano 6530 kart dokumentów dotycz cych PPR i PZPR), 
w Opolskim Urz dzie Wojewódzkim, w S dzie Rejonowym w Strzelinie i w Prokuraturze 
Okr gowej we Wroc awiu. 

W ramach prac nad merytorycznym opisem zasobu wroc awskiego archiwum OBUiAD 
opracowano cznie w bazach danych 339 371 j.a., w tym w okresie sprawozdawczym 3915 
j.a. Pracownicy RGOiOM wykonywali równie  21 spisów zdawczo-odbiorczych (zawieraj -
cych 3264 pozycje), dotycz cych materia ów pozyskanych z ró nych instytucji oraz od osób 
prywatnych. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono skontrum akt operacyjnych i mikrofilmów 
WUSW w Opolu i we Wroc awiu, akt osobowych funkcjonariuszy wi ziennictwa z terenu 
Opolszczyzny oraz akt administracyjnych Wojewódzkiego Komitetu Obrony we Wroc awiu. 

cznie, od momentu rozpocz cia digitalizacji do ko ca 2008 r., wykonano skany 262 j.a., 
w tym w okresie sprawozdawczym 196 kopii cyfrowych ca ych j.a. (zajmuj cych 937,12 GB 
pami ci). W digitalizacji wykorzystywano pi  skanerów. 

Zasób jest zgromadzony w dwóch pomieszczeniach magazynowych o cznej powierzchni 
766 m2. Magazyny maj  rezerw  na przej cie od 1500 do 2000 mb akt. 
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Ze wzgl du na brak specjalistycznego sprz tu digitalizacyjnego we wroc awskim archiwum 
IPN ca o  (37 j.a.) dokumentacji filmowej przes ano w 2007 r. do BUiAD w celu nadania jej 
postaci cyfrowej. W zasobie archiwalnym znajduj  si  ponad 4 600 000 sztuk dokumentacji 
fotograficznej, z czego w okresie statystycznym zeskanowano 948 (14,95 GB), w tym ko-
pii wzorcowych 905 (11,711 GB) i u ytkowych 43 (3,24 GB). Spo ród 83 j.a. dokumentacji 
d wi kowej cznie zdigitalizowano 64 j.a., w tym 3 j.a. (5,84 GB) w 2008 r.

5.2.2.11. Delegatura w Bydgoszczy

Stan zasobu Delegatury pod koniec 2008 r. wynosi  3058,14 mb akt. Pozyskano 173,99 mb 
� najwi kszym nabytkiem by a dokumentacja przej ta od organów administracji publicznej 
(98 mb). Na 243,64 mb ubytków z o y y si  akta przekazane do innych oddzia ów IPN oraz 
zwrócone do Archiwum Wojsk L dowych w Toruniu (194,74 mb).

Do najciekawszych nabytków mo na zaliczy  akta prokuratur wojskowych z lat 1946�1955, 
akta administracyjne Wojskowego S du Rejonowego w Bydgoszczy oraz przekazane jako da-
rowizna zdj cia ze strajku w sierpniu 1980 r. w Zak adach TOWIMOR w Toruniu. 

Zako czono przegl d materia ów archiwalnych w Archiwum Wojsk L dowych w Toruniu. 
W roku sprawozdawczym przejrzano 3268 j.a. i wytypowano do przej cia 484 j.a. W wyniku 
dokonanego przegl du ogó em w roku sprawozdawczym przej to z AWL 2848 j.a. Trwa prze-
gl d materia ów archiwalnych w archiwach policyjnych. W 2008 roku przejrzano tam 51 275 
j.a., z czego do przej cia zakwalifikowano 378 j.a.

Opracowano merytorycznie 2716 j.a. poprzez nadanie uk adu wewn trz teczki, nadanie ty-
tu u lub jego uzupe nienie, okre lenie dat skrajnych, ustalenie aktotwórcy. Prace te obejmowa y 
dokumentacj  WUSW w Bydgoszczy 1945�1984, PUBP w Toruniu, Szubinie, Mogilnie, S -
pólnie, wieciu 1945�1956, Zak adu Karnego w Grudzi dzu 1977�1989 i S du Okr gowego 
w Bydgoszczy 1945�1950.

Ogó em w roku sprawozdawczym wprowadzono do baz elektronicznych 149 033 rekordy. 
cznie bazy te zawieraj  351 154 rekordy.
W celu zabezpieczenia zasobu s  digitalizowane g ównie materia y cz sto wypo yczane 

oraz b d ce w z ym stanie technicznym. W okresie sprawozdawczym zeskanowano 282 j.a., 
o pojemno ci 980 GB, a od pocz tku prac nad digitalizacj  302 j.a. Obecnie w tych pracach 
wykorzystywane s  trzy skanery.

Delegatura dysponuje 5 magazynami materia ów archiwalnych. 

5.2.2.12. Delegatura w Kielcach

Stan zasobu archiwalnego Delegatury IPN w Kielcach wynosi 1610,92 mb. Z OBUiAD 
w Krakowie przej to dokumentacj  archiwaln  dotycz c  by ego WUSW w Kielcach w licz-
bie 326,58 mb. Ponadto pozyskano dokumentacj  archiwaln  z KWP w Kielcach oraz z S du 
Okr gowego w Kielcach.

Nabytki z archiwów policji to w wi kszo ci materia y wytypowane w wyniku przegl du 
w komendach powiatowych województwa wi tokrzyskiego. Ogó em przejrzano ok. 15 000 
j.a., spo ród których do przej cia zakwalifikowano 95 j.a. W okresie sprawozdawczym doko-
nano równie  przegl du w S dzie Okr gowym w Kielcach i wytypowano do przej cia 26 j.a.

Ubytki w okresie sprawozdawczym to 11 j.a. pochodz cych z S du Wojewódzkiego w Kiel-
cach O rodek w Radomiu, które zosta y przekazane do Delegatury IPN w Radomiu. W zwi z-
ku z przenoszeniem dokumentacji archiwalnej do nowego magazynu, jak te  w wyniku prac 
porz dkowych i skontrum, dokonano korekty metra u w niektórych spisach zdawczo-odbior-
czych. Zmianie uleg  g ównie metra  materia u paszportowego, ponadto akt przej tych z po-
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licji oraz s dów i prokuratur powszechnych. Wspomniane skontrum obj o 431,05 mb, to jest 
65 095 j.a.

W styczniu 2008 r. dokonano uporz dkowania zasobu archiwalnego, poprzez u o enie 
dokumentacji w pud a archiwalne, opisanie ich i przeniesienie ca o ci zasobu archiwalnego 
do nowego magazynu. Kolejne prace porz dkowe by y zwi zane z przej ciem archiwaliów 
z OBUiAD w Krakowie.

Wraz z dokumentacj  by ego WUSW w Kielcach OBUiAD w Krakowie przekaza  baz  
danych w celu samodzielnego opracowywania, która nast pnie zosta a zaktualizowana o ok. 
12 000 rekordów. W zwi zku z przejmowaniem dokumentacji archiwalnej zosta o utworzo-
nych 15 spisów zdawczo-odbiorczych.

Digitalizacja zosta a cz ciowo rozpocz ta w marcu 2008 r. Pracownia digitalizacji uzyska-
a kompletne wyposa enie we wrze niu 2008 r. (obecnie m.in. cztery skanery). Zeskanowano 
cznie 103 j.a. dokumentacji aktowej oraz 71 mikrofilmów i mikrofisz.
W Delegaturze IPN w Kielcach znajduje si  nast puj ca dokumentacja audiowizualna (g ów-

nie w zasobie by ej OKBZpNP w Kielcach): filmowa � 5 szpul 16 mm, d wi kowa � 1 kaseta 
magnetofonowa oraz fotograficzna, m.in. zbiór obejmuj cy 631 fotografii zwi zanych ze ledz-
twami prowadzonymi przez OKBZpNP. W Delegaturze opracowywano wy cznie dokumen-
tacj  fotograficzn  za pomoc  systemu ZEUS. W roku 2008 wykonano 316 skanów i pe nych 
opisów fotografii, co daje cznie 7,97 GB.

5.2.2.13. Delegatura w Olsztynie

Stan zasobu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie zmieni  si  i wynosi  
96,99 mb.

Dokonano przegl du materia ów archiwalnych komend policji województwa warmi sko-
mazurskiego. W 2008 roku przejrzano 24 569 j.a., z których przekazano do OBUiAD w Bia-
ymstoku 1323 j.a. Na bie co jest dokonywane opiniowanie materia ów brakowanych przez 

komendy policji. Podj to te  wspó prac  z s dami i prokuraturami województwa warmi sko-
mazurskiego w celu przej cia pozosta ych materia ów archiwalnych, które s  w zainteresowa-
niu IPN. 

Dokonano przesygnowania ewidencji materia ów archiwalnych, znajduj cych si  w maga-
zynach Delegatury IPN w Olsztynie poprzez nadanie nowych sygnatury IPN Ol. Jednostki 
przeznaczone do udost pnienia lub wypo yczenia s  na bie co opracowywane technicznie. 

Brak stanowiska komputerowego uniemo liwia prowadzenie digitalizacji zasobu archiwal-
nego zgodnie z wyznaczonymi standardami. Dotychczas zeskanowano 253 mikrofisze (29 GB 
w plikach jpg) znajduj ce si  w KWP w Olsztynie.

Delegatura dysponuje 2 magazynami ze stacjonarnymi rega ami.

5.2.2.14. Delegatura w Radomiu

Do zasobu Delegatury nale y 728,47 mb akt. W roku sprawozdawczym przej to m.in. ma-
teria y dotycz ce ORMO oraz dokumentacj  wytworzon  przez ZOMO, ROMO, NOMO i Ba-
taliony Centralnego Przyporz dkowania w Radomiu.

Ciekawym nabytkiem jest podarowana przez osob  prywatn  dokumentacja dotycz ca �ci-
chociemnego�, ppor. Boles awa Aleksandra Odrow a-Szukiewicza. 

W okresie sprawozdawczym porz dkowano magazyn akt paszportowych (324 mb), rozpo-
cz to te  proces porz dkowania ksi eczek paszportowych.

Po przej ciu materia ów z centrali IPN w 2007 r. Delegatura otrzyma a bazy sporz dzone 
w BUiAD, licz ce obecnie 154 801 rekordów. Ponadto dysponuje w asnymi bazami zawiera-
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j cymi 3863 rekordy. W 2008 roku rozpocz to tworzenie bazy ewidencji zasobu. W okresie 
sprawozdawczym wprowadzono do niej 1280 rekordów. 

Prace nad digitalizacj  dokumentacji aktowej w Delegaturze IPN w Radomiu rozpocz -
to w drugiej po owie 2007 r. Obecnie s  prowadzone z zastosowaniem dwóch skanerów. 
Od pocz tku digitalizacji zeskanowano 114 j.a., o cznym rozmiarze skanów wzorcowych 
392,41 GB, w tym w 2008 r. � 104 j.a. dokumentacji aktowej i zmikrofilmowanej.

Delegatura IPN w Radomiu dysponuje jednym magazynem znajduj cym si  w strefie bez-
piecze stwa oraz dwoma magazynami poza t  stref . cznie pojemno  magazynów wynosi 
oko o 1 km akt. 

Na dokumentacj  audiowizualn  sk adaj  si  3 kasety magnetofonowe, przekazane przez 
osob  prywatn , zawieraj ce relacje osób zes anych z rejonu Bia egostoku w g b ZSRR w la-
tach 1939�1941. Fotografie, które znajduj  si  w zasobie delegatury, stanowi  integraln  cz  
dokumentacji aktowej. 

Wykres 3. Wielko  zasobu archiwalnego IPN wg stanu na dzie  31 grudnia 2008 r. wynosi 87 219,82 
mb
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Wykres 4. Nabytki i ubytki w okresie sprawozdawczym wg stanu na dzie  31 grudnia 2008 r.

Wykres 5. Opracowanie zasobu archiwalnego
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Okres sprawozdawczy

UOP (zlikwidowany) ABW

AW

WSI (zlikwidowane) SKW 
SWW

MSWiA

Policja

Policja (materiay
 paszportowe)

Wiziennictwo

OKZpNP

Archiwa pastwowe

Archiwa wojskowe

Stra Graniczna

Organy administracji
 publicznej

Sdy i prokuratury
 powszechne

Sdy i prokuratury woj-
skowe

Dary i kolekcje prywatne
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Tabela 2. Tworzenie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych*

Oddzia Nazwa bazy danych Liczba rekordów wprowadzonych czna liczba rekordów w bazie

BUiAD
Baza ewidencji zasobu 95 779 95 779

ZEUS 4 934 6 915
EZAN 1 045 1 045

Bia ystok
Baza ewidencji zasobu 107 624 107 624

ZEUS 241 241
EZAN 58 58

Gda sk
Baza ewidencji zasobu 26 865 83 647

ZEUS 1 186 1 186
EZAN 125 125

Katowice
Baza ewidencji zasobu 25 336 294 982

ZEUS 960 960
EZAN 528 528

Kraków
Baza ewidencji zasobu 14 913 243 523

ZEUS 1 052 1 052
EZAN 349 349

Lublin
Baza ewidencji zasobu 20 708 45 191

ZEUS 399 399
EZAN 18 18

ód
Baza ewidencji zasobu 30 822 126 171

ZEUS 920 920
EZAN 220 220

Pozna
Baza ewidencji zasobu 154 143 607 601

ZEUS 302 302
EZAN 0 0

Rzeszów
Baza ewidencji zasobu 120 992 120 992

ZEUS 1 534 1 534
EZAN 0 0

Szczecin
Baza ewidencji zasobu 6 614 34 878

ZEUS 1 156 1 156
EZAN 428 428

Wroc aw
Baza ewidencji zasobu 3 915 339 371

ZEUS 867 867
EZAN 70 70

Delegatura 
Bydgoszcz

Baza ewidencji zasobu 147 193 349 314
ZEUS 1 243 1 243
EZAN 28 28

Delegatura 
Kielce

Baza ewidencji zasobu 11 747 11 747
ZEUS 316 316
EZAN 0 0

Delegatura 
Olsztyn

Baza ewidencji zasobu 0 0
ZEUS 0 0
EZAN 0 0

Delegatura 
Radom

Baza ewidencji zasobu 1 280 1 280
ZEUS 0 0
EZAN 0 0

Razem
Baza ewidencji zasobu 767 931 2 462 100

ZEUS 15 110 17 091
EZAN 2 869 2 869

* Dane sumaryczne, dotycz ce liczby rekordów znajduj cych si  we wszystkich bazach prowadzonych przez od-
dzia owe biura udost pniania i archiwizacji dokumentów oraz delegatury IPN, znajduj  si  w tek cie sprawozdania.
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Tabela 3. Wypo yczenia magazynowe

Oddzia
Liczba j.a. 

wypo yczonych 
z magazynów

Liczba j.a. 
zwróconych 
do magazy-

nów
BUiAD 90 935 91 584

Bia ystok 18 020 17 406
Gda sk 11 511 10 247

Katowice 14 811 13 164
Kraków 28 394 25 562
Lublin 12 321 10 738

ód 31 910 31 814
Pozna 8 556 7 133

Rzeszów 18 369 17 423
Szczecin 15 757 15 631
Wroc aw 11 989 12 284

Delegatura Bydgoszcz 12 651 10 016
Delegatura Kielce 2 896 2 103

Delegatura Olsztyn 242 167
Delegatura Radom 3 165 2 310

Razem 281 527 267 582

Tabela 4. Skontrum

Oddzia
SKONTRUM

obj o (mb) dokonano 
przegl du (j.a.)

na podstawie spisów 
zdawczo-odbiorczych

sporz dzono proto-
ko ów skontrowych

BUiAD 228,89 17 746 54 7
Bia ystok 40,905 15 281 39 16
Gda sk 0 0 0 0

Katowice 192,35 22 259 43 43
Kraków 326,07 55 422 30 30
Lublin 34,75 24 554 5 1

ód 4 4 050 3 3
Pozna 177,76 12 851 36 0
Rzeszów 0 0 0 0
Szczecin 659,485 64 031 207 354
Wroc aw 15,33 4    233 12 0

Delegatura Bydgoszcz 0 0 0 0
Delegatura Kielce 431,05 65 095 88 88

Delegatura Olsztyn 0 0 0 0
Delegatura Radom 0 0 0 0

Razem 2110,59 285 522 517 542
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Tabela 5. Opracowanie techniczne zasobu archiwalnego

Oddzia Liczba j.a. opracowanych technicznie
BUiAD 19 835

Bia ystok 5 411
Gda sk 2 297

Katowice 8 634
Kraków 8 657
Lublin 4 751

ód 2 393
Pozna 1 571

Rzeszów 3 081
Szczecin 3 630

Warszawa 1 352
Wroc aw 6 330

Delegatura Bydgoszcz 2 955
Delegatura Kielce 2 906

Delegatura Olsztyn 104
Delegatura Radom 735

Razem 74 642

Tabela 6. Digitalizacja (wykonanie kopii wzorcowych)*

Oddzia y Rodzaj dokumentacji j.a./obrazy** GB

BUiAD

dokumentacja aktowa 1 222 5548,4
mikrofilmy i mikrofisze 3 481 2 204,97

dokumentacja fotograficzna 11 035 238,27
dokumentacja filmowa 266 781,09

dokumentacja d wi kowa 190 190,64

Bia ystok

dokumentacja aktowa 143 549,93
mikrofilmy i mikrofisze 8 4,37

dokumentacja fotograficzna 278 12,2
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

Gda sk

dokumentacja aktowa 700 1 505,45
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 4 256 104,87
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 61 20,85

Katowice

dokumentacja aktowa 327 552,2
mikrofilmy i mikrofisze 136 47

dokumentacja fotograficzna 2 451 35,98
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 20 2,24

Kraków

dokumentacja aktowa 478 1 299,14
mikrofilmy i mikrofisze 76 89,675

dokumentacja fotograficzna 1 170 14,48
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 77 6,14
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Oddzia y Rodzaj dokumentacji j.a./obrazy** GB

Lublin

dokumentacja aktowa 375 1 102,24
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 399 25,04
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

ód

dokumentacja aktowa 234 1 234,04
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 920 23,5
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

Pozna

dokumentacja aktowa 823 184,68
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 302 11,3
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

Rzeszów

dokumentacja aktowa 488 1 548,73
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 843 13,231
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

Szczecin

dokumentacja aktowa 141 329,272
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 1 156 18,35
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

Wroc aw

dokumentacja aktowa 196 937,12
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 905 11,711
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 3 5,84

Delegatura Bydgoszcz

dokumentacja aktowa 282 980,11
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 1 243 31,028
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

Delegatura Kielce

dokumentacja aktowa 103 131,49
mikrofilmy i mikrofisze 71 29,864

dokumentacja fotograficzna 316 7,97
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

Delegatura Olsztyn

dokumentacja aktowa 0 0
mikrofilmy i mikrofisze 0 0

dokumentacja fotograficzna 0 0
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0

Delegatura
Radom

dokumentacja aktowa 99 315,63
mikrofilmy i mikrofisze 5 2,37

dokumentacja fotograficzna 0 0
dokumentacja filmowa 0 0

dokumentacja d wi kowa 0 0
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Razem

dokumentacja aktowa 5 611 16 218,4
mikrofilmy i mikrofisze 3 777 2 378,25

dokumentacja fotograficzna 25 274 547,93
dokumentacja filmowa 266 781,09

dokumentacja d wi kowa 351 225,71

* Skanowana dokumentacja aktowa jest zapisywana w trzech rodzajach plików, tj. w plikach wzorcowych tiff dla 
ka dej skanowanej karty, strony lub klatki mikrofilmu, w pliku u ytkowym PDF, wykonanym dla ca ej skanowanej jed-
nostki archiwalnej oraz jako elektroniczna karta inwentarzowa w postaci pliku XML. Standard skanowania dokumenta-
cji aktowej zak ada wykonywanie kopii wzorcowych przy zachowaniu rozdzielczo ci 300 dpi, 24 bitowej g bi kolorów 
oraz zapis danych w formacie tiff. Skanowanie dokumentacji fotograficznej odbywa si  przy zachowaniu formatu tiff, 
rozdzielczo ci 600 dpi oraz 24 bitowej g bi kolorów dla zdj  kolorowych i 8 bitowej dla zdj  czarno-bia ych. Obrazy 
cyfrowe fotografii otrzymuj  rozmiar nie mniejszy ni  13 na 18 cm.

** W wypadku dokumentacji fotograficznej liczba digitalizowanych jednostek podawana jest w obrazach.

5.3. Udost pnianie i informacja naukowa
5.3.1. Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej

W okresie sprawozdawczym rytm pracy Wydzia u Udost pniania i Informacji Naukowej 
wyznacza y nast puj ce przepisy prawne, reguluj ce zasady udost pniania dokumentów z za-
sobu archiwalnego Instytutu Pami ci Narodowej:

1) ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z pó n. zm.),

2) ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa z lat 1944�1990 
oraz tre ci tych dokumentów (Dz. U. z 2007, Nr 63, poz. 425 z pó n. zm.).

Zakres zada  oraz funkcjonowanie Wydzia u regulowa y tak e wydane przez Prezesa IPN-
-K ZpNP przepisy wewn trzne, które doprecyzowa y i ujednolici y zasady udost pniania do-
kumentów:

1) Zarz dzenie nr 6/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu za czania do do-
kumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN-K ZpNP i udost pniania uzupe nie , 
sprostowa , uaktualnie , wyja nie  oraz dokumentów lub ich kopii. 

2) Zarz dzenie nr 8/08 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu zastrzegania danych 
osobowych, informacji oraz danych w dokumentach zgromadzonych w zasobie archiwalnym 
IPN-K ZpNP.

3) Zarz dzenie nr 14/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu udost pniania do-
kumentów w czytelniach akt jawnych IPN-K ZpNP.

4) Zarz dzenie nr 19/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie instrukcji post powania z wnio-
skami kierowanymi do IPN-K ZpNP.

W zwi zku z zarz dzeniem nr 6/08 powsta a aplikacja �Zbiór uzupe nie , sprostowa , uak-
tualnie , wyja nie  oraz dokumentów lub ich kopii�. Rejestr ten w formie elektronicznej jest 
prowadzony przez w a ciwe w sprawach ewidencji komórki organizacyjne IPN, natomiast 
dokumenty w formie papierowej s  archiwizowane w odr bnym zbiorze przez komórki IPN 
w a ciwe w sprawach gromadzenia zasobu. Dokumenty archiwalne ka dorazowo udost pnia 
si  wraz z za czonymi uzupe nieniami. 

W zwi zku z zarz dzeniem nr 8/08 powsta a aplikacja �Zastrze enia�, która stanowi zbiór 
informacji o wniesionych zastrze eniach danych osobowych oraz innych informacji i danych 
ujawniaj cych pochodzenie etniczne lub rasowe, przekonania religijne, przynale no  wyzna-
niow  oraz dane o stanie zdrowia lub stanie maj tkowym osoby sk adaj cej zastrze enie. W ba-
zie ewidencjonuje si  dane o zastrze eniach w udost pnionych dokumentach pochodz cych 
z ró nych jednostek organizacyjnych Instytutu Pami ci Narodowej. 
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Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej w roku 2008 wykonywa  równie  ustawowe 
zadania zwi zane z tworzeniem oraz publikacj  elektronicznego, tematycznego inwentarza ar-
chiwalnego akt spraw karnych z okresu stanu wojennego (akta s dowe, prokuratorskie, ledcze, 
akta kolegiów ds. wykrocze ), przechowywanych w archiwach IPN na terenie ca ego kraju. 
WUiIN gromadzi  i systematycznie uzupe nia  dane w aplikacji, koordynowa  wykonywanie 
powy szych zada  przez oddzia y i delegatury IPN oraz przeprowadza  weryfikacj  danych 
przekazywanych do publikacji w inwentarzu. 

Kolejnym zadaniem wydzia u by a realizacja projektu badawczego dla Pe nomocnika Pre-
zesa Rady Ministrów do spraw Muzeum II Wojny wiatowej. W jego ramach przeprowadzono 
ogólnopolsk  kwerend  archiwaln  do tematów badawczych wskazanych przez pe nomocnika. 
Praca nad ww. projektem b dzie kontynuowana w roku 2009.

W 2008 r. wydzia  rozpocz , na wniosek Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, realiza-
cj  bardzo pracoch onnego projektu naukowego. W jego ramach przeprowadzono kwerend  
w zasobie archiwalnym, przekazanym do IPN przez by  G ówn  Komisj  Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Celem prowadzonych poszukiwa  archiwalnych by o m.in.: 
wyselekcjonowanie, weryfikacja i opracowanie materia ów na temat wojennych i powojen-
nych losów obywateli polskich narodowo ci ydowskiej, a tak e archiwaliów dokumentuj -
cych skierowane przeciwko ydom eksterminacyjne dzia ania organów administracji III Rze-
szy w okresie II wojny wiatowej. Dokumentacja zwi zana z projektem by a przenoszona na 
no niki w postaci mikrofilmów. Docelowo w ramach realizacji ww. wniosku przewiduje si  
udost pnienie ponad 24 000 jednostek aktowych. Praca nad kwerend  b dzie kontynuowana 
w 2009 r. 

Ponadto, w okresie sprawozdawczym prowadzono kwerendy archiwalne w zwi zku z: 
1) uruchomieniem portalu internetowego �Sierpie  1980�, w którym udost pniono nieznane 

dokumenty S u by Bezpiecze stwa, galerie zdj  z narodzin i karnawa u �Solidarno ci�, frag-
menty filmów, relacje uczestników tamtych dni, kalendarium wydarze  � oraz wiele innych 
ciekawych materia ów;

2) projektem wystaw multimedialnych pt. �Marzec �68�, �Dzia alno  Solidarno ci do mo-
mentu wprowadzenia stanu wojennego�, �Kultura niezale na�;

3) przygotowywanymi przez IPN publikacjami albumów �Zbrodnia katy ska� i �Wydarze-
nia w Rumunii w grudniu 1989 roku�.

W okresie sprawozdawczym do Wydzia u Udost pniania i Informacji Naukowej wp yn y 
12 542 sprawy, z czego zrealizowano cznie 12 252. Ró nica pomi dzy tymi warto ciami 
liczbowymi wynios a 290 spraw. Sytuacja taka jest skutkiem nap ywu w ostatnim kwartale 
roku du ej liczby wniosków o udost pnienie dokumentów potwierdzaj cych fakt internowa-
nia i prowadzenie dzia alno ci opozycyjnej przez osoby wnosz ce do s dów wnioski na mocy 
ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa ne orzecze  wydanych wobec osób repre-
sjonowanych za dzia alno  na rzecz niepodleg ego bytu Pa stwa Polskiego (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 191, poz. 1372). 

Nale y równie  podkre li , e czas realizacji wniosków rozpatrywanych przez IPN skró-
ci  si  w sposób znacz cy w stosunku do lat ubieg ych i wynosi  od kilku do kilkunastu dni, 
a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych � do 2 miesi cy.

W roku 2008 Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej opracowywa  wyniki kwe-
rend oraz udost pnia  materia y archiwalne do wniosków s u bowych w nast puj cych kate-
goriach:

a) wnioski prokuratorów GK ZpNP i OK ZpNP; 
b) wnioski prokuratorów Biura Lustracyjnego i oddzia owych biur lustracyjnych;
c) wnioski prowadz cych badania naukowe pracowników Biura Edukacji Publicznej i od-

dzia owych biur edukacji publicznej;



75

d) wnioski pracowników Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów, oddzia owych 
biur i delegatur IPN oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Instytutu Pami ci Na-
rodowej. 

Zako czono realizacj  cznie 1982 wniosków. W toku rozpatrywania ww. kategorii wnio-
sków: udost pniono 6857 jednostek akt, wypo yczono do wykorzystania s u bowego 4642 
jednostki aktowe oraz 237 p yt CD i 35 p yt DVD.

W 2008 r. realizowano tak e kwerendy archiwalne na potrzeby osób wyst puj cych do Pre-
zesa IPN z wnioskami o wydanie decyzji potwierdzaj cych uwi zienie w latach 1944�1956 
bez wyroku za dzia alno  polityczn  lub religijn , zwi zan  z walk  o suwerenno  i niepod-
leg o  Polski oraz z wnioskami o potwierdzenie faktu eksterminacji lub przymusowego wy-
narodowienia, co stanowi realizacj  art. 8 ust. 2 lit. �a� i �b� ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 z pó n. zm.). 

Ponadto opracowywano kwerendy archiwalne na potrzeby osób wyst puj cych do Prezesa 
IPN z wnioskami o wydanie decyzji potwierdzaj cych okres osadzenia w wi zieniach lub in-
nych miejscach odosobnienia na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 1956 r. za dzia alno  
polityczn , co stanowi realizacj  art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z pó n. zm.).

W okresie sprawozdawczym Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej przeprowadza  
kwerendy na wnioski organów sprawiedliwo ci i cigania, tj. do wniosków sk adanych przez s dy 
okr gowe, wojskowe s dy okr gowe w zwi zku z prowadzonymi przez ww. instytucje post po-
waniami na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa ne orzecze  
wydanych wobec osób represjonowanych za dzia alno  na rzecz niepodleg ego bytu Pa stwa 
Polskiego (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1372). W tym trybie zako czono realizacj  418 wnio-
sków, udost pniono lub wypo yczono 366 jednostek aktowych, 2 p yty DVD oraz opracowano 
i wydano 17 561 kart kopii, odpisów, wypisów i wyci gów z dokumentacji aktowej.

W roku 2008 opracowywano kwerendy do 779 wniosków z o onych przez organy admini-
stracji publicznej oraz do 1146 wniosków z o onych przez osoby fizyczne. 

Ponadto wydzia  realizowa  wnioski z art. 29a ustawy o IPN, na mocy którego Prezes Insty-
tutu Pami ci Narodowej informuje w ci gu 14 dni w formie za wiadczenia, czy dane osobowe 
wnioskodawcy s  to same z danymi osobowymi, które znajduj  si  w katalogu funkcjona-
riuszy, wspó pracowników, kandydatów na wspó pracowników organów bezpiecze stwa pa -
stwa, o których mowa w art. 5, oraz innych osób, udost pnionym w Instytucie Pami ci od dnia 
26 listopada 2004 r. W tym trybie zrealizowano 112 wniosków (na 112 wp ywaj cych).

Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej zajmowa  si  tak e wypo yczaniem materia-
ów archiwalnych na potrzeby oddzia owych biur oraz wydzia ów udost pniania i archiwizacji 

dokumentów IPN. 
Nale y podkre li , i  w 2008 roku w sposób znacz cy wzros a liczba zamówie  na materia y 

archiwalne z zasobu BUiAD. W trybie realizacji ww. wniosków Wydzia  Udost pniania i In-
formacji Naukowej udost pni  lub wypo yczy  29 576 jednostek archiwalnych, 1454 p yt CD 
oraz 7 p yt DVD, a tak e opracowa  i wyda  69 440 kart oraz 20 p yt CD zawieraj cych kopie, 
odpisy, wypisy i wyci gi z dokumentów archiwalnych. 

W trosce o stan archiwaliów Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej, realizuj c za-
mówienia jednostek organizacyjnych IPN, zamiast dokumentów oryginalnych wypo ycza  ich 
kopie w formie elektronicznej, wykonane z akt w a ciwych lub w postaci fotografii cyfrowych, 
zapisane na no nikach optycznych (CD-R, DVD). 

Dzi ki post puj cej digitalizacji zasobu by o mo liwe znaczne skrócenie czasu oczekiwania 
na akta, szczególnie takie, które by y zamawiane przez kilku wnioskodawców równocze nie. 
Zdigitalizowanie akt umo liwia bowiem jednoczesne wykonanie i udost pnienie wielu kopii.
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Do zada  wydzia u nale a  równie  nadzór nad terminowym przekazywaniem do w a ci-
wych komórek organizacyjnych Instytutu dokumentacji administracyjnej i archiwalnej, nie-
zb dnej do rozpatrzenia przez Prezesa IPN wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw, zako -
czonych w pierwszej instancji wydaniem postanowienia lub decyzji administracyjnej.

W tym trybie koordynowano przekazanie dokumentacji do 389 wniosków. W toku realizacji 
post powa  odwo awczych prowadzono korespondencj  manipulacyjn  z Biurem Prawnym 
IPN oraz s dami administracyjnymi. cznie wys ano 289 pism. 

W roku 2008 Wydzia  Udost pniania zajmowa  si  tak e rozpatrywaniem skarg na tryb 
realizacji wniosków z art. 30, 31, 33, 35, 35c, 36, 37 ustawy o IPN-K ZpNP oraz z art. 25 
ustawy o ujawnianiu informacji� W okresie sprawozdawczym poddano merytorycznej anali-
zie i udzielono odpowiedzi na 212 skarg na sposób realizacji wniosków rozpatrywanych przez 
Biuro Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów oraz oddzia y IPN. 

WUiIN administruje Czytelni  Akt Jawnych w BUiAD, w której udost pnia si  dokumenty 
na potrzeby realizacji wniosków s u bowych, wniosków naukowych i dziennikarskich. Czy-
telnia zosta a wyposa ona w scentralizowan  baz  komputerow , dzi ki której u ytkownicy 
mog  samodzielnie prowadzi  kwerendy, a tak e w stanowiska komputerowe, umo liwiaj ce 
przegl danie dokumentów zapisanych na p ytach CD/DVD oraz stanowiska z czytnikami mi-
krofilmów. U ytkownicy czytelni mog  równie  korzysta  z ksi gozbioru podr cznego, który 
zawiera m.in. wydawnictwa Instytutu Pami ci Narodowej. W trosce o zwi kszenie komfortu 
pracy czytelników wyd u ono czas pracy czytelni. Obecnie mo na z niej korzysta  od ponie-
dzia ku do pi tku, w godzinach od 8.30 do 19.30. 

W okresie sprawozdawczym czytelni  odwiedzi y 2763 osoby, którym udost pniono 21 521 
jednostek archiwalnych. 

Dodatkowo wydzia  obs uguje Czytelni  Tajn , w której udost pnia si  dokumenty niejaw-
ne osobom uprawnionym � g ównie prokuratorom pionu ledczego IPN oraz pracownikom 
pionu lustracyjnego IPN. 

W maju 2008 r. rozpocz a dzia alno  Pracownia Naukowa BUiAD, w której materia y 
archiwalne s  udost pniane do realizacji celów s u bowych pracownikom Biura Edukacji Pub-
licznej, oddzia owych biur edukacji publicznej oraz innych jednostek IPN. Pracownia, oprócz 
stanowisk umo liwiaj cych lektur  akt w formie papierowej, zosta a wyposa ona w stanowiska 
komputerowe do odczytu dokumentów na no nikach elektronicznych oraz czytniki mikrofisz. 

Szczegó owe dane statystyczne dotycz ce zada  wykonanych przez Wydzia  Udost pniania 
i Informacji Naukowej w okresie sprawozdawczym znajduj  si  w za czonych tabelach. 

5.3.2. Referaty/Sekcje Udost pniania i Informacji Naukowej 
Referaty Udost pniania i Informacji Naukowej w oddzia owych biurach udost pniania i ar-

chiwizacji dokumentów wraz z sekcjami w delegaturach realizowa y nast puj ce kategorie 
wniosków: 

� wnioski, o których mowa w art. 29a ustawy o Instytucie Pami ci Narodowej;
� wnioski o udost pnienie dokumentów dotycz cych wnioskodawcy na zasadach okre lo-

nych w art. 30�35c;
� wnioski o udost pnienie dokumentów na zasadach okre lonych w art. 36 ustawy o Insty-

tucie Pami ci Narodowej organom w adzy publicznej oraz innym instytucjom, organizacjom 
i osobom w celach wykonywania zada  ustawowych, prowadzenia bada  naukowych i publi-
kacji materia u prasowego;

� wnioski o udost pnienie dokumentów osób publicznych na zasadach okre lonych w art. 
22�28 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 
1944�1990 oraz tre ci tych dokumentów;
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� wnioski o udost pnienie do wgl du kopii akt spraw lustracyjnych zako czonych prawo-
mocnym wyrokiem s du na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. 
o ujawnianiu informacji...;

� wnioski o udost pnienie dokumentów do celów s u bowych uprawnionym pracownikom 
Instytutu Pami ci.

W stosunku do 2007 r. wzros a ogólna liczba spraw wp ywaj cych i zrealizowanych w zwi z-
ku z udost pnianiem dokumentów zgromadzonych w zasobie IPN. Razem referaty i sekcje 
udost pniania w oddzia owych biurach i delegaturach przyj y 51 213 wniosków, a zrealizo-
wa y 57 082. Najwi ksza liczba wp ywaj cych spraw przypad a na OBUiAD w Warszawie, 
Krakowie, Katowicach i we Wroc awiu. 

W okresie sprawozdawczym szczególnie licznie nap ywa y do oddzia ów i delegatur wnio-
ski i zapytania z s dów oraz podania osób fizycznych, zwi zane z potwierdzeniem represji 
doznanych w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. Sytuacja ta by a skutkiem 
wej cia w ycie z dniem 18 listopada 2007 r. nowelizacji ustawy o uznaniu za niewa ne 
orzecze  wydanych wobec osób represjonowanych za dzia alno  na rzecz niepodleg ego 
bytu Pa stwa Polskiego, która m.in. umo liwi a ubieganie si  o odszkodowanie i zado -
uczynienie za dzia alno  prowadzon  po 31 grudnia 1956 r., przy jednoczesnym ogranicze-
niu terminu sk adania wniosków do s dów z tytu u internowania w stanie wojennym do dnia 
18 listopada 2008 r. (ustawa uchwalona 19 grudnia 2008 r. znosi to ograniczenie � proces 
legislacyjny jeszcze trwa). W kategorii spraw kierowanych przez organy wymiaru sprawied-
liwo ci i cigania odnotowano wi c sze ciokrotny wzrost w porównaniu do 2007 r. (5977 
spraw wp ywaj cych). Konieczno  realizacji tak du ej liczby wniosków w krótkim terminie 
wymaga a niejednokrotnie zaanga owania wszystkich pracowników referatów udost pniania 
i informacji naukowej. 

Po ustabilizowaniu si  sytuacji prawnej w odniesieniu do udost pniania dokumentów bada-
czom i dziennikarzom, równie  te grupy u ytkowników w wi kszym zakresie korzystaj  z za-
sobu IPN. W oddzia ach i delegaturach naukowcy z o yli 4266 wniosków, czyli o 68% wi cej 
ni  w roku 2007, a dziennikarze 1411 wniosków (wzrost o 130%). 

Liczba spraw realizowanych dla innych pionów Instytutu Pami ci Narodowej utrzymuje 
si  na podobnym poziomie, jak w poprzednim okresie sprawozdawczym. Podwojeniu jednak 
uleg a liczba wniosków realizowanych w ramach pionu archiwalnego (8287 spraw wp ywaj -
cych), co jest zwi zane z wysy k  akt i ich kopii na potrzeby kwerend prowadzonych na terenie 
ca ego kraju. 

Zmniejszy a si  natomiast liczba sk adanych w Instytucie wniosków o udost pnienie kopii 
dokumentów, cho  liczba spraw zrealizowanych zwi kszy a si , co by o zwi zane równie  
z odrabianiem zaleg o ci z 2007 r. Znacz co zmniejsza si  tak e liczba wniosków z art. 29a 
ustawy o IPN.

W przypadku wi kszo ci kategorii wniosków zauwa alny jest znaczny przyrost liczby kopii 
sporz dzanych na potrzeby u ytkowników � cznie na potrzeby wnioskodawców przygotowa-
no ponad dwukrotnie wi cej kopii kart ni  w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Materia y archiwalne s  udost pniane u ytkownikom w czytelniach akt jawnych i tajnych. 
W wi kszo ci czytelni akt jawnych ich u ytkownicy maj  do dyspozycji czytniki mikrofilmów 
oraz stanowiska komputerowe (z dost pem do bazy �Czytelnia� oraz z mo liwo ci  korzysta-
nia z kopii cyfrowych materia ów archiwalnych). Ogó em czytelnie akt jawnych znajduj ce 
si  w OBUiAD i delegaturach odwiedzi o w 2008 r. 7199 osób, którym udost pniono 83 468 
jednostek archiwalnych.
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Wykres 6. Udost pnianie dokumentów - liczba spraw (dane ogólne)

Wykres 7. Udost pnianie dokumentów - liczba spraw (dane szczegó owe)
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Wykres 8. Liczba udost pnionych jednostek archiwalnych*

I - wnioski o wydanie niezanonimizowanych kopii dokumentów
II - wnioski naukowo-badawcze
III - wnioski dziennikarskie
IV - wnioski organów sprawiedliwo ci i cigania
V - wnioski administracji publicznej
VI - wnioski osób fizycznych
VII - wnioski pionu ledczego IPN
VIII - wnioski pionu edukacyjnego IPN
IX - wnioski s u bowe realizowane dla innych jednostek i komórek organizacyjnych IPN

Wykres 9. Kopie wydane wnioskodawcom � g ówne kategorie wniosków

* Nie uwzgl dniono podawanej w sprawozdaniu w kartach liczby materia ów archiwalnych udost pnianych w zwi z-
ku z realizacj  wniosków o udost pnienie dokumentów z art. 30 i 33 ustawy o IPN. 
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Wykres 10. Kopie wydane wnioskodawcom (liczba kart) � BUiAD, OBUiAD i delegatury.

5.3.3. Udost pnianie i informacja naukowa � dane statystyczne
Tabela 1. Dane ogólne

Oddzia y Liczba spraw 
wp ywaj cych

Liczba spraw 
w trakcie realizacji

Liczba spraw zrealizowanych 
ostatecznie

BUiAD 12 542 2 158 12 252
Bia ystok 2 959 684 3 380
Gda sk 3 010 643 2 941

Katowice 4 609 1 556 4 701
Kraków 6 181 2 445 6 904
Lublin 3 402 1 730 3 458

ód 3 115 430 3 691
Pozna 2 846 1 115 3 610

Rzeszów 3 046 1 059 3 705
Szczecin 2 789 1 275 2 984

Warszawa 7 949 3 779 10 819
Wroc aw 4 457 2 857 4 035

Delegatura Bydgoszcz 2 156 584 2 204
Delegatura Kielce 2 341 561 2 335

Delegatura Olsztyn 730 50 714
Delegatura Opole* 90 56 31
Delegatura Radom 1 533 429 1 570

Razem 63 755 21 411 69 334

* W tabeli uwzgl dniono wnioski o udost pnienie dokumentów. Pozosta e kategorie wniosków wp ywaj cych do 
Delegatury w Opolu realizuje OBUiAD we Wroc awiu. 
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Przyjte

W trakcie realizacji

Zrealizowane

Liczba wnioskodawców, którym 
udostpniono dokumenty

Liczba udostpnionych kopii (karty)

Liczba decyzji odmownych w trybie 
art. 31 ust. 1 ustawy o IPN

Przyjte

W trakcie realizacji

Zrealizowane

Liczba udostpnionych kopii (karty)

Przyjte

W trakcie realizacji
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Liczba not ujawniajcych dane 

funkcjonariuszy i TW
Liczba funkcjonariuszy ujawnio-

nych w notach
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Liczba decyzji odmawiajcych po-
dania danych funkcjonariuszy i TW

Liczba funkcjonariuszy, których 
podania danych odmówiono

Liczba TW, których podania danych 
odmówiono
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Nieuwierzytelnio-
nych



82

Tabela 3. Realizacja art. 29a ustawy o IPN

Oddzia Liczba wniosków 
wp ywaj cych

Liczba wniosków 
w trakcie realizacji

Liczba wniosków zrealizowanych 
ostatecznie

Dane s  to same Dane nie s  to same
BUiAD 112 0 6 106

Bia ystok 4 1 0 3
Gda sk 11 1 0 10

Katowice 21 1 0 27
Kraków 20 4 0 17
Lublin 6 0 0 6

ód 11 0 0 11
Pozna 11 1 0 10

Rzeszów 12 4 0 8
Szczecin 8 0 0 10

Warszawa 35 0 5 32
Wroc aw 7 0 0 7

Delegatura Bydgoszcz 7 0 1 6
Delegatura  Kielce 13 0 5 9
Delegatura Olsztyn 0 0 0 0
Delegatura Opole 0 0 0 0

Delegatura Radom 1 1 0 0
Razem 279 13 17 262

Tabela 4. Realizacja art. 35b ustawy o IPN (uzupe nienia do zbioru dokumentów dotycz cych wnio-
skodawcy)

Oddzia
Liczba 

wniosków 
wp ywaj cych

Liczba 
wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba 
wniosków 

zrealizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych, 

do których do czono 
uzupe nienia

Liczba pomocy 
ewidencyjnych, 

do których do czono 
uzupe nienia 

Bia ystok 9 0 9 6 8
Gda sk 1 0 2 1 0

Katowice 5 2 3 3 0
Kraków 1 0 1 1 0
Lublin 1 1 0 0 0

ód 3 0 5 17 1
Pozna 2 0 2 2 0

Rzeszów 14 0 15 8 7
Szczecin 5 0 5 5 5

Warszawa 15 0 15 33 13
Wroc aw 0 0 0 0 0

Delegatura
Bydgoszcz 1 0 1 1 0

Delegatura 
Kielce 8 0 8 8 0

Delegatura
Olsztyn 0 0 0 0 0

Delegatura
Opole 0 0 0 0 0

Delegatura 
Radom 0 0 0 0 0

Razem 65 3 66 85 34
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Tabela 5. Realizacja art. 35c ustawy o IPN (udost pnianie dokumentów osobowych pracowników lub 
funkcjonariuszy organów bezpiecze stwa pa stwa)

Oddzia

Liczba 
wniosków 
wp ywaj -

cych

Liczba 
wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba wnio-
sków zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba udo-
st pnionych 
jednostek 

archiwalnych

Liczba wnio-
sków funkcjona-
riuszy i pracow-
ników organów 
bezpiecze stwa 
o wydanie kopii 

dokumentów

Liczba kopii 
dokumentów wy-
danych pracowni-
kom i funkcjona-
riuszom organów 
bezpiecze stwa 

(karty)
Bia ystok 6 6 9 2 0 126
Gda sk 20 4 16 6 2 0

Katowice 41 4 49 28 10 265
Kraków 14 2 15 0 13 726
Lublin 22 30 29 12 0 0

ód 9 1 8 12 3 40
Pozna 34 11 31 13 4 3
Rzeszów 5 3 4 1 0 0
Szczecin 28 18 21 13 1 9

Warszawa 78 38 96 44 15 208
Wroc aw 19 2 27 14 4 43

Delegatura 
Bydgoszcz 34 4 30 12 2 36

Delegatura
Kielce 4 2 5 4 5 103

Delegatura 
Olsztyn 0 0 0 0 0 0

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0

Delegatura
Radom 0 0 0 0 0 0

Razem 314 125 340 161 59 1 559

Tabela 6. Realizacja art. 37 ustawy o IPN (zastrze enie danych osobowych oraz innych informacji 
i danych)

Oddzia

Liczba 
wniosków 
wp ywaj -

cych

Liczba 
wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba 
wniosków 
zrealizo-
wanych 
ostatecz-

nie

Informacja 
o zastrze eniu danych 

osobowych (art. 37 ust. 1)

Informacja 
o zastrze eniu innych 
informacji i danych 

(art. 37 ust.2)
Liczba jed-
nostek ar-

chiwalnych, 
w których 
dokonano 
zastrze e

Liczba 
pomocy ewi-
dencyjnych, 
w których 
dokonano 
zastrze e

Liczba jed-
nostek ar-

chiwalnych, 
w których 
dokonano 
zastrze e

Liczba 
pomocy ewi-
dencyjnych, 
w których 
dokonano 
zastrze e

Bia ystok 5 0 5 7 0 7 1
Gda sk 11 11 0 24 0 0 4

Katowice 1 0 1 2 0 0 0
Kraków 2 0 2 4 4 0 1
Lublin 0 0 0 0 0 0 0

ód 5 0 5 14 0 1 0
Pozna 5 3 4 2 0 2 0
Rzeszów 3 1 2 0 0 2 0
Szczecin 3 0 3 4 1 5 0
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Oddzia

Liczba 
wniosków 
wp ywaj -

cych

Liczba 
wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba 
wniosków 
zrealizo-
wanych 
ostatecz-

nie

Informacja 
o zastrze eniu danych 

osobowych (art. 37 ust. 1)

Informacja 
o zastrze eniu innych 
informacji i danych 

(art. 37 ust.2)
Liczba jed-
nostek ar-

chiwalnych, 
w których 
dokonano 
zastrze e

Liczba 
pomocy ewi-
dencyjnych, 
w których 
dokonano 
zastrze e

Liczba jed-
nostek ar-

chiwalnych, 
w których 
dokonano 
zastrze e

Liczba 
pomocy ewi-
dencyjnych, 
w których 
dokonano 
zastrze e

Warszawa 11 5 6 5 0 6 0
Wroc aw 1 0 1 3 0 3 0

Delegatura
Bydgoszcz 2 2 0 16 0 15 0

Delegatura
Kielce 9 1 10 13 0 13 0

Delegatura
Olsztyn 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura
Opole 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura
Radom 1 0 1 0 0 1 0

Razem 59 23 40 94 5 55 6

Tabela 7. Realizacja wniosków w trybie art. 25�28 ustawy o ujawnianiu... (udost pnianie informacji 
o osobach publicznych)

Oddzia
Liczba 

wniosków 
wp ywaj -

cych

Liczba 
wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba wniosków 
zrealizowanych 

ostatecznie

Liczba udost pnionych 
jednostek archiwalnych 

(w tym udost pnione kopie, 
odpisy, wypisy i wyci gi)

Liczba decyzji od-
mownych w trybie 
art. 27 ust.1 ustawy 

o ujawnianiu
Bia ystok 12 4 13 188 2
Gda sk 1 3 7 2 1

Katowice 9 26 61 14 17
Kraków 3 2 27 392 0
Lublin 4 6 5 0 0

ód 4 0 12 106 0
Pozna 5 0 12 11 0
Rzeszów 4 19 7 72 0
Szczecin 4 5 15 10 0

Warszawa 137 75 359 636 26
Wroc aw 21 19 26 56 8

Delegatura
Bydgoszcz 4 3 1 25 0

Delegatura
Kielce 2 1 1 45 0

Delegatura
Olsztyn 1 0 1 0 0

Delegatura
Opole 0 0 0 0 0

Delegatura
Radom 14 5 10 2 5

Razem 225 168 557 1559 59
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Tabela 8. Wnioski naukowo-badawcze

Oddzia

Liczba wnio-
sków 

wp ywaj cych

Liczba wnio-
sków w trak-
cie realizacji

Liczba wnio-
sków zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba bada-
czy, którym 

udost pniono 
dokumenty

Liczba udo-
st pnionych 
jednostek 

archiwalnych

Liczba 
wydanych 

kopii, odpi-
sów, wypisów 

i wyci gów 
(karty)

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

BUiAD* 281 62 57 2 349 64 1 952 14 881 112
Bia ystok 75 0 31 0 83 0 360 2 631 12 187
Gda sk 104 1 63 0 96 1 218 3 114 5 129

Katowice 264 5 125 1 208 4 299 1 937 4 601
Kraków 1 245 0 294 0 1 184 3 350 2 079 102 339
Lublin 326 5 186 5 264 2 413 6 579 14 978**

ód 97 1 30 1 86 0 63 2 852 4 748
Pozna 142 2 122 1 74 4 315 2 957 22 539
Rzeszów 154 0 16 0 228 0 259 2 949 1 301
Szczecin 65 2 75 1 36 1 201 2 310 18 816

Warszawa 1 314 197 490 66 1 239 135 129 3 578 629
Wroc aw 112 1 136 0 79 2 274 2 911 8 909

Delegatura
Bydgoszcz 80 0 57 0 63 0 137 1 657 11 419

Delegatura 
Kielce 21 0 9 0 17 0 58 385 2 107

Delegatura 
Olsztyn 19 0 7 0 13 0 5 71 330

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura 
Radom 34 0 37 0 8 0 36 402 5 658

Razem 4 333 276 1 735 77 4 027 216 5 069 5 1293 215 802

* Podane wielko ci odnosz  si  do spraw przekazanych zgodnie z w a ciwo ci  miejscow  do oddzia ów IPN.
** Ponadto wydano 220,074 GB skanów.

Tabela 9. Wnioski dziennikarskie

Oddzia

Liczba wnio-
sków wp ywa-

j cych

Liczba wnio-
sków w trak-
cie realizacji

Liczba wnio-
sków zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba 
dziennika-
rzy, którym 

udost pniono 
dokumenty

Liczba udo-
st pnionych 
jednostek 

archiwalnych

Liczba wy-
danych kopii, 

odpisów, 
wypisów 

i wyci gów 
(karty)

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

BUiAD* 80 2 5 0 80 2 451 2 782 0
Bia ystok 23 0 6 0 24 0 24 156 438
Gda sk 31 0 11 0 23 0 19 161 315

Katowice 113 0 29 0 95 0 63 226 512
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Oddzia

Liczba wnio-
sków wp ywa-

j cych

Liczba wnio-
sków w trak-
cie realizacji

Liczba wnio-
sków zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba 
dziennika-
rzy, którym 

udost pniono 
dokumenty

Liczba udo-
st pnionych 
jednostek 

archiwalnych

Liczba wy-
danych kopii, 

odpisów, 
wypisów 

i wyci gów 
(karty)

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

krajo-
wych

zagra-
nicz-
nych

Kraków 362 1 83 0 338 1 57 261 8 172
Lublin 20 5 20 4 7 1 24 144 892**

ód 48 1 7 0 49 1 15 102 25
Pozna 35 0 29 0 26 0 59 1 104 3 890
Rzeszów 27 0 3 0 35 0 5 12 63
Szczecin 30 0 10 0 22 0 21 110 884

Warszawa 656 0 122 0 618 3 6 35 0
Wroc aw 34 0 22 0 31 0 27 213 498

Delegatura
Bydgoszcz 19 1 4 0 17 1 13 113 1 016

Delegatura
Kielce 3 0 0 0 1 0 2 8 0

Delegatura
Olsztyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura
Radom 1 1 1 1 0 0 2 18 28

Razem 1 482 11 352 5 1 366 9 788 5 445 16 733

* Podane wielko ci odnosz  si  do spraw przekazanych zgodnie z w a ciwo ci  miejscow  do oddzia ów IPN.
** Ponadto wydano 0,045 GB skanów.

Tabela 10. Realizacja spraw dla pionu ledczego IPN

Oddzia
Liczba 

spraw wp y-
waj cych

Liczba 
spraw 

w trakcie 
realizacji

Liczba 
spraw zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych

Liczba wydanych 
kopii, odpisów, 

wypisów i wyci -
gów (karty)

Liczba 
przejrza-
nych j.a.udost p-

nionych
wypo y-
czonych

BUiAD* 961 279 1 006 217 3 207 32 080 7 686
Bia ystok 235 18 240 1 427 200 3 552 1 637
Gda sk 217 32 209 441 104 1 968 696

Katowice 377 56 385 291 836 347 936
Kraków 229 125 207 4 1 168 11 689 1 809
Lublin 370 110 387 301 1 464 2 141 2 090

ód 216 10 231 252 53 2 717 366
Pozna 307 72 329 376 467 8 037 1 274
Rzeszów 411 37 411 743 64 5 176 1 866
Szczecin 358 146 339 51 1 683 5 386 1 381

Warszawa 1 0 1 0 0 0 0
Wroc aw 353 120 265 299 401 372 609
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Delegatura
Bydgoszcz 173 35 156 0 890 11 543 890

Delegatura
Kielce 46 0 46 96 36 0 110

Delegatura 
Olsztyn 74 19 69 0 26 2 019 1

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura
Radom 108 12 101 376 26 2 276 483

Razem 4 436 1 071 4 382 4 874 10 625 89 303 21 834

* Ponadto: wypo yczono 14 CD i 1 DVD, wydano 57 CD z kopiami materia ów archiwalnych.

Tabela 11. Realizacja spraw dla pionu edukacyjnego IPN

Oddzia
Liczba spraw 

wp ywaj -
cych

Liczba 
spraw 

w trakcie 
realizacji

Liczba 
spraw zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych

Liczba wydanych 
kopii, odpisów, 

wypisów i wyci -
gów (karty)

Liczba 
przejrza-
nych j.a.udost p-

nionych
wypo y-
czonych

BUiAD* 774 175 845 6 173 1 224 42 039 6 606
Bia ystok 189 29 184 3 857 671 6 657 4 234
Gda sk 97 26 86 2 062 155 25 082 1 963

Katowice 133 56 122 1 516 169 1 370 820
Kraków 692 3 692 3 015 646 0 3 255
Lublin 60 59 29 726 534 6 472 1 374

ód 158 6 157 1 980 332 2 290 1 312
Pozna 102 43 90 993 53 11 865 1 157
Rzeszów 271 18 309 1 512 66 1 847 345
Szczecin 101 123 87 1 646 286 3 983 1 965

Warszawa 142 72 133 3 169 0 26 948 3 267
Wroc aw 334 174 300 2 008 805 5 448 5 076

Delegatura
Bydgoszcz 285 33 276 1 443 0 15 223 1 643

Delegatura
Kielce 29 4 28 976 36 60 1 000

Delegatura
Olsztyn 4 1 3 0 0 0 0

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura
Radom 13 3 12 105 0 1 423 105

Razem 3 384 825 3 353 31 181 4 977 150 707 34 122

* Ponadto: udost pniono 70 CD i 1 DVD, wypo yczono 132 CD i 33 DVD, wydano 155 CD, przejrzano 51 CD 
i 1 DVD z kopiami materia ów archiwalnych.
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Tabela 12. Realizacja spraw dla organów wymiaru sprawiedliwo ci i cigania

Oddzia
Liczba spraw 

wp ywaj -
cych

Liczba 
spraw 

w trakcie 
realizacji

Liczba 
spraw zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych

Liczba wydanych 
kopii, odpisów, 

wypisów i wyci -
gów (karty)

Liczba 
przejrza-
nych j.a.udost p-

nionych
wypo y-
czonych

BUiAD* 680 302 418 45 321 17 561 929
Bia ystok 342 46 297 100 115 14 155 585
Gda sk 496 172 326 84 292 1 695 851

Katowice 796 351 462 46 785 39 860 1 348
Kraków 464 213 274 22 476 8 435 1 094
Lublin 424 156 291 0 89 35 182 3 617

ód 449 42 417 0 54 10 356 470
Pozna 411 123 303 61 879 6 116 1 268
Rzeszów 419 108 315 0 459 1 390 1 100
Szczecin 264 141 134 12 233 1 357 252

Warszawa 139 51 95 5 4 91 9
Wroc aw 736 209 557 220 1 544 1 833 1 017

Delegatura
Bydgoszcz 309 91 225 0 316 2 464 551

Delegatura
Kielce 201 37 164 0 68 6 956 202

Delegatura
Olsztyn 20 7 14 0 19 4 0

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura
Radom 507 50 458 130 289 1 066 417

Razem 6 657 2 099 4 750 725 5 943 148 521 13 710

* Ponadto: wypo yczono 2 DVD z kopiami materia ów archiwalnych.

Tabela 13. Realizacja spraw dla organów administracji publicznej

Oddzia
Liczba spraw 

wp ywaj -
cych

Liczba 
spraw 

w trakcie 
realizacji

Liczba 
spraw zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych

Liczba wydanych 
kopii, odpisów, 

wypisów i wyci -
gów (karty)

Liczba 
przejrza-
nych j.a.udost p-

nionych
wypo y-
czonych

BUiAD* 708 56 779 42 2 8 457 1 500
Bia ystok 222 12 214 72 129 1 930 205
Gda sk 62 5 60 5 11 422 52

Katowice 321 51 332 7 59 137 357
Kraków 319 234 221 0 15 4 345 287
Lublin 82 10 93 0 33 484 379

ód 313 13 317 95 4 1 508 352
Pozna 80 8 84 10 8 596 165
Rzeszów 48 8 56 0 10 141 84
Szczecin 95 33 75 0 54 663 146
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Warszawa 1 293 460 1 187 64 0 2 204 664
Wroc aw 1 271 175 1 149 107 207 5 885 813

Delegatura 
Bydgoszcz 45 5 43 0 0 235 60

Delegatura 
Kielce 14 1 15 0 0 176 5

Delegatura 
Olsztyn 11 0 11 0 0 0 0

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura 
Radom 9 1 8 0 3 0 3

Razem 4 893 1 072 4 644 402 535 27 183 5 072

* Podane wielko ci odnosz  si  do spraw przekazanych zgodnie z w a ciwo ci  miejscow  do oddzia ów IPN.

Tabela 14. Realizacja spraw dla osób fizycznych

Oddzia Liczba spraw 
wp ywaj cych

Liczba spraw 
w trakcie 
realizacji

Liczba spraw 
zrealizowanych 

ostatecznie

Liczba wydanych kopii, 
odpisów, wypisów 
i wyci gów (karty)

Liczba 
przejrza-
nych j.a.

BUiAD* 1 115 66 1 146 2 299 1 729

Bia ystok 229 23 221 767 426

Gda sk 220 36 191 1 526 663

Katowice 521 109 444 1 480 859

Kraków 135 73 90 1 295 133

Lublin 315 85 275 402 1 365

ód 376 15 377 363 661

Pozna 312 40 298 525 426

Rzeszów 260 14 364 952 1 085

Szczecin 123 25 123 51 157

Warszawa 651 124 543 8 45

Wroc aw 307 64 260 800 222

Delegatura
Bydgoszcz 135 25 132 248 300

Delegatura
Kielce 400 28 380 11 429 423

Delegatura
Olsztyn 56 4 59 7 24

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0

Delegatura
Radom 163 10 162 1 247 105

Razem 5 318 741 5 065 23 399 8 623

* Podane wielko ci odnosz  si  do spraw przekazanych zgodnie z w a ciwo ci  miejscow  do oddzia ów IPN, dane 
obejmuj  tak e pisma ogólnoinformacyjne. 
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Tabela 15. Realizacja spraw dla BUiAD, OBUiAD i WUiAD

Oddzia
Liczba spraw 

wp ywaj -
cych

Liczba 
spraw 

w trakcie 
realizacji

Liczba 
spraw zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych

Liczba wydanych 
kopii, odpisów, 

wypisów i wyci -
gów (karty)

Liczba 
przejrza-
nych j.a.udost p-

nionych
wypo y-
czonych

BUiAD* 6 746 1181 6 430 26 806 2 770 69 440 22 171
Bia ystok 625 68 606 266 495 6 543 2 799
Gda sk 733 67 686 288 812 3 972 3 386

Katowice 521 32 541 22 1 293 4 643 1 489
Kraków 822 34 806 0 649 10 136 2 524
Lublin 631 105 596 0 820 6 607 2 645

ód 318 18 314 0 382 1 172 773
Pozna 494 69 437 102 1 074 2 885 1 122
Rzeszów 504 39 514 827 422 2 477 1 900
Szczecin 353 167 307 1 358 2 798 1 557

Warszawa 677 350 395 4 200 0 5 804 4 202
Wroc aw 542 183 416 228 600 3 932 1 250

Delegatura 
Bydgoszcz 333 39 306 0 509 579 690

Delegatura 
Kielce 949 55 906 28 473 6 434 532

Delegatura 
Olsztyn 367 7 369 1 68 0 13

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura 
Radom 418 15 418 47 228 311 302

Razem 15 033 2 429 14 047 32 816 10 953 127 733 47 355

* Ponadto udost pniono 1 CD, wypo yczono 1453 CD i 7 DVD, wydano 20 CD, przejrzano 2 CD z kopiami mate-
ria ów archiwalnych.

Tabela 16. Realizacja pozosta ych wniosków s u bowych (dotyczy spraw realizowanych dla innych 
jednostek i komórek organizacyjnych IPN)

Oddzia
Liczba spraw 

wp ywaj -
cych

Liczba 
spraw 

w trakcie 
realizacji

Liczba 
spraw zrea-
lizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych

Liczba wydanych 
kopii, odpisów, 

wypisów i wyci -
gów (karty)

Liczba 
przejrza-
nych j.a.udost p-

nionych
wypo y-
czonych

BUiAD* 138 21 131 467 211 3 495 795
Bia ystok 397 25 379 2 483 200 2 587 2 623
Gda sk 4 0 4 0 0 1 033 25

Katowice 201 42 165 473 1 996 195 1 090
Kraków 670 31 639 1 261 83 333 1 917
Lublin 333 58 266 0 1 463 3 670 2 822

ód 351 27 326 579 40 0 655
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Pozna 121 9 116 116 44 2231 355
Rzeszów 5 1 6 150 43 6 72
Szczecin 33 8 25 38 12 46 128

Warszawa 18 1 17 6 3 0 9
Wroc aw 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura
Bydgoszcz 366 88 290 266 468 0 0

Delegatura 
Kielce 208 50 158 21 170 370 225

Delegatura
Olsztyn 3 1 2 0 0 0 0

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0 0 0

Delegatura 
Radom 16 1 15 0 5 0 6

Razem 2 864 363 2 539 5 860 4 738 13 966 10 722

* Ponadto udost pniono 11 CD, wypo yczono 10 CD, wydano 4 CD i 2 DVD, przejrzano 21 CD z kopiami mate-
ria ów archiwalnych.

Tabela 17. Dzia alno  czytelni akt jawnych

Oddzia Liczba osób Liczba wizyt Liczba udost pnionych j.a.
BUiAD 2 763 4 240 21 521

Bia ystok 409 1 345 9 723
Gda sk 408 988 8 551

Katowice 671 1 594 5 509
Kraków 511 1 076 2 486
Lublin 466 1 155 7 063

ód 436 892 7 717
Pozna 460 1 078 5 267

Rzeszów 573 896 4 196
Szczecin 543 1 093 4 905

Warszawa 1 429 2 728 14 026
Wroc aw 551 625 7 642

Delegatura Bydgoszcz 215 645 3 512
Delegatura Kielce 60 188 316

Delegatura Olsztyn 156 215 531
Delegatura Opole 40 290 712

Delegatura Radom 271 340 1 312
Razem 9 962 19 388 104 989
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Tabela 19. Skargi na sposób realizacji wniosków, na które udziela odpowiedzi Dyrektor Oddzia u 
IPN 

Oddzia
Skargi

wp ywaj ce w trakcie realizacji za atwione

Bia ystok 0 0 0

Gda sk 0 0 0

Katowice 13 0 13

Kraków 9 0 9

Lublin 3 0 3

ód 0 0 0

Pozna 3 0 3

Rzeszów 1 0 1

Szczecin 27 12 15

Warszawa 0 0 0

Wroc aw 0 0 0

Delegatura Bydgoszcz 0 0 0

Delegatura Kielce 1 0 1

Delegatura Olsztyn 0 0 0

Delegatura Opole 0 0 0

Delegatura Radom 0 0 0

Razem 57 12 45

5.4. Obs uga bie ca
W ramach Wydzia u Obs ugi Bie cej funkcjonuj : Sekcja Reprografii i Zaopatrzenia, Sek-

cja Obs ugi Kancelaryjnej, Stanowisko Sprawozdawcze, Stanowisko Bie cej Obs ugi Prawnej 
i Stanowisko Bie cej Obs ugi Informatycznej.

W 2008 r. zakupiono nast puj ce urz dzenia niezb dne do wydajniejszego funkcjono-
wania Pracowni Reprografii: trzy skanery Fujitsu 6770, skaner do mikrofisz oraz trzy dyski 
sieciowe.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. wykonano kopie cyfrowe 3635 j.a. dokumenta-
cji aktowej i 1856 j.a. w formie mikrofisz. Nadal stosowano zasad  digitalizacji ca o ci akt 
przekazywanych do Pracowni Reprografii, które w formie plików z rozszerzeniem tiff i pdf s  
przechowywane na bezpiecznej macierzy dyskowej. Jednostki zdigitalizowane w pracowni, 
zgodnie z zasadami wykonania kopii wzorcowych zajmuj , cznie oko o 22 TB.

W okresie sprawozdawczym zespó  informatyczny wdro y  aplikacj  digi-search, która jest 
wyszukiwark  zeskanowanych jednostek archiwalnych na macierzy dyskowej. 

Sekcja Obs ugi Kancelaryjnej w 2008 r., mimo braku profesjonalnego oprogramowania kan-
celaryjnego, koordynowa a obieg korespondencji kompetentnie i terminowo. W okresie spra-
wozdawczym wp yn o 77 028 pism (w tym 48 606 to poczta zewn trzna, a 28 422 to poczta 
wewn trzna), wys ano za  46 830 pism (w tym 27 078 to poczta zewn trzna, a 19 752 to poczta 
wewn trzna). Szczegó owe dane dotycz ce dzia alno ci kancelarii zawiera tabela zamieszczo-
na w cz ci statystycznej.



94

Wykres 11. Reprografia zasobu archiwalnego IPN

5.4.1. Obs uga bie ca � dane statystyczne

Tabela 1. Reprografia

Oddzia Kserokopie 
(karty)

Skany dokumentacji 
aktowej

Skany z mikrofil-
mów i mikrofisz Fotografie cyfrowe

Wydruki 
(karty)

pliki Liczba 
CD i DVD pliki Liczba 

CD i DVD pliki Liczba 
CD i DVD

BUiAD 126 868 736 550 3 346 343 357 1 373 0 0 194 989
Bia ystok 92 937 15 072 45 0 0 460 10 5 078
Gda sk 35 363 82 283 1 255 0 0 5 238 42 0

Katowice 369 713 11 547 541 9 708 68 29 376 104 120 258
Kraków 257 406 32 960 653 9 558 90 0 0 15 626
Lublin 26 536 84 259 432 3 697 20 2 0 3 746

ód 133 146 64 206 397 740 1 0 0 3 681
Pozna 114 620 134 346 880 0 0 0 0 6 732

Rzeszów 15 986 634 34 0 0 17 2 1 480
Szczecin 44 948 15 807 169 0 0 0 0 3 249

Warszawa 56 117 14 870 78 50 144 193 128 026 598 146 127
Wroc aw 85 115 41 258 510 128 1 43 1 10 716

Delegatura 
Bydgoszcz 89 684 56 291 854 0 0 798 29 3 098

Delegatura 
Kielce 34 982 7 519 15 1 891 0 285 1 2 518

Delegatura 
Olsztyn 4 690 0 0 9 300 0 330 0 0

Delegatura 
Opole 3 695 0 0 0 0 3 955 6 5 100

Delegatura 
Radom 34 248 18 924 53 0 0 0 0 753

Razem 1 526 054 1 316 526 9 262 428 523 1 746 168 530 793 523 151

523 151

168 530

428 523

1 316 526

1 526 054

Kserokopie (karty)
Skany dokumentacji aktowej
Skany z mikrofilmów i mikrofisz
Fotografie cyfrowe
Wydruki (karty)
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Tabela 2. Obs uga korespondencji

Oddzia y Korespondencja wp ywaj ca Korespondencja wysy ana
BUiAD 77 028 46 830

Bia ystok 5 190 5 220
Gda sk 10 548 8 660

Katowice 15 834 16 475
Kraków 20 705 16 729
Lublin 9 427 9 555

ód 7 543 8 661
Pozna 9 255 9 475
Rzeszów 9 275 6 562
Szczecin 6 930 8 350

Warszawa 20 170 28 867
Wroc aw 15 766 9 574

Delegatura Bydgoszcz 10 928 10 037
Delegatura Kielce 6 678 6 540

Delegatura Olsztyn 714 609
Delegatura Opole 532 548

Delegatura Radom 10 850 9 643
Razem 237 373 202 335

5.5. Badania archiwalne i edycja róde
Wydzia  Bada  Archiwalnych i Edycji róde  prowadzi w ramach pionu archiwalnego dzia-

alno  edytorsk  i badawcz , maj c  na celu popularyzacj  zasobu zgromadzonego w IPN. 
Wydzia  ten w omawianym okresie realizowa  nast puj ce zadania:

 opracowanie monograficznych wydawnictw ród owych;
 redakcja czasopisma �Przegl d Archiwalny Instytutu Pami ci Narodowej�;
 prace nad przygotowaniem Informatora o zasobie archiwalnym Instytutu Pami ci Naro-

dowej;
 wspó praca archiwalno-historyczna z archiwum S u by Bezpiecze stwa Ukrainy;
 wspó praca archiwalno-historyczna z archiwum Federalnej S u by Bezpiecze stwa Fede-

racji Rosyjskiej;
 wspó praca edytorska z jednostkami terenowymi BUiAD;
 inne projekty wydawnicze;
 indywidualne prace naukowe.

5.5.1. Opracowanie monograficznych wydawnictw ród owych
Wydawnictwa opublikowane

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. Franciszek D browski, 
Piotr Gontarczyk, Pawe  Tomasik, Warszawa 2008, s. 956 (seria �Dokumenty�, t. 23).

W tomie pierwszym wydawnictwa Marzec 1968 w dokumentach MSW skupiono si  na szer-
szym ukazaniu kilku aspektów genezy Marca �68. Tom sk ada si  z trzech rozdzia ów po wi -
conych klubom dyskusyjnym (rozdzia  I), rodowisku literackiemu (rozdzia  II) i opozycji na 
Uniwersytecie Warszawskim (rozdzia  III). Zamieszczono w nim 255 dokumentów, w tym: 
informacje i notatki funkcjonariuszy S u by Bezpiecze stwa, doniesienia informatorów oraz 
� sporadycznie � dokumenty sporz dzone przez innych wytwórców, a zgromadzone przez SB. 
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Publikowane dokumenty zosta y zaopatrzone w przypisy rzeczowe i tekstowe. Lektur  u a-
twiaj  liczne przypisy biograficzne. Dzi ki nim czytelnik otrzymuje podstawowe informacje 
o osobach wymienionych w publikowanych dokumentach, zarówno o zaanga owanych w dzia-
alno  opozycyjn , jak i o funkcjonariuszach SB.

Dzia ania S u by Bezpiecze stwa wobec organizacji �Ruch�, wst p, wybór i oprac. Piotr 
Byszewski, Warszawa 2008, s. 732 (seria �Dokumenty�, t. 27).

�Ruch� by  najwi ksz  tajn  organizacj  antykomunistyczn  dzia aj c  w okresie rz dów 
W adys awa Gomu ki. Powsta  z inicjatywy Andrzeja i Benedykta Czumów, Stefana Niesio-
owskiego i Mariana Go biewskiego, których czy y bardzo zbli one pogl dy polityczne: ra-

dykalny antykomunizm, wrogi stosunek do ZSRR i g bokie przywi zanie do idei niepodleg o-
ci. Kilkuletni  dzia alno  organizacji przerwa y aresztowania, rozpocz te 20 czerwca 1970 r., 

w przeddzie  przygotowywanej przez cz onków �Ruchu� akcji podpalenia Muzeum Lenina 
w Poroninie. Publikacja zawiera 198 dokumentów, w wi kszo ci nieznanych dot d history-
kom. Dotycz  one rozpracowania operacyjnego organizacji, jej rozbicia, ledztwa i procesów 
uczestników. W pracy wykorzystano ró norodny materia  ród owy, m.in. meldunki operacyj-
ne SB, donosy tajnych wspó pracowników, plany dzia a  operacyjnych i ledczych, materia y 
sprawozdawcze i analityczne i protoko y przes ucha . 

Wydawnictwa w przygotowywaniu 
W WBAiE  kontynuowano prace nad projektami edytorskimi rozpocz tymi w roku 2007, 

ponadto przeprowadzono kwerendy ród owe i selekcj  materia u archiwalnego do nast pnych 
projektów wydawniczych. Spo ród nich nale y wymieni :

 Aparat represji wobec ksi dza Jerzego Popie uszki (1982�1984), t. 1, oprac. Jakub Go -
biewski, Jolanta Mysiakowska, Anna K. Piekarska, Jan aryn (seria �Dokumenty�);

 Marzec 1968 roku w dokumentach MSW, t. 2 (cz  1 i 2): Kronika wydarze , red. nauk. 
Franciszek D browski, Piotr Gontarczyk, Pawe  Tomasik (seria �Dokumenty�);

 Stanis aw Miko ajczyk w dokumentach aparatu bezpiecze stwa (1945�1966), oprac. Jerzy 
Bednarek, Franciszek D browski, Janusz Gmitruk, Franciszek Gryciuk, Antoni Kura (se-
ria �Dokumenty�);

 Biuletyny Komitetu do spraw Bezpiecze stwa Publicznego (grudzie  1954�listopad 1956), 
oprac. Wanda Chudzik, Miros aw Filipiak, Jakub Go biewski (seria �Dokumenty�); 

 Niezale na Oficyna Wydawnicza �Nowa� w latach 1977�1989, t. 1, oprac. Miros aw Bie-
aszko, Justyna B a ejowska, Tadeusz Ruzikowski, Cyprian Wilanowski (seria �Doku-

menty�);
 Polacy w Rumunii (1939�1948) (tytu  roboczy), oprac. zbiorowe (seria �Dokumenty�);
 Procesy polityczne stanu wojennego (tytu  roboczy), oprac. zbiorowe (seria �Dokumenty�);
 Uk ad Warszawski 1955�1991. Dokumenty (tytu  roboczy), oprac. W adys aw Bu hak, 

ukasz Kami ski, Wojciech Kujawa, Zbigniew Nawrocki (seria �Dokumenty�).

5.5.2. Redakcja czasopisma �Przegl d Archiwalny Instytutu Pami ci 
Narodowej�

W czerwcu 2008 r. ukaza  si  pierwszy numer przygotowywanego przez WBAiE  nowego 
czasopisma naukowego IPN pt.: �Przegl d Archiwalny Instytutu Pami ci Narodowej�. Pod-
stawowym za o eniem periodyku jest prezentacja zagadnie  dotycz cych szeroko rozumianej 
archiwistyki w kontek cie funkcjonowania archiwum IPN i charakteru zgromadzonego w nim 
zasobu. Wa ne miejsce zajmuje te  popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne 
omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formu a pisma umo liwia 
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zamieszczanie na jego amach prac przygotowanych przez badaczy z innych o rodków nauko-
wych i archiwów. W chwili obecnej trwaj  prace redakcyjne nad materia em do drugiego tomu. 
Jego publikacja jest planowana na czerwiec 2009 r.

W sk ad redakcji czasopisma wchodz : Jerzy Bednarek (WBAiE ), Pawe  Perzyna (OBUiAD 
w odzi), Rafa  Le kiewicz (BUiAD w Warszawie), Rafa  Dyrcz (OBUiAD w Krakowie), To-
masz Balbus (OBUiAD we Wroc awiu), Bart omiej Noszczak (BEP w Warszawie).

5.5.3. Prace nad przygotowaniem �Informatora o zasobie archiwalnym 
Instytutu Pami ci Narodowej�

Prawid owe funkcjonowanie archiwów i bibliotek wymaga sprawnego systemu informacji 
naukowej b d  archiwalnej. W przypadku budowanego od podstaw archiwum IPN, obarczo-
nego od samego pocz tku g ównie bie cymi i dora nymi zadaniami administracyjno-urz d-
niczymi, opracowanie jego zasobu b dzie trwa o przez wiele lat. W takiej sytuacji podstawo-
w  funkcj  informacyjn  w odniesieniu do archiwum IPN mo e spe ni  Informator o zasobie 
archiwalnym Instytutu Pami ci Narodowej. Jego celem b dzie ogólna charakterystyka ca o-
ci zasobu archiwalnego Instytutu zgromadzonego w latach 2000�2008, zawieraj ca przede 

wszystkim usystematyzowany opis rodzajów i ilo ci przej tej dokumentacji (w podziale na 
aktotwórców).

W okresie sprawozdawczym zosta  przygotowany schemat i poziom szczegó owo ci opisu 
poszczególnych materia ów archiwalnych, wed ug którego opracowano informacje o posiada-
nym zasobie archiwalnym w poszczególnych oddzia ach IPN.

Projektem kieruj  dr Jerzy Bednarek � naczelnik WBAiE  i dr Rafa  Le kiewicz � zast pca 
dyrektora BUiAD. Od listopada 2008 r. trwa redagowanie i uzupe nianie przes anych materia-
ów, które licz  cznie ponad 1000 stron maszynopisu. Zako czenie prac redakcyjnych i ko-

rekt jest planowane na kwiecie  2009 r. 

5.5.4. Wspó praca archiwalno-historyczna z archiwum SB Ukrainy
Instytut Pami ci Narodowej kontynuowa  rozpocz t  w 2001 r. wspó prac  z Wydzielonym 

Pa stwowym Archiwum S u by Bezpiecze stwa Ukrainy w zakresie prac archiwalno-histo-
rycznych. Rezultatem wspólnych dzia a  edytorskich w okresie sprawozdawczym by  siódmy 
tom serii �Polska i Ukraina w latach trzydziestych � czterdziestych XX wieku� po wi cony 
tragedii Wielkiego G odu na Ukrainie w latach 1932�1933.

Wielki G ód na Ukrainie 1932�1933, oprac. zbiorowe, Warszawa�Kijów 2008, s. 1296 (se-
ria �Polska i Ukraina w latach trzydziestych � czterdziestych XX wieku�, t. 7)

G ównym celem wydawnictwa jest przedstawienie niepublikowanych wcze niej dokumen-
tów, pochodz cych z zasobu Wydzielonego Pa stwowego Archiwum S u by Bezpiecze stwa 
Ukrainy (WPA SBU), archiwów pa stwowych Ukrainy, Centralnego Archiwum Wojskowego 
(CAW) oraz Archiwum Akt Nowych (AAN), dotycz cych tragedii g odu na terenie sowie-
ckiej Ukrainy w pierwszej po owie lat trzydziestych, a tak e reakcji mniejszo ci ukrai skiej 
w II Rzeczypospolitej Polskiej na nap ywaj ce informacje zza granicy wschodniej. Dokumenty 
te zosta y wytworzone przez sowieckie s u by specjalne (OGPU/NKWD), aparat partii komu-
nistycznej oraz polski wywiad (Oddzia  II Sztabu G ównego), Policj  Pa stwow  i polsk  ad-
ministracj  pa stwow  (Wydzia y Bezpiecze stwa Urz dów Wojewódzkich). Wydawnictwo 
zawiera 230 dokumentów publikowanych w j zykach polskim, rosyjskim i ukrai skim, z czego 
ponad po owa pochodzi z archiwów SB Ukrainy. W tomie zastosowano uk ad chronologiczny. 
Ksi ka jest zaopatrzona ponadto w indeksy oraz wk adk  ilustracyjn .
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Opisana wy ej publikacja by a dwukrotnie prezentowana publicznie. Po raz pierwszy w dniu 
21 listopada 2008 r. w Kijowie, podczas obchodów rocznicy Wielkiego G odu, z udzia em kie-
rownictwa IPN, przedstawicieli w adz pa stwowych Ukrainy, ukrai skiego Instytutu Pami ci 
Narodu, w adz S u by Bezpiecze stwa Ukrainy oraz przedstawicieli polskich placówek dy-
plomatycznych i Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji RP. Po raz drugi w dniu 
9 grudnia 2008 r. we Wroc awiu, w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc-
awskiego, z udzia em cz onków Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej.

W 2008 r. rozpocz to tak e prace nad kolejnymi dwiema ksi kami, które powinny ukaza  
si  drukiem w 2009 r. B d  to:

� Wielki G ód na Ukrainie 1932�1933, oprac. zbiorowe (tom 7 serii � wydanie angloj zycz-
ne);

� Wielki Terror na Ukrainie. Operacja polska 1937�1938, oprac. zbiorowe (tom 8 serii).

5.5.5. Wspó praca archiwalno-historyczna z archiwum Federalnej S u by 
Bezpiecze stwa Federacji Rosyjskiej

Instytut Pami ci Narodowej od 2001 r. wspó pracuje równie  z Federaln  S u b  Bezpie-
cze stwa Federacji Rosyjskiej (FSB FR) w zakresie prac archiwalno-historycznych. W sk ad 
polsko-rosyjskiej grupy roboczej wchodz : dyrektor BUiAD IPN, przedstawiciel MSWiA RP, 
pracownicy WBAiE  oraz pracownicy archiwum FSB FR.

W planach wydawniczych na rok 2008 r. by o przygotowanie tomu róde , dotycz cego 
Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1914�1921. Pracownicy WBAiE  przeprowadzili 
kwerend  w archiwach polskich, typuj c i gromadz c dokumenty do publikacji. Z kolei strona 
rosyjska zobowi za a si  przeprowadzi  kwerend  w archiwum FSB FR. Z przyczyn nieza-
le nych od IPN strona rosyjska nie zrealizowa a swojego zobowi zania i nie przekaza a na 
potrzeby wydawnictwa oczekiwanych dokumentów. W rezultacie w 2008 r. wspó praca archi-
walno-historyczna IPN i MSWiA RP ze stron  rosyjsk  de facto zosta a zawieszona. Od strony 
rosyjskiej te  zale y, czy w najbli szym czasie zostanie ona wznowiona.

5.5.6. Wspó praca edytorska z jednostkami terenowymi BUiAD
Do zada  wydzia u nale y nadzór i koordynacja prac naukowo-badawczych podejmowa-

nych przez poszczególne jednostki terenowe BUiAD.
Przez ca y 2008 r. w oddzia owych biurach udost pniania i archiwizacji dokumentów trwa y 

prace nad przygotowaniem edycji materia ów ród owych. Ka da z nich by a oceniania pod 
wzgl dem edytorskim w WBAiE . Pracownicy Wydzia u przeprowadzali tak e na potrzeby 
publikacji oddzia owych prace redakcyjne i korekty. W efekcie, przy pomocy i nadzorze wy-
dawniczym WBAiE , zosta y opublikowane nast puj ce ksi ki w centralnych seriach wy-
dawniczych IPN:

 OBUiAD w Katowicach � Z �Archiwum Paw a Cierpio a »Makopola«� 1941�1948. Wy-
bór róde , wst p A. Badura, wybór i oprac. A. Badura, M. Dendra, R. Michalski, . Wie-
cha, E. Zajchowska, Warszawa�Katowice 2008 (seria �Dokumenty� t. 30);

 OBUiAD w Lublinie � Edmund Edward Taraszkiewicz � elazny�, Trzy pami tniki, wst p 
i oprac. A.T. Filipek, B. Janoci ska, Warszawa�Lublin 2008 (seria �Relacje i wspomnie-
nia� t. 12);

 OBUiAD w odzi � Strajki ódzkie w lutym 1971 r. Geneza, przebieg i reakcje w adz, 
oprac. E. Mianowska, K. Tylski, Warszawa� ód  2008 (seria �Dokumenty�, t. 24); 

 OBUiAD w odzi � Stan wojenny w regionie ódzkim, wst p R. Rabiega, wybór i oprac. 
M. Kopczy ski, R. Rabiega, Warszawa� ód  2008 (seria �Dokumenty�, t. 31);
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 OBUiAD w Poznaniu � Z archiwum pozna skiego IPN. Studia nad zasobem, red. R. Ko -
cia ski, R. Le kiewicz, Warszawa�Pozna  2008 (seria �Studia i materia y�, t. 13);

 OBUiAD w Rzeszowie � Kryptonim �O miornica�. S u ba Bezpiecze stwa wobec Rze-
szowskiego Oddzia u Solidarno ci Walcz cej 1982�1990, wybór i oprac. J. Borowiec, 
Warszawa�Rzeszów 2008 (seria �Dokumenty�, t. 25);

 OBUiAD w Rzeszowie � E. R czy, Pomoc Polaków dla ludno ci ydowskiej na Rzeszow-
szczy nie 1939�1945, Rzeszów 2008 (seria �Kto ratuje jedno ycie�, t. 2);

 OBUiAD w Szczecinie � Jan Pawe  II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego 
Urz du Spraw Wewn trznych z 1987 roku, wst p Z. Stanuch, wybór i oprac. M. Semczy-
szyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, Warszawa�Szczecin 2008 (seria �Dokumenty�, t. 22);

 OBUiAD w Gda sku � Operacja �Zorza II�. S u ba Bezpiecze stwa i Komitet Wojewódzki 
PZPR wobec wizyty Jana Paw a II w Trójmie cie (czerwiec 1987), wst p i red. nauk. S. Cen-
ckiewicz, M. Kruk, oprac. S. Cenckiewicz, A. Chmielecki, M. Kruk, M. Krzencessa-Trichet, 
P. Semków, P. Wójtowicz, Warszawa�Gda sk 2008 (seria �Dokumenty�, t. 28). 

Kilka wydawnictw ród owych oddzia owych biur udost pniania i archiwizacji dokumen-
tów, przy których pracownicy WBAiE  wykonywali prace redakcyjne i korekty, zosta o opub-
likowanych w oddzia owych seriach wydawniczych. By y to nast puj ce ksi ki:

 Pocz tki niezale nego ruchu ch opskiego (1978�1980), wst p, wybór i oprac. M. Choma-
Jusi ska, M. Krzysztofik, Lublin 2008;

 T. Balbus, K. Stró yna, �Ojczyzn  woln  racz nam wróci  Panie��. Komunistyczna bez-
pieka wobec kardyna a Henryka Gulbinowicza w latach 1970�1990, Wroc aw 2008;

 Marzec �68 w Bia ymstoku, Wybór róde , wst p, wybór i oprac. U. Gierasimiuk, Bia y-
stok 2008.

W okresie sprawozdawczym zosta y rozpocz te prace nad kolejnymi wydawnictwami oddzia-
owych biur udost pniania i archiwizacji dokumentów, które uka  si  w latach 2009�2010. 

5.5.7. Inne projekty wydawnicze
Oprócz typowych prac edytorskich, w WBAiE  rozpocz to realizacj  projektów wydaw-

niczych o innym charakterze (monografie, albumy, prace popularnonaukowe). Z najwa niej-
szych nale y wymieni :

 Okaleczona Warszawa. Fotografie Antoniego Bo czy-Snawadzkiego z 1939 r., oprac. 
M. Majewski (wydawnictwo albumowe, prezentuj ce unikatowe fotografie odnalezione 
w zasobie archiwalnym IPN, które przedstawiaj  pierwsze miesi ce drugiej wojny wia-
towej w Warszawie).

 Dzia alno  i organizacja Biura �W� MSW, red. Z. Nawrocki (zbiorowe wydawnictwo 
o charakterze monograficznym, przedstawiaj ce organizacj  i metody pracy pionu SB, 
zajmuj cego si  perlustracj  korespondencji).

 Dzia alno  i organizacja Biura �C� MSW, red. J. Bednarek (zbiorowe wydawnictwo 
o charakterze monograficznym, przedstawiaj ce organizacj  i metody pracy pionu SB 
zajmuj cego si  ewidencj  operacyjn  i archiwizowaniem dokumentacji aparatu bezpie-
cze stwa).

 Zatrzymani, aresztowani i wi zieni w latach 1944�1956 (projekt realizowany z BEP, któ-
rego celem jest sporz dzenie na podstawie dost pnej dokumentacji wykazu osób zatrzy-
manych, aresztowanych i wi zionych w latach 1944�1956 przez cywilny i wojskowy apa-
rat bezpiecze stwa).

 K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno ycie... Polacy i ydzi 1939�1945 (przygotowanie 
znanej publikacji do wydania drukiem w nowej serii wydawniczej IPN �Z archiwum emi-
gracji�).
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 Zawo a  po imieniu, red. B. Otwinowska, J. aryn (pracownicy WBAiE  prowadz  kwe-
rend  archiwaln  i przygotowuj  na potrzeby wydawnictwa biogramy kobiet wi zionych 
w okresie stalinowskim).

5.5.8. Indywidualne prace naukowe
Równolegle do wykonywania zada  wynikaj cych z zakresu obowi zków i kompetencji 

WBAiE , jego pracownicy uczestniczyli w projektach badawczych realizowanych przez BEP, 
konferencjach, sesjach naukowych i wyk adach zwi zanych tematycznie z problematyk  po-
zostaj c  w ustawowym zainteresowaniu IPN, przygotowywali na potrzeby wydawnictw IPN 
edycje pojedynczych dokumentów oraz artyku y naukowe i popularnonaukowe. Ponadto kon-
tynuowali badania zwi zane z przygotowywaniem dysertacji doktorskich z zakresu najnow-
szej historii Polski. Szczegó owe dane dotycz ce publikacji pracowników wydzia u zosta y 
zamieszczone w aneksie.

5.6. Dzia alno  naukowa i popularyzatorska

5.6.1. BUiAD
1. Udzia  w konferencjach:

A. Marcinkiewicz-Go a , Tymczasowy Rz d Jedno ci Narodowej wobec powrotu o nie-
rzy II Korpusu Polskiego do kraju (konferencja naukowa �II Korpus Polski w kampanii w o-
skiej i losy jego o nierzy po wojnie�, Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa, 6 maja 
2008 r.).

M. Bie aszko, rodowisko muzyki klasycznej w dokumentach MSW (konferencja naukowa 
�»Twórczo  obca nam klasowo«. Aparat represji wobec rodowisk twórczych w okresie Pol-
ski Ludowej�, Warszawa, 10�12 wrze nia 2008 r.).

A.K. Piekarska, Jan Pietrzak w »Tercecie«, (konferencja naukowa �»Twórczo  obca nam 
klasowo«. Aparat represji wobec rodowisk twórczych w okresie Polski Ludowej�, Warszawa, 
10�12 wrze nia 2008 r.).

P. Tomasik, Dzia alno  tajnego wspó pracownika SB ps. �X�, konsultanta ps. �Rybak� 
w wietle w asnych doniesie  (konferencja naukowa �Nurt narodowy opozycji demokratycznej 
w PRL 1955�1990�, Warszawa, 25 pa dziernika 2008 r.).

Na konferencji �Fotografia w nowoczesnym archiwum� (Warszawa, 27 pa dziernika 2008 r.) 
referaty wyg osili: T. Stempowski, Zasób fotograficzny IPN i jego cechy specyficzne (wspó au-
tor K. lusarski), R. Morawski, Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu IPN w systemie 
ZEUS (wspó autor P. Chojnacki).

M. Majewski, komunikat nt. wspó pracy archiwalno-historycznej IPN z archiwum SB Ukra-
iny (mi dzynarodowa konferencja �Wspólne dziedzictwo � wspólna odpowiedzialno �, Kra-
ków, 6�7 listopada 2008 r.).

A.K. Piekarska, Gospodarka na amach pism satyrycznych oficjalnego obiegu (konferencja 
�Budujmy socjalizm... Aparat w adzy a gospodarka w systemie totalitarnym�, Lubin, 6�7 listo-
pada 2008 r.).

J. Karbarz-Wili ska, komunikat Problematyka Wielkiego G odu na Ukrainie w latach 1932�
�1933 w badaniach archiwalnych Instytutu Pami ci Narodowej (konferencja naukowa �75. rocz-
nica Wielkiego G odu na Ukrainie w latach 1932�33�, Kraków, 14 listopada 2008 r.).

M. Bie aszko, rodowisko �Tygodnika Warszawskiego� w aktach bezpieki (konferencja na-
ukowa �Obserwacja, manipulacja, wspó praca. Dziennikarze i naukowcy a aparat bezpiecze -
stwa w Polsce Ludowej�, Wroc aw, 19�21 listopada 2008 r.).
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Na konferencji naukowej �»Dokumenty zniszczy !« Proces niszczenia dokumentacji S u -
by Bezpiecze stwa PRL w latach 1989�1990� (Wroc aw, 1 grudnia 2008 r.) referaty wyg osili: 
S. Koller, Niszczenie akt pionu SB do walki z Ko cio em i Niszczenie dokumentacji w Minister-
stwie Spraw Wewn trznych. Zarz dzenia i instrukcje wykonawcze 1956�1990; K. Ostrowska, 
M. u awnik, Niszczenie kartotek Biura �C� MSW w latach 1989�1990; W. Sawicki, Niszcze-
nie akt pionu SB do walki z �Solidarno ci � oraz Niszczenie akt wywiadu cywilnego PRL.

J. Bednarek przygotowa  wyk ad Likwidacja Komendy Powiatowej Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego w Sieradzu przez aparat bezpiecze stwa i Informacj  Wojskow  w 1946 r. (spotkanie Klu-
bu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego �Grota� w Sieradzu, Sieradz, 15 grudnia 2008 r.).

2. Projekty badawcze
S ownik biograficzny Konspiracja i opór spo eczny 1944�1956 (projekt BEP � J. Bednarek, 

J. Mysiakowska).
�Aparat bezpiecze stwa wobec rodowisk twórczych i naukowych� (projekt BEP � M. Bie-

aszko, Anna K. Piekarska).
�Aparat bezpiecze stwa wobec polskich ruchów i rodowisk politycznych w latach 1944�

�1990� (projekt BEP � J. Mysiakowska).
Kampania spo eczno-edukacyjna � ycie za ycie� (projekt BEP � M. Bie aszko).

3. Publikacja katalogów archiwalnych
W 2008 r. pion archiwalny rozpocz  publikacj  katalogów archiwalnych, które prezentuj  

zgromadzony zasób archiwalny w porz dku rzeczowym (zgodnie z wybranym zagadnieniem). 
3.1. Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego.
Celem publikacji by o zebranie danych o wszystkich osobach, które by y represjonowane 

z przyczyn politycznych w okresie trwania stanu wojennego. Inwentarz powsta  wy cznie na 
podstawie dokumentów znajduj cych si  w archiwach Instytutu. Sk adaj  si  na nie akta spraw 
karnych, akta post powa  prokuratorskich, dokumentacja dochodzeniowo- ledcza S u by Bez-
piecze stwa, jak równie  akta kolegiów do spraw wykrocze .

3.2. ydzi polscy i ydzi w Polsce. Katalog materia ów archiwalnych z zasobu Instytutu 
Pami ci Narodowej (stan na dzie  5 grudnia 2008 r.).

Katalog prezentuje jednostki archiwalne, których zawarto  wprost lub po rednio dotyczy 
dzia a  wymierzonych w ydów w latach 1939�1945. Jest on wynikiem zaawansowanej, ale 
nie uko czonej jeszcze kwerendy. Jej ko cowym rezultatem ma by  kompletny katalog mate-
ria ów archiwalnych, zachowanych w zasobie IPN dotycz cych ydów i ich historii na terenie 
Polski w latach 1939�1989.

5.6.2. OBUiAD w Bia ymstoku
1. Referaty:
U. Gierasimiuk, Marzec �68 w Bia ymstoku (spotkanie rocznicowe, zorganizowane przez 

Centrum Edukacji Europejskiej Polska�Izrael).
U. Gierasimiuk, Bia ystok w marcu 1968 (spotkanie rocznicowe, zorganizowane przez Cen-

trum Edukacji Europejskiej Polska�Izrael, Bia ystok 13 marca 2008 r.).
Gierasimiuk U., Marzec 1968 r. w Bia ymstoku (konferencja �Wydarzenia marcowe 1968 r. 

w Bia ymstoku w wietle róde  archiwalnych IPN�, zorganizowana przez Oddzia  IPN w Bia-
ymstoku � Bia ystok, 28 marca 2008 r.).

P. Czy ewski, Zakres i zasady udost pniania zasobu archiwalnego IPN (prelekcja dla 
cz onków Sekcji Historii Najnowszej Studenckiego Ko a Naukowego Historyków Uniwersyte-
tu w Bia ymstoku � Bia ystok, 22 stycznia 2008 r.).
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P. Czy ewski, Polityka w adz sowieckich wobec ludno ci polskiej na Grodzie szczy nie 
w pierwszych latach po II wojnie wiatowej (mi dzynarodowa konferencja naukowa �Relacje 
nowych krajów Unii Europejskiej z Federacj  Rosyjsk  (w aspekcie politycznym, ekonomicz-
nym, kulturowym i spo ecznym)�, zorganizowana przez Wy sz  Szko  Finansów i Zarz dza-
nia w Bia ymstoku � Bia ystok, 14 czerwca 2008 r.).

2. Wspó praca z mediami:
U. Gierasimiuk � udzia  w programach TVP Bia ystok i Polskiego Radia Bia ystok � 7 

i 25 marca 2008 r.
Udost pnianie dokumentów na potrzeby programów telewizyjnych, po wi conych o nie-

rzom podziemia, przygotowywanych przez TVP Lublin.

5.6.3. OBUiAD w Gda sku
1. Referaty:
M. Kruk, Niszczenie akt gda skiej s u by bezpiecze stwa w latach 1989�1990 w Gda sku 

(konferencja naukowa �»Dokumenty zniszczy !« Proces niszczenia dokumentacji S u by Bez-
piecze stwa PRL w latach 1989�1990�, zorganizowanej przez Oddzia  IPN we Wroc awiu, 
1 grudnia 2008 r.).

2. Promocja ksi ki: 
Operacja �Zorza II�. S u ba Bezpiecze stwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty 

Jana Paw a II w Trójmie cie (czerwiec 1987), 26 listopada 2008 r.
3. Wspó praca z mediami
A. Nadarzy ska i R. Chrzanowski � udzia  w programie przygotowanym przez TVP Gda sk 

w zwi zku z rocznic  Wydarze  Grudnia �70.
R. Chrzanowski � udzia  w przygotowaniach do realizacji filmu Krzysztofa Bro ka dla TVN 

Historia pt. Gra o Nobla.
M. Kruk � udzia  w programie Adama Hlebowicza �Ja jestem� po wi conym wizycie Jana 

Paw a II w Gda sku w 1987 r. 

5.6.4. OBUiAD w Katowicach
1. Referaty:
A. Brzezina, Co kryj  archiwa IPN (wyk ad otwarty w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Cz stochowie, 17 grudnia 2008 r.).
M. Mrzyk, A. Dziuba, Skala i metody inwigilacji Uniwersytetu l skiego w latach 80-tych 

(konferencja �Obserwacja, manipulacja, wspó praca. Dziennikarze i naukowcy a aparat bezpie-
cze stwa w Polsce Ludowej�, Wroc aw 19�21 listopada 2008 r.).

2. Dzia alno  dydaktyczna:
Cykliczne zaj cia z m odzie  gimnazjaln  i ponadgimnazjaln , przybli aj ce zasób i dzia-

alno  archiwum oraz prac  archiwistów (A. Drozdowski, T. Marsza ek).
Zaj cia metodyczne z nauczycielami szkó  cz stochowskich: Zasób archiwum IPN i jego 

udost pnianie (A. Brzezina).
3. Udzia  w programach badawczych:
Twarze bezpieki. Kadra kierownicza województw l skiego/katowickiego (stalinogrodzkie-

go), bielskiego i cz stochowskiego w latach 1945�1990. (we wspó pracy z OBEP Katowice).
Konspiracja i opór spo eczny w Polsce 1944�1956 (we wspó pracy z OBEP Katowice).
ladami zbrodni (we wspó pracy z OBEP Katowice).

Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium jasnogórskiego w okresie PRL (projekt OBEP Katowi-
ce, Muzeum Cz stochowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego � A. Brzezina).
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5.6.7. OBUiAD w Krakowie

1. Referaty:
A. Czocher, W. wi tek � prelekcja na temat zasobu archiwalnego OBUiAD i zasad jego 

udost pniania, po czona z prezentacj  materia ów archiwalnych dla studentów historii Akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie, Wieliczka 30 maja i 6 czerwca 2008 r.

A. Czocher, M. Konieczna, T. Go dyn, Wykorzystanie zasobów Instytutu Pami ci Narodowej 
w pracy nauczyciela historii (wyk ad dla nauczycieli z gminy Wieliczka, zorganizowany we 
wspó pracy z Wydzia em Edukacji Urz du Miasta i Gminy w Wieliczce, 31 marca 2008 r.).

M. Kapusta, Dzia alno  Szarych Szeregów w Ma opolsce � wyk ad z okazji 90. rocznicy 
odzyskania niepodleg o ci w Zespole Szkó  im. Jana Paw a II w Zielonkach k/Krakowa.

M. Konieczna, prelekcja na temat zasobu archiwalnego IPN i zasad jego udost pniania dla 
uczniów II Liceum Ogólnokszta c cego im. Marii Konopnickiej w Nowym S czu, 5 listopada 
2008 r.

M. Konieczna, prelekcja na temat zasobu archiwalnego IPN i zasad jego udost pniania po-
czone z prezentacj  materia ów archiwalnych dla studentów z USA, Kanady i krajów Unii 

Europejskiej, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiello skiego, 
Wieliczka 4 grudnia 2008 r.

P. Nagel, wyst pienie na temat przesiedle  Polaków z Archangielska na Ukrain  i Powo e 
w 1944 r., Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego � �Grota�, Kraków 18 listopada 2008 r.

2. Wspó praca z mediami:
realizacja kwerend archiwalnych i konsultacja merytoryczna na potrzeby cyklu TVP �Cienie 

PRL� (R. Dyrcz).

5.6.8. OBUiAD w Lublinie
1. Referaty:
L. Popek, Zbrodnie OUN-UPA na ludno ci Wo ynia w 1943 r. (Klub Historyczny im. gen. 

S. Roweckiego �Grota�, ód  18 czerwca 2008 r.).
L. Popek, Zbrodnie OUN-UPA w latach 1939�1945 (Klub Historyczny im. gen. S. Rowe-

ckiego �Grota�; Kalisz, Sieradz, Opoczno 6 i 7 pa dziernika 2008 r.).
M. Krzysztofik, Komitet Samoobrony Ch opskiej Ziemi Grójeckiej 1978�1980 (konferencja 

Oddzia u IPN w Lublinie w ramach obchodów 30-ecia Komitetu Samoobrony Ziemi Grójeckiej, 
Komitetu Samoobrony Ch opskiej Ziemi Rzeszowskiej, Zbrosza Du a 6�7 wrze nia 2008 r.).

G. Joniec, Wojewódzki Urz d Informacji i Propagandy w Lublinie 1944�1947 (II Sympo-
zjum Dziejów Biurokracji, Roskosz 19 wrze nia 2008 r.).

L. Popek, Zbrodnie OUN-UPA w 1943 r. na Wo yniu (sesja zorganizowana przez Towarzy-
stwo Mi o ników Wo ynia i Polesia Oddzia  w Olsztynie, 29 listopada 2008 r.). 

L. Popek � cykl wyk adów z historii najnowszej dziejów Wo ynia 1939�1945 dla grupy 
m odzie y uczestnicz cej w akcji porz dkowania mogi  na Ukrainie, 18�29 sierpnia 2008 r.

2. Spotkania ze studentami i uczniami szkó  ponadpodstawowych Lubelszczyzny:
�Wo y skie Zaduszki�. Spotkanie po wi cone polskim miejscom pami ci na Wo yniu (Klub 

Historyczny im. gen. S. Roweckiego �Grota� � Lublin, 4 listopada 2008 r.).
Porz dkowanie mogi  na Ukrainie wraz z osiemnastoosobow  grup  m odzie y z Lubelskiej 

Wojewódzkiej Komendy OHP, 18�29 sierpnia 2008 r. (L. Popek). 
3. Wspó praca z mediami:
L. Popek � udzia  w realizacji filmów: Przebra e dla TVP �Historia� i oddzia u TVP w Lub-

linie, Bitwa KOP we wrze niu 1939 r. pod Szackiem dla Telewizji Polskiej w Lublinie i Wo y  
1943 dla Telewizji Kijów. 
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5.6.9. OBUiAD w odzi

1. Referaty:
K. Kolasa (wspólnie z . Jaworskim), Dokumentacja audiowizualna (fotografie, filmy, na-

grania) w zespo ach akt PZPR w zasobie Archiwum Pa stwowego w odzi � problemy opra-
cowania (konferencja metodyczna �Problemy opracowania materia ów audiowizualnych w ar-
chiwach pa stwowych�, zorganizowana przez Naczeln  Dyrekcj  Archiwów Pa stwowych, 
Warszawa 3�4 kwietnia 2008 r.).

P. Perzyna, Prawne aspekty funkcjonowania i udost pniania zasobu archiwalnego IPN, 
(Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego �Grota�, Sieradz 21 stycznia 2008 r.).

P. Perzyna, Struktura zasobu archiwalnego Oddzia u IPN w odzi (Klub Historyczny im. 
gen. Stefana Roweckiego �Grota�, ód  2 kwietnia 2008 r.).

P. Perzyna, wyk ad na temat zasobu archiwalnego Oddzia u IPN w odzi oraz zasad jego udo-
st pniania (Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego �Grota�, Kalisz 19 maja 2008 r.).

S. Pilarski, Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechos owacji w latach 1938�1939 
� wyk ad, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, ód  23 pa dziernika 2008 r.

R. Rabiega, Stan wojenny w regionie ódzkim � wyk ad, Uniwersytet Trzeciego Wieku 
im. Heleny Kretz w odzi, 27 listopada 2008 r.

2. Szkolenie dotycz ce zasobu archiwalnego IPN, siedziba OBUiAD w odzi, 22 lutego 
2008 r. (R. Rabiega i M. Tomaszewski):

Prezentacja ksi ki Strajki ódzkie w lutym 1971 r. Geneza, przebieg i reakcja w adz, Muze-
um Fabryki w Centrum Manufaktura w odzi, 28 kwietnia 2008 r. 

Prezentacja ksi ki S. Pilarskiego Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechos owacji 
1938�1939, ródmiejskie Forum Kultury 5 maja 2008 r. i Instytut Historii PAN w Warszawie 
24 czerwca 2008 r.

Promocja ksi ki S. Pilarskiego Zarys stosunków polsko-czechos owackich 1918�1933, 
ródmiejskie Forum Kultury 15 pa dziernika 2008 r.

3. Wspó praca z mediami:
E. Mianowska i K. Tylski � wywiad dla Radia �VOX� i Radia � ód � w zwi zku z prezen-

tacj  ksi ki. Strajki ódzkie w lutym 1971, 25 i 28 kwietnia 2008 r.
P. Perzyna � wywiad dla Polskiego Radia na temat inwigilacji przez SB uczestników Festi-

walu Muzyków Rockowych w Jarocinie ( ród o: www.polskieradio.pl/historia/miejsca/arty-
kul59248.html), 21 lipca 2008 r.

E. Mianowska i K. Tylski � wywiad dla TVP 3 i TV �TOYA�, 28 kwietnia 2008 r.
S. Pilarski � wywiad dla TV�Ret-Sat 1� na temat ksi ki Zarys stosunków polsko-czechos o-

wackich 1918�1933, 15 pa dziernika 2008 r.
Prezentacja ksi ek S. Pilarskiego Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechos owacji 

1938�1939 oraz Zarys stosunków polsko-czechos owackich 1918�1933, 7 i 14 wrze nia 2008 r. 
w telewizji lokalnej �Tele-Top� w Tomaszowie Mazowieckim.

4. Programy badawcze: 
S. Pilarski � ogólnopolski program badawczy �Dzia ania aparatu bezpiecze stwa wobec 

polskich ruchów i rodowisk politycznych� oraz �Proces transformacji politycznej w Polsce 
w latach 1988�1990�.

5.6.10. OBUiAD w Poznaniu

1. Referaty:
Na konferencji naukowej po wi conej �Solidarno ci Walcz cej� w Poznaniu, zorganizowanej 

przez OBEP w Poznaniu (9�10 pa dziernika 2008 r.) referaty wyg osili: A. Ma yszka, Relacje 

http://www.polskieradio.pl/historia/miejsca/arty
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�Solidarno ci Walcz cej� z innymi organizacjami opozycyjnymi w Poznaniu w latach 1983�1990 
i E. Wojcieszyk, SB wobec �Solidarno ci Walcz cej� w woj. koni skim w latach 1984�1990.

Na konferencji �W adze wobec ko cio ów i zwi zków wyznaniowych w Wielkopolsce w la-
tach 1956�1970�, zorganizowanej przez OBEP w Poznaniu (21 listopada 2008 r.) referaty wy-
g osili: R. Reczek, Laicyzacja szkó  w Wielkopolsce w okresie rz dów W adys awa Gomu ki 
i E. Wojcieszyk, Ni sze Seminarium Duchowne w Wolsztynie 1949�1960 w dokumentach apa-
ratu bezpiecze stwa PRL.

E. Wojcieszyk, Ko ció  pozna ski w latach 1945�1990 w dokumentach organów bezpie-
cze stwa PRL � rekonesans po zasobie archiwalnym Instytutu Pami ci Narodowej (sesja na-
ukowa �Ko ció  pozna ski w dziejach. Stan, potrzeby i perspektywy bada � na Wydziale Teo-
logicznym UAM, Pozna  4�5 listopada 2008 r.). 

R. Ko cia ski, R. Le kiewicz, Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urz -
du Spraw Wewn trznych w Poznaniu w latach 1989�1990 (�»Dokumenty zniszczy !« Proces 
niszczenia dokumentacji S u by Bezpiecze stwa PRL w latach 1989�1990�, Wroc aw, 1 grud-
nia 2008 r.).

5.6.11. OBUiAD w Rzeszowie
1. Referaty:
Na mi dzynarodowej konferencji naukowej �Z dziejów stosunków polsko- ydowskich 

1939�1989� (Rzeszów 11�12 marca 2008 r.) referaty wyg osili: J. Borowiec, Zbrodnia od-
dzia u GL �Iskra,� pope niona na ydach w wietle dokumentów s dowych, P. Fornal, ydzi 
w strukturach aparatu bezpiecze stwa na Rzeszowszczy nie w latach 1944�1956, E. R czy, 
Zbrodnie na ludno ci ydowskiej w województwie rzeszowskim w latach 1944�1947 w wietle 
dokumentów UB i MO, P. Szopa, Stosunek o nierzy konspiracji niepodleg o ciowej do ydów 
we wschodniej cz ci dystryktu krakowskiego w wietle wybranych wspomnie  i dokumentów.

E. R czy � udzia  w panelu dyskusyjnym w zwi zku z otwarciem wystawy �Sprawiedliwi 
w ród narodów wiata�, Kraków 27 stycznia 2008 r.

E. R czy � udzia  w panelu dyskusyjnym pt. � ycie za ycie�, Muzeum na Majdanku 
26 kwietnia 2008 r. 

2. Udzia  w programach badawczych:
�Encyklopedia Solidarno ci� (J. Borowiec).
�Aparat bezpiecze stwa w Polsce, kadra kierownicza� (BEP Warszawa � D. Byszuk).
�Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc ydom� (BEP Warszawa 

� E. R czy).
�Procesy polityczne z okresu stanu wojennego� (BUiAD Warszawa � J. Borowiec, B. Wój-

cik).
3. Wspó praca z mediami:
E. R czy, P. Fornal, I. Witowicz � udzia  w programach dotycz cych losów ludno ci ydow-

skiej w czasie wojny oraz stosunków polsko- ydowskich (TVP 3, Radio Via, Polskie Radio dla 
Zagranicy). 

R. Witalec � prezentacja dokumentów dot. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka (TV Trwam).
J. Borowiec, R. Witalec � udzia  w programach dotycz cych dzia alno ci Solidarno ci Wal-

cz cej (TVP 3, Radio Rzeszów, Radio Via).
P. Szopa � udzia  w programach dotycz cych Polskiego Pa stwa Podziemnego i o rodka 

wywiadowczo-dywersyjnego �Ruch� (Radio Rzeszów).
4. Inne formy popularyzacji:
R. Witalec � warsztaty archiwalno-metodyczne dla pracowników bibliotek i archiwów woj-

skowych wojsk l dowych � 19 listopada 2008 r.
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E. R czy � promocja ksi ki Pomoc Polaków dla ludno ci ydowskiej na Rzeszowszczy nie 
1939�1945, Warszawa 16 maja 2008 r. 

5.6.12. OBUiAD w Szczecinie
1. Referaty:
Na konferencji naukowej �Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim� (Koszalin 25 wrze nia 

2008 r.) referaty wyg osili: R. Marciniak, Wp yw koszali skiej s u by bezpiecze stwa na walki 
frakcyjne w onie nomenklatury partyjnej w 1968 r. i Z. Stanuch, Ko ció  katolicki w woje-
wództwie koszali skim wobec wydarze  z 1968 r. w wietle dokumentów z archiwum szcze-
ci skiego IPN.

Z. Stanuch, UB/SB wobec nauczania religii na Pomorzu Zachodnim � wyk ad z cyklu: 
�Z bada  IPN�, Szczecin 3 czerwca 2008 r. 

M. Semczyszyn, Grudzie  1970 r. � stycze  1971 r. w dokumentach SB, przechowywanych 
w zasobie OBUiAD IPN w Szczecinie (konferencja �Grudzie  1970 r.�stycze  1971 r. Perspek-
tywa szczeci ska�, Szczecin 18 grudnia 2008 r.).

2. Promocja ksi ki Jan Pawe  II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urz -
du Spraw Wewn trznych z 1987 roku, Wydzia  Teologiczny Uniwersytetu Szczeci skiego, 
4 czerwca 2008 r.

3. Wspó praca z mediami:
R. Marciniak � komentarze do reporta y J. Rudnik ladami Oskara Willnera i Rok 1968, 

Polskie Radio Koszalin.
4. Projekty badawcze: 
Z. Stanuch � dzieje Ko cio a na Pomorzu Zachodnim.
T. B aszak � akta O rodka Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim w zasobie archiwal-

nym szczeci skiego Oddzia u IPN (przygotowano do z o enia do druku); Mieczys aw Boruta-
Spiechowicz w wietle dokumentów IPN; zasób archiwalny KW MO/WUSW w Szczecinie 
1945�1990 (rozprawa doktorska). 

R. Marciniak � has a do Encyklopedii Solidarno ci: NSZZ Solidarno  w województwie 
koszali skim w latach 1980�1989; Spo ecze stwo województwa koszali skiego wobec wyda-
rze  grudniowych 1970 r. � demonstracje na ulicach S upska w grudniu 1970 r.; Dar owo 
1988�1989. Demonstracje przeciw planom budowy elektrowni atomowej w Kopaniu pod Dar-
owem � dzia alno  Ruchu �Wolno  i Pokój�.

M. Semczyszyn � dzia alno  Wydzia u III WUBP w Szczecinie w latach 1945�1954; dzia-
alno  aparatu bezpiecze stwa wobec mniejszo ci narodowych na Pomorzu Zachodnim.

M. D wiga  � �Strajk 1988 r. w Szczecinie� � projekt realizowany w ramach OBEP. 
B. Ko cielna � opozycja przedsierpniowa w Szczecinie w latach 1975�1980.

5.6.13. OBUiAD we Wroc awiu
1. Referaty:
Podczas prelekcji �Komunistyczna bezpieka w Legnicy 1945�1956� (Legnica 13 lutego 

2008 r.) referaty wyg osili: B. Kruk, Geneza i dzia alno  Urz du Bezpiecze stwa w Legnicy 
i T. Matkowski, Zwalczanie Ko cio a katolickiego przez Urz d Bezpiecze stwa w Legnicy.

K. Pawlak-Weiss, Nieznane losy obozów pracy w Dzier oniowie podczas drugiej wojny 
wiatowej (konferencja �Dzier oniów � wieki minione�, Dzier oniów 25�29 maja 2008 r.).

Podczas konferencji �Budujmy Socjalizm�� (Lubin 6�7 listopada 2008 r.) referaty wyg o-
si y: B. Kruk, Ekspozytura kolejowa MBP i K. Pawlak-Weiss, Ekonomiczne aspekty wykorzy-
stania wi niów podczas II wojny wiatowej.
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T. Balbus, Komunistyczne s u by bezpiecze stwa wobec Ko cio a katolickiego w Polsce 
(1944�1990) (konferencja �Martyrologia Ko cio a katolickiego w XX wieku na wiecie�, Ki-
jów, Ukraina, 19 listopada 2008 r.).

2. Promocje ksi ek:
Promocja Atlasu polskiego podziemia niepodleg o ciowego 1944�1956 � Wroc aw 4 lutego 

2008 r., Opole 11 lutego 2008 r. (T. Balbus).
Promocja ksi ki T. Balbusa, K. Stró yny, �Ojczyzn  woln  racz nam wróci  Panie��. Ko-

munistyczna bezpieka wobec kardyna a Henryka Gulbinowicza w latach 1970�1990, Wroc aw 
12 wrze nia 2008 r.

Promocja ksi ek T. Balbusa, �Jurandowcy�. Powsta cy wile scy 1944. Historia i ycie co-
dzienne 1. Brygady Wile skiej Armii Krajowej oraz T. Balbusa, K. Stró yny, �Ojczyzn  woln  
racz nam wróci  Panie��. Komunistyczna bezpieka wobec kardyna a Henryka Gulbinowicza 
w latach 1970�1990, Wroc aw 30 wrze nia 2008 r. 

3. Wspó praca z mediami:
T. Balbus � udzia  w realizacji filmu dokumentalnego dotycz cego kardyna a Henryka Gul-

binowicza �Po stronie Boga jest zwyci stwo!�, w re yserii J. Lipskiego i P. Mielecha.
T. Balbus, K. Stró yna i K. Pawlak-Weiss � kilkana cie wywiadów telewizyjnych, radio-

wych i prasowych oraz udzia  w filmach dokumentalnych dotycz cych dzia alno ci komuni-
stycznych s u b bezpiecze stwa.

4. Popularyzacja:
Prezentacje zasobu dla cz onków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, studentów Uni-

wersytetu Wroc awskiego, go ci z Bia orusi, Ukrainy, Litwy i Rosji. 

5.6.14. Delegatura w Bydgoszczy
1. Referaty:
P. Rybarczyk, Z dziejów bydgoskiej szko y realnej (Die Realschule zu Bromberg) w latach 

1851�1920 (konferencja �Bydgoszcz � miasto wielu kultur i narodowo ci� zorganizowana przez 
Uniwersytet w Bonn i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 20�21 listopada 2008 r.).

5.6.15. Delegatura w Kielcach
1. Referaty:
T. Doma ski, W adze carskie wobec duchowie stwa katolickiego w Królestwie Polskim 

1864�1914 (na przyk adzie diecezji kieleckiej) (konferencja �Kielecczyzny drogi do niepodle-
g o ci�, Kielce 4 listopada 2008 r.).

M. Jedynak, Pogrzeb �Ponurego� w mediach (konferencja �Wp yw pogrzebu mjr. Jana 
Piwnika �Ponurego� na przemiany spo eczne�, Kielce 30 maja 2008 r.).

2. Prowadzenie zaj  i seminariów dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni-
czego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

5.6.16. Delegatura w Radomiu
1. Referaty:
M. So tysiak, Struktury wojskowe Polskiego Pa stwa Podziemnego i ich akcja scaleniowa 

na przyk adzie powiatu i eckiego (konferencja �Polskie Pa stwo Podziemne mi dzy Wis  
a Pilic  1939�1945�, Radom 27 listopada 2008 r.).

M. So tysiak, Genera  Antoni Heda �Szary�. Zarys biografii (konferencja �«Szary». Antoni 
Heda�, Kielce 15 grudnia 2008 r.).
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2. Projekty badawcze:
�Encyklopedia Solidarno ci� (K. Busse, P. Ciaputa, M. So tysiak). 
K. Busse, �Instytucje w adzy PRL a spo ecze stwo Ziemi Radomskiej � media pod lup  

w adzy 1945�1990�.
M. So tysiak, �Antoni Heda �Szary� � biografia dowódcy oddzia u partyzanckiego AK� 

(wspólnie z S. Pi tkowskim � BEP Delegatura IPN Radom); �Jan Tadeusz So ta «O ka» � bio-
grafia dowódcy oddzia u partyzanckiego BCh�; �Inspektorat Radomski WiN krypt. «Zwi zek 
Zbrojnej Konspiracji»�.

5.7. Wspó praca mi dzynarodowa
Wspó praca mi dzynarodowa pionu archiwalnego Instytutu Pami ci Narodowej koncentru-

je si  wokó  realizacji umów podpisanych z organizacjami i archiwami zagranicznymi oraz 
rozpoznania zasobów archiwów zagranicznych, w których jest przechowywana dokumentacja 
wchodz ca w ustawowe zainteresowania IPN. Wspólne przedsi wzi cia obejmuj  tak e przy-
gotowanie wydawnictw ród owych. Przejawem dzia alno ci mi dzynarodowej jest równie  
popularyzacja zasobu archiwalnego oraz do wiadcze  Biura Udost pniania i Archiwizacji Do-
kumentów podczas podejmowanych delegacji zagranicznych. 

Delegacja pionu archiwalnego IPN pod kierownictwem dyrektora BUiAD, dr. Zbigniewa 
Nawrockiego, odwiedzi a w dniach 27�30 pa dziernika 2008 r. Urz d Pe nomocnika Rz du 
Federalnego ds. Dokumentów S u by Bezpiecze stwa by ej NRD (BStU). Rezultatem wizy-
ty by o podpisanie porozumienia dotycz cego wspó pracy w opracowaniu wspólnego polsko-
niemieckiego s ownika terminologii stosowanej przez organy bezpiecze stwa pa stwa PRL 
i NRD. Polskim zespo em kieruje dr Franciszek D browski, natomiast niemieckim dr Hanna 
Labrenz-Weiß. Wydanie s ownika w wersji polsko-niemiecko-angielskiej jest planowane na 
rok 2010.

Wydzia  Gromadzenia, Opracowywania i Obs ugi Magazynów:
W ramach wype nienia zapisów umowy podpisanej w dniu 12 wrze nia 2006 r. z Instytutem 

Pami ci M czenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem przes ano do Jerozolimy infor-
macje o 7565 j.a., wytypowanych w toku kwerend prowadzonych w IPN i odpowiadaj cych 
zainteresowaniom Yad Vashem. Jednocze nie wnioskowano o przekazanie do Instytutu Pami -
ci Narodowej kopii 1253 j.a. z zasobu archiwum Instytutu Pami ci M czenników i Bohaterów 
Holocaustu.

W ramach wspó pracy nakre lonej umow  ze Studium Polski Podziemnej w Londynie z dnia 
30 stycznia 2008 r. pozyskano do zasobu archiwalnego 63 306 obrazów cyfrowych. 

W trakcie samodzielnie prowadzonych kwerend we francuskich archiwach departamental-
nych Foix, Tuluzy, Pau i Marsylii pozyskano cznie ok. 15 tys. obrazów cyfrowych. 

Wnioskowano o pomoc MSZ Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pozyskania materia ów 
dotycz cych Polaków zes anych do Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Do mi-
nisterstwa zosta  przekazany jednocze nie wykaz jednostek archiwalnych z zasobów kazach-
skich archiwów centralnych i obwodowych, których pozyskaniem zainteresowany jest IPN. 
Prowadzono równie  rozpoznanie zasobów kazachskich archiwów rejonowych.

Podj to starania o pozyskanie kopii dokumentacji z zasobu Federalnego Archiwum w Kob-
lencji, wytworzonej przez Ministerstwo Finansów Republiki Federalnej Niemiec. Instytut in-
teresowa a w szczególno ci dokumentacja dotycz ca Polaków poddawanych eksperymentom 
pseudomedycznym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Wskutek niemieckich ograni-
cze  prawnych, a zw aszcza zapisu ustawy o ochronie danych osobowych, nie przyst piono do 
szczegó owych kwerend. 
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Przeprowadzono kwerend  archiwaln  w National Archive and Records Administration 
(NARA) w College Park (Maryland, USA), w trakcie której zdigitalizowano 1822 obrazów 
fotograficznych, dotycz cych kampanii wrze niowej 1939 r.

Podczas podejmowania delegacji Federalnej S u by Bezpiecze stwa Ukrainy oraz bu gar-
skiej COMDOS (ang. The Committee for disclosing and announcing affiliation of Bulgarian 
citizens to the State Security and the intelligence services of the Bulgarian national Army) za-
prezentowano do wiadczenia BUiAD w zakresie udost pniania, opracowywania i digitalizacji 
dokumentów. 

Wydzia  Udost pniania i Informacji Naukowej:
Na wniosek Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie pracownicy Wydzia u przeprowadzali 

kwerend  w zasobie IPN, której celem by o wyselekcjonowanie, weryfikacja i opracowanie 
materia ów na temat wojennych i powojennych losów obywateli polskich narodowo ci ydow-
skiej, a tak e eksterminacyjnych dzia a  III Rzeszy przeciwko ydom. 

Wydzia  Bada  Archiwalnych i Edycji róde : 
Wydzia  kontynuowa  trwaj c  od 2001 r. wspó prac  z Wydzielonym Pa stwowym Ar-

chiwum S u by Bezpiecze stwa Ukrainy i z Federaln  S u b  Bezpiecze stwa Federacji Ro-
syjskiej w zakresie prac archiwalno-historycznych. Wspólnie ze stron  ukrai sk  opubliko-
wano obszerny dwuj zyczny wybór róde  pt. Wielki g ód na Ukrainie 1932�1933, b d cy 
ju  siódmym tomem serii �Polska i Ukraina w latach trzydziestych�czterdziestych XX wie-
ku�. Publikacja by a prezentowana w Kijowie z okazji obchodów rocznicy Wielkiego G odu 
oraz we Wroc awiu. Trwaj  prace nad kolejnymi polsko-ukrai skimi wydawnictwami ród-
owymi. 

OBUiAD:
Kontakty ze stron  ukrai sk  nawi za y te  oddzia owe biura w Krakowie i we Wroc awiu. 

Przedstawiciele OBUiAD w Krakowie (A. Czocher, R. Dyrcz) uczestniczyli w spotkaniu ro-
boczym z delegacj  Centralnego Pa stwowego Archiwum Historycznego Ukrainy i Archiwum 
S u by Bezpiecze stwa Ukrainy, dotycz cym funkcjonowania IPN ze szczególnym uwzgl d-
nieniem zasad gromadzenia, opracowania i digitalizacji dokumentacji archiwalnej, które odby-
o si  w Wieliczce 18 kwietnia 2008 r. OBUiAD we Wroc awiu uczestniczy  w przygotowaniu 

wspomnianej wy ej promocji ksi ki Wielki g ód na Ukrainie 1932�1933, która mia a miej-
sce w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc awskiego 9 grudnia 2008 r., z udzia em 
delegacji Wydzielonego Archiwum Pa stwowego S u by Bezpiecze stwa Ukrainy, Instytutu 
Bada  Politycznych i Narodowo ciowych Narodowej Akademii Ukrainy, Uniwersytetu Wroc-
awskiego i BUiAD IPN.

Kontakty z BStU utrzymuj  OBUiAD we Wroc awiu i Poznaniu. W dniach 17�21 pa dzier-
nika 2008 r. w Berlinie przebywa a kadra kierownicza OBUiAD we Wroc awiu z naczelnikiem 
dr. T. Balbusem. Kierownik Referatu Udost pniania i Informacji Naukowej, K. Pawlak-Weiss, 
uczestniczy a w spotkaniu dotycz cym przygotowania wspomnianego s ownika terminów ar-
chiwalnych komunistycznych s u b bezpiecze stwa. Ponadto w dniach 11�13 listopada 2008 r. 
w Berlinie przebywa a delegacja pracowników wroc awskiego OBUiAD, zapoznaj c si  z za-
sadami funkcjonowania, struktur , zasobem oraz dzia alno ci  naukow  BStU. Wspó prac  
na poziomie archiwalnym z Oddzia em BStU we Frankfurcie nad Odr  prowadzi OBUiAD 
w Poznaniu.
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5.8. Wspó praca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 
krajowymi

5.8.1. BUiAD
W zakresie wspó pracy krajowej przygotowano konferencj  �Fotografia w nowoczesnym 

archiwum�, która odby a si  w wiatowy Dzie  Dziedzictwa Audiowizualnego ustanowiony 
przez UNESCO (27 pa dziernika 2008 r.). Konferencja pozwoli a na zaprezentowanie zasobu 
fotograficznego IPN oraz porównanie standardów i rozwi za  przyj tych w ró nych instytu-
cjach krajowych. 

5.8.2. OBUiAD w Bia ymstoku
Kontynuowano wspó prac  z Archiwum Pa stwowym w Bia ymstoku, m.in. w zwi zku 

z przygotowywaniem publikacji Urszuli Gierasimiuk Bia ostocki wymiar marca 1968 r. Wy-
bór róde . Natomiast w trakcie prac nad kolejnym wydawnictwem (album ��takich by o nas 
tysi ce�� o nierze podziemia niepodleg o ciowego w Polsce Pó nocno-Wschodniej w latach 
1944�1957 i ich dalsze losy) kontaktowano si  z oddzia ami wiatowego Zwi zku o nierzy 
AK w Bia ymstoku i om y. 

5.8.3. OBUiAD w Katowicach
Instytucje i organizacje, z którymi OBUiAD bezpo rednio wspó pracuje to:
� Stowarzyszenie �Pokolenie�;
� Archiwum Pa stwowe w Katowicach;
� NSZZ �Solidarno � Region Cz stochowski.

5.8.4. OBUiAD w Krakowie
� Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiello skiego (prezentacja 

zasobu i dzia alno ci IPN dla studentów);
� Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego � �Grota� (prelekcje dotycz ce historii naj-

nowszej);
� Zwi zek Harcerstwa Rzeczpospolitej i Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldor-

fa � �Nila� w Krakowie (organizacja wystawy Organizacje m odzie owe z terenu Ma opolski 
w antykomunistycznej konspiracji 1944/45�1956);

� Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg o ciowego (wspó praca przy przygo-
towaniu wydawnictwa Stawili my opór� Antykomunistyczne organizacje m odzie owe w Ma-
opolsce w latach 1944�1956).

5.8.5. OBUiAD w Lublinie
Pracownicy OBUiAD bior  udzia  w spotkaniach Klubu Historycznego im. gen Stefana 

Roweckiego �Grota�

5.8.6. OBUiAD w odzi
� Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego �Grota� (wyk ady o zasobie archiwalnym 

IPN). 
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� Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz (wyk ady na temat historii Polski).
� Muzeum Tradycji Niepodleg o ciowych w odzi (przygotowanie materia ów do wystaw 

organizowanych przez muzeum).
� Uniwersytet ódzki � porozumienie w sprawie prowadzenia sta ych praktyk zawodo-

wych, archiwalnych studentów kierunku historia Wydzia u Filozoficzno-Historycznego U  
(28 stycznia 2008 r.).

5.8.7. OBUiAD w Poznaniu
� Federacja Rodzin Katy skich � Stowarzyszenie Katy  w Poznaniu � wspó praca w przej-

mowaniu do zasobu archiwalnego IPN materia ów upami tniaj cych ofiary zbrodni pope nio-
nych na obywatelach polskich.  

5.8.8. OBUiAD w Rzeszowie
� Inspektorat Towarzystwa Salezja skiego w Krakowie i Towarzystwo Salezja skie Dom 

Zakonny w Przemy lu � wspó praca w przygotowaniu ekspozycji �Salezja ska Szko a Orga-
nistowska w Przemy lu i jej likwidacja w 1963 roku�, prezentowanej w Rzymie, Krakowie 
i Przemy lu.

� Uniwersytet Rzeszowski � organizacja mi dzynarodowej konferencji naukowej �Z dzie-
jów stosunków polsko- ydowskich 1939�1989�, 11�12 marca 2008.

Gmina Miasta Krakowa � organizacja wystawy �Sprawiedliwi w ród narodów wiata� ot-
wartej 27 stycznia 2008 r. w Krakowie.

5.8.9. OBUiAD w Szczecinie
Wydzia  Teologiczny Uniwersytetu Szczeci skiego oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej 

w Szczecinie � wspó praca w zakresie wspólnej promocji publikacji ród owej po wi conej 
wizycie Jana Paw a II w Szczecinie. W przysz o ci planowane s  wspólne badania ród owe 
odnosz ce si  do dziejów Ko cio a na Pomorzu Zachodnim. 

5.8.10. OBUiAD we Wroc awiu 
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddzia  we Wroc awiu.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej � publikacja pracy Z.K. Wójcika, Aleksy Gilewicz-

historyk nieprowincjonalny, Przemy l�Wroc aw 2008.
Kontynuowana by a wspó praca z Zarz dem G ównym WiN, Oddzia em Dolno l skim Z-

AK, O rodkiem �Pami  i Przysz o � we Wroc awiu.

5.8.11. Delegatura w Bydgoszczy
W roku 2008 Delegatura IPN w Bydgoszczy wspó pracowa a z nast puj cymi instytucjami, 

organizacjami i stowarzyszeniami:
� Komitet Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
� Stowarzyszenie �Dziedzictwo Bydgoszczy�;
� Rodzina Katy ska Bydgoszcz; 
� Kuria Diecezjalna w Bydgoszcz;
� Oddzia  Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy (organizacja uroczystej gali z oka-

zji 90. rocznicy odzyskania niepodleg o ci).
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5.8.12. Delegatura w Kielcach
� Stowarzyszenie Dzia aczy NSZZ �Solidarno � 1980�1989 w Ostrowcu wi tokrzyskim 

(wspó organizowanie konferencji naukowej �Lata nadziei, lata walki. NSZZ «Solidarno » Re-
gionu wi tokrzyskiego 1980�1989�).

� Suchedniowski O rodek Kultury �Ku nica� (organizacja konferencji popularnonaukowej 
�W obliczu z a. o nierze Polski Podziemnej wobec niemieckiego okupanta i powojennej rze-
czywisto ci�).

� rodowisko o nierzy wi tokrzyskich Zgrupowa  Partyzanckich AK �Ponury���Nurt� 
(organizacja panelu historycznego �Wp yw pogrzebu mjr. Jana Piwnika �Ponurego� na prze-
miany spo eczne�).

5.8.13. Delegatura w Radomiu
Pracownicy Delegatury wspó pracuj  ze wiatowym Zwi zkiem o nierzy AK Oddzia  

w Radomiu oraz NSZZ �Solidarno � Ziemia Radomska w zwi zku z programami badawczy-
mi i przygotowywaniem edycji róde .
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6. BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 53 ustawy o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, jednym z g ównych zada  Instytutu jest prowadzenie bada  
z zakresu najnowszej historii Polski i upowszechnianie ich wyników w postaci wydawnictw 
naukowych, popularnonaukowych, zbiorów dokumentów, a tak e za spraw  dzia alno ci wy-
stawienniczej i szeroko rozumianej edukacji historycznej. Szczególnym zadaniem IPN jest in-
formowanie spo ecze stwa o strukturach i metodach dzia ania instytucji, w których ramach 
zosta y pope nione zbrodnie nazistowskie i komunistyczne, a tak e o strukturach, obsadzie 
personalnej i sposobach dzia ania organów aparatu represji. 

W strukturze Instytutu zadania wynikaj ce z zapisów art. 53 ustawy realizuje przede wszyst-
kim Biuro Edukacji Publicznej, na które sk adaj  si  trzy wydzia y:

� Wydzia  Bada  Naukowych, Dokumentacji, Ekspertyz i Zbiorów Bibliotecznych (a tak e 
11 odpowiednich referatów w oddzia ach IPN);

� Wydzia  Wystaw i Edukacji Historycznej (a tak e 11 odpowiednich referatów w oddzia-
ach IPN);

� Wydzia  Wydawnictw (który jest centralnym wydawnictwem IPN i jednocze nie struktur  
kontroluj c  dzia ania wydawnicze oddzia ów IPN w terenie).

6.1. Wydzia  Bada  Naukowych, Ekspertyz, Dokumentacji i Zbiorów 
Bibliotecznych

6.1.1. Dzia alno  naukowo-badawcza
W skali ogólnopolskiej pion bada  naukowych Biura Edukacji Publicznej obejmuje Wydzia  

Bada  Naukowych, Ekspertyz, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych BEP oraz referaty ba-
da  naukowych, dzia aj ce we wszystkich jedenastu OBEP. Obecnie jego w kompetencjach 
znajduje si  równie  udzielanie informacji o charakterze ekspertyz na potrzeby w asne (pio-
nów prokuratorskiego, lustracyjnego i archiwalnego), a tak e instytucji pa stwowych i osób 
prywatnych. 

6.1.1.1. Ogólnopolskie projekty badawcze

W a ciwie od pocz tku istnienia Instytutu najwa niejsz  form  realizacji jego zda  zwi -
zanych z badaniami nad histori  najnowsz  by y wieloletnie ogólnopolskie i ponadregionalne 
projekty badawcze, prowadzone przez zespo y naukowców z centrali w Warszawie i regional-
nych o rodków obj tych dzia aniem poszczególnych oddzia ów IPN. Aktualnie realizowane 
zadania poszczególnych zespo ów zosta y okre lone w zatwierdzonym przez w adze IPN pla-
nie prac BEP na lata 2006�2010. W pracach nad poszczególnymi projektami, poza historykami, 
edukatorami i archiwistami z IPN, uczestniczy tak e szereg badaczy na co dzie  zwi zanych 
z innych o rodkami naukowymi (uczelnie wy sze, instytuty PAN itp.). W wielu przypadkach 
historycy z innych ni  IPN o rodków badawczych pe ni  rol  koordynatorów i kierowników 
zespo ów badawczych. 

W roku sprawozdawczym realizowane by y nast puj ce ogólnopolskie projekty badawcze:

6.1.1.1.1. Struktura i metody dzia ania aparatu bezpiecze stwa Polski Ludowej 
Koordynator � dr ukasz Kami ski (BEP Centrala).
W 2008 r. zako czy a si  ostatecznie realizacja ogólnopolskiego projektu odtwarzaj cego 

obsad  personaln  na kierowniczych stanowiskach w aparacie bezpiecze stwa PRL w latach 
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1944�1990. Ukaza  si  drukiem trzeci i ostatni tom z serii Aparat bezpiecze stwa w Polsce. Ka-
dra Kierownicza, 1975�1990. Redaktorem tomu i koordynatorem tej cz ci projektu by  Pawe  
Piotrowski z OBEP we Wroc awiu. W realizacji projektu uczestniczyli historycy ze wszystkich 
oddzia ów IPN, w tym tak e z BUiAD. Wa nym osi gni ciem, w ramach projektu, by a tak e 
zbiorowa publikacja metodologiczna OBEP w Krakowie Osobowe ród a informacji � zagad-
nienia metodologiczno- ród oznawcze pod redakcj  dr. Filipa Musia a (Kraków 2008).

W aktualnej jego fazie celem projektu jest przygotowanie opracowa  monograficznych, po-
wi conych podstawowym strukturom operacyjnym aparatu bezpiecze stwa: wywiadowi (ko-

ordynator dr W adys aw Bu hak), kontrwywiadowi (koordynator dr Krzysztof Persak), pionom 
walki z opozycj  (dr ukasz Kami ski) i pionowi do walki z Ko cio em (dr Adam Dziurok). 

Pierwszy z serii tomów dokumentów, powsta y w ramach tego projektu, w opracowaniu i re-
dakcji dr. Patryka Pleskota, Tarcza partii i narodu. Cywilny pion kontrwywiadu Polski Ludowej 
w latach 1945�1956. Zarys struktur i wybór róde  znajduje si  obecnie w obróbce redakcyjnej. 

W roku 2009 jest planowana skierowanie do publikacji kolejnych zbiorów dokumentów 
(odnosz cych si  do poszczególnych pionów bezpieki). Zako czenie projektu (w postaci naj-
pierw konferencji podsumowuj cych, a nast pnie publikacji poszczególnych opracowa ) prze-
widziane jest na 2010 r. 

6.1.1.1.2. Aparat bezpiecze stwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944�1956
Koordynator � dr Tomasz abuszewski (OBEP Warszawa).
Wydany w 2007 r. Atlas podziemia niepodleg o ciowego 1944�1956 zosta  uhonorowany 

w 2008 r. nagrod  im. Oskara Haleckiego przyznan  w konkursie �Ksi ka historyczna roku�. 
W ramach dzia a  promocyjnych Atlasu w roku sprawozdawczym kontynuowano, z udzia em 
uczestników projektu, szerok  kampani  informacyjno-edukacyjn  po wi con  � o nierzom 
wykl tym�. Spotkania z autorami Atlasu, odby y si  w Londynie, Lublinie, Warszawie, Po-
znaniu, Sopocie, P ocku, odzi, Katowicach, Bia ymstoku, Olsztynie, Szczecinie, Radomiu, 
Kielcach, Zamo ciu, Kra niku, W odawie i Hrubieszowie.

Pod koniec 2006 r. zainicjowano now  faz  prac badawczych, której najwa niejszym ele-
mentem jest prowadzony obecnie projekt � ladami zbrodni�, dokumentuj cy miejsca zbrodni 
komunistycznych, pope nionych w latach 1944�1956, którego wyniki s  prezentowane na od-
powiednim portalu internetowym (omówionym w cz ci sprawozdania po wi conej dzia al-
no ci edukacyjnej BEP). W opracowaniu znajduje si  album, który uka e si  drukiem w roku 
2009. 

W realizacji projektu po wi conego zwalczaniu podziemia niepodleg o ciowego przez ko-
munistycznych aparat represji du y nacisk k adzie si  nie tylko na jego wymiar naukowy, ale 
tak e popularyzacj , której s u  np. wydawnictwa ikonograficzne m.in. album autorstwa Jacka 
Paw owicza z OBEP Warszawa, po wi cony postaci rotmistrza Witolda Pileckiego czy album 
zbiorowego autorstwa pracowników OBEP Lublin Zaplute kar y reakcji. Polskie Podziemie 
Niepodleg o ciowe 1944�1956. Ponadto w ramach projektu prowadzone s  badania po wi co-
ne m.in. dziejom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, polskiemu powojennemu podziemiu 
na Kresach, roli operacji amnestyjnych z 1945 i 1947 r. w zwalczaniu podziemia niepodleg o -
ciowego, dzia alno ci siatek wywiadowczych polskich organizacji niepodleg o ciowych i ich 
likwidacji przez aparat bezpiecze stwa. Cz onkowie zespo u badawczego zajmuj  si  tak e 
wieloma indywidualnymi i regionalnymi projektami, w tym np. monografiami lokalnych struk-
tur konspiracyjnych, a tak e minimonografiami przedstawiaj cymi sylwetki poszczególnych 
� o nierzy wykl tych�. 

Prowadzone s  te  badania nad dzia aniami komunistycznego aparatu represji (powstaj  
kolejne minimonografie poszczególnych powiatowych UB). Najwa niejszym z takich przed-
si wzi  jest rozpocz cie w oddziale bia ostockim prac nad trzecim z serii tomów dokumentów 
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opisuj cych tworzenie aparatu bezpiecze stwa w poszczególnych makroregionach tzw. Polski 
lubelskiej (w latach 1944�1945), pod wspólnym tytu em Rok pierwszy. Powstaj cy tom b dzie 
si  odnosi  do Bia ostocczyzny i zamknie jednocze nie seri . Tomy dotycz ce Lubelszczyzny 
i Rzeszowszczyzny ukaza y si  odpowiednio latach 2004 i 2005.

6.1.1.1.3. Aparat bezpiecze stwa w walce z Ko cio em i wolno ci  wyznania 
Koordynator � dr Konrad Bia ecki (OBEP Pozna ).
W latach 2006�2008 r. w ramach drugiej fazy projektu przygotowano tom studiów, doty-

cz cy dzia a  aparatu bezpiecze stwa wobec kurii biskupich i instytucji kurialnych w Polsce 
w latach 1945�1989. Odpowiedni tom studiów jest w druku. 

Ostatnio za  ukaza a si , opracowana w ramach projektu, znacz ca praca dr. Bart omieja 
Noszczaka Polityka pa stwa wobec Ko cio a rzymskokatolickiego w Polsce w okresie interno-
wania prymasa Stefana Wyszy skiego 1953�1956. 

Warto te  wspomnie  o prowadzonych przez OBEP w Bia ymstoku i Rzeszowie pracach 
dotycz cych dzia a  SB, podejmowanych wobec Polskiego Autokefalicznego Ko cio a Prawo-
s awnego (sprawa kryptonim �Bizancjum�). 

W trzeciej fazie projektu, która rozpoczyna si  obecnie, zespó  badawczy zajmie si  przede 
wszystkim zaanga owaniem Ko cio a we wsparcie kultury niezale nej w latach 80. XX w. 

6.1.1.1.4. W adze PRL wobec kryzysów spo ecznych i opozycji demokratycznej
Koordynator � dr ukasz Kami ski (BEP Centrala).
W roku 2006 rozpocz to realizacj  nowej fazy projektu, podzielonej na dwa etapy. 
Celem pierwszego etapu, który zosta  zrealizowany w latach 2006�2008, by o opisanie 

dzia alno ci opozycyjnej w PRL w latach 1976�1980 w skali ogólnopolskiej. Do druku jest 
przygotowywany podsumowuj cy prace w ramach tego etapu tom studiów Opozycja w PRL. 
1976�1980 pod red. . Kami skiego i G. Waligóry. W ramach projektu, wysi kiem OBEP 

ód , w roku 2008 ukaza a si  m.in. monografia Krzysztofa Lesiakowskiego Strajki robotnicze 
w odzi 1945�1976, a tak e tom relacji uczestników opozycji demokratycznej w odzi Nieza-
le no  najwi cej kosztuje. Relacje uczestników opozycji demokratycznej w odzi 1976�1980, 
pod red. L. Próchniaka, S. M. Nowinowskiego i M. Filip. 

Teraz jest realizowany projekt badawczo-dokumentacyjny, po wi cony dziejom NSZZ 
�Solidarno �. W ramach tego projektu zostanie przygotowana pi ciotomowa synteza dziejów 
�Solidarno ci� i opublikowanych ponad 50 tomów po wi conych jej dokumentów (ka dy re-
gion w dwóch tomach zawieraj cych: dokumenty w asne zwi zku i dokumenty wytworzone 
przez aparat w adzy i represji). Na zlecenie i pod nadzorem merytorycznym IPN zako czono 
realizacj  pierwszej fazy prac nad monumentaln  Encyklopedi  Solidarno ci (projekt omówio-
ny ni ej w punkcie �Dotacje celowe�). Ponadto w ramach tego projektu uka e si  (w 2009 r.) 
przygotowywana w a nie do druku monografia Grzegorza Majchrzaka po wi cona rozpraco-
waniu �Solidarno ci� przez SB w latach 1980�1981. 

Równolegle s  realizowane podprojekty badawczo-dokumentacyjne, po wi cone odpowiednio 
�Solidarno ci Walcz cej� (centrala BEP i OBEP we Wroc awiu), Niezale nemu Zrzeszeniu Stu-
dentów (OBEP Lublin, Katowice) i niezale nemu ruchowi ch opskiemu (OBEP Lublin). W Szcze-
cinie natomiast powstaje biografia legendarnego przywódcy robotniczego, Edmunda Ba uki. 

6.1.1.1.5. Aparat bezpiecze stwa wobec emigracji i Polonii 
Koordynator � prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski).
Celem nowej fazy projektu, uruchomionej w roku 2008, jest przygotowanie obszernego 

tomu studiów monograficznych, po wi conych ró nym aspektom inwigilacji emigracji i Polo-
nii przez komunistyczny aparat bezpiecze stwa.
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W roku sprawozdawczym dr Janusz Wróbel z OBEP w odzi zako czy  prace nad mo-
nografi  Na rozdro u historii. Problem repatriacji Polaków z Zachodu (1945�1953); wy-
danie jej jest planowane w ramach oddzia owej serii wydawniczej w pierwszej po owie 
2009 r. 

6.1.1.1.6. Aparat bezpiecze stwa wobec mniejszo ci narodowych 
Koordynator � dr Jaros aw Syrnyk (OBEP Wroc aw).
W 2006 roku rozpocz to (wówczas pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Motyki) realizacj  

nowego etapu projektu. Nast pnie jego koordynacj  przej  dr Jaros aw Syrnyk. W jego ramach 
ukaza a si  w roku sprawozdawczym monografia autorstwa Igora Ha agidy (Szpieg Watykanu. 
Kap an greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk 1896�1977, Warszawa 2008). 

W ramach realizacji aktualnego etapu projektu, realizowanego w latach 2006�2008, powsta  
obszerny tom studiów, po wi cony polityce w adz PRL wobec mniejszo ci narodowych. Tom 
ten zosta  w a nie skierowany do prac redakcyjnych i recenzji. Zamkni ciem tego etapu prac 
w ramach projektu b dzie mi dzynarodowa konferencja naukowa �Internacjonalizm czy...? 
S u by bezpiecze stwa krajów »demokracji ludowej« wobec mniejszo ci narodowych� przy-
gotowywana na prze omie 2009 i 2010 r. 

6.1.1.1.7. Aparat bezpiecze stwa wobec rodowisk twórczych i naukowych 
Koordynator � dr Sebastian Ligarski (OBEP Szczecin).
Jest to realizowany od 2006 r. projekt badawczy z udzia em historyków z IPN, a tak e ba-

daczy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiello skiego i Instytutu Historii PAN. 
Jego celem jest przedstawienie miejsca, które zajmowa  aparat bezpiecze stwa w polityce 
w adz komunistycznych w odniesieniu do trzech wa nych rodowisk: twórców kultury (koor-
dynator prof. Andrzej Chojnowski, wspó praca dr S. Ligarski), naukowców (koordynator prof. 
Piotr Franaszek) i dziennikarzy (koordynator prof. Tadeusz Wolsza). 

W ramach projektu zosta y przygotowane dwa tomy róde  po wi cone odpowiednio roz-
pracowaniu i inwigilacji rodowiska literatów (red. S. Ligarski) i rodowiska pracowników 
PAN (red. P. Pleskot, T. Rutkowski). Teraz obydwa tomy s  w redakcji, uka  si  w roku 2009. 
W przygotowaniu s  dwa kolejne tomy róde  po wi cone rozpracowaniu dziennikarzy i roz-
pracowaniu naukowców. 

W zwi zku z realizacj  projektu i du ym zarówno rodowiskowym, jak i spo ecznym 
zainteresowaniem jego wynikami w okresie sprawozdawczym odby y si  dwie du e otwar-
te konferencje naukowe � najpierw w Warszawie w dniach od 10 do 12 wrze nia 2008 r. 
�Twórczo  obca nam klasowo. Aparat represji wobec rodowisk twórczych w okresie Polski 
Ludowej�, a nast pnie we Wroc awiu w dniach od 19 do 21 listopada 2008 r.: �Obserwacja, 
manipulacja, wspó praca. Dziennikarze i naukowcy a aparat bezpiecze stwa w Polsce Ludo-
wej�.

6.1.1.1.8. Wojna i okupacja 1939�1945 
Koordynacja � komisja ekspertów w sk adzie: prof. Tomasz Szarota (przewodnicz cy), 

dr Waldemar Grabowski (sekretarz), dr Andrzej K. Kunert, dr Andrzej Chmielarz. 
W pracy nad tym projektem korzysta si  szeroko z do wiadcze  i dorobku badaczy z innych 

o rodków naukowych, wspó pracuj cych z IPN. W jego ramach równolegle realizowano kilka 
istotnych tematów badawczych.

W latach 2006�2007 by y prowadzone prace merytoryczne (stworzonego z inicjatywy IPN0 
zespo u badawczego, w sk ad którego wchodzili historycy z ró nych o rodków naukowych 
w kraju, badaj cego spraw  wydarze  w Bydgoszczy z 3�4 wrze nia 1939 r. (przez goebbel-
sowsk  propagand  zwan  �krwaw  niedziel �). Prace te zosta y ostatnio uko czone; w ko -
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cu wrze nia 2008 r. ukaza  si  tom Bydgoszcz 3�4 wrze nia 1939. Studia i dokumenty (red. 
P. Machcewicz, T. Chi ci ski) odnosz cych si  do tej sprawy. 

W latach 2006�2008 zako czy  si  pierwszy etap prac zespo u badawczego zajmuj cego si  
polskim wywiadem i kontrwywiadem epoki II wojny wiatowej. Na pocz tku 2008 r. ukaza  si  
drukiem tom studiów Wywiad i kontrwywiad AK, zawieraj cy m.in. pierwsz  w polskiej histo-
riografii minimonografi  podziemnego kontrwywiadu AK. Redaktorem tomu i koordynatorem 
projektu by  dr W adys aw Bu hak. 

W roku 2008 rozpocz to realizacj  programu �Rok Korbo skiego � 2009�. W jego ramach 
zostan  wznowione trzy ksi ki Stefana Korbo skiego: W imieniu Rzeczypospolitej, W imieniu 
Polski Walcz cej, W imieniu Kremla (w opracowaniu dr. Waldemara Grabowskiego). Koordy-
natorem projektu jest dr Ma gorzata Ptasi ska-Wójcik, która ze swej strony przygotowuje (do 
wydania w roku 2009) tom korespondencji Korbo ski�Giedroyc. 

W roku 2008 w ramach projektu rozpocz a si  praktyczna realizacja edycji �Polskie 
Pa stwo Podziemne w dokumentach�. Stanowi ona uzupe nienie dotychczasowych wy-
dawnictw ród owych, z fundamentalnym wydawnictwem Studium Polski Podziemnej 
w Londynie � Armia Krajowa w dokumentach 1939�1945. Ponadto w roku 2008 przygoto-
wane zosta y do druku dwa opracowania dr. Waldemara Grabowskiego: pierwszy tom serii 
Protoko y posiedze  Komitetu dla Spraw Kraju i tom dokumentów Kierownictwo Walki 
Cywilnej. 

Na zlecenie i pod nadzorem merytorycznym IPN jest te  realizowany projekt dokumenta-
cyjny �Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj  niemieck  1939�1945� (omówiony ni ej 
w punkcie �Dotacje celowe�).

6.1.1.1.9. S ownik dwóch okupacji 
S ownik biograficzny Polskiego Pa stwa Podziemnego jest przygotowywany przez dr. An-

drzeja Chmielarza, dr. Andrzeja K. Kunerta, dr. Marka Ga zowskiego i dr. Waldemara Gra-
bowskiego (koordynator ze strony BEP IPN). 

Program �S ownik biograficzny Polskiego Pa stwa Podziemnego� (�S ownik dwóch oku-
pacji�) jest realizowany od 2007 r. W jego ramach w kilku tomach zostanie opublikowanych 
oko o 1500 biogramów o nierzy oraz pracowników ró nych struktur Polskiego Pa stwa Pod-
ziemnego 1939�1945. Pierwszy tom, zawieraj cy biogramy osób od litery A do J, zostanie 
wydany we wrze niu 2009 r. Kolejne tomy b d  si  ukazywa y sukcesywnie. Po zako czeniu 
wydawania �S ownika biograficznego PPP� planowane jest opracowanie i wydanie tomów en-
cyklopedycznych (problemowych) �S ownika dwóch okupacji�.

6.1.1.1.10. S ownik biograficzny �Konspiracja i opór spo eczny 1944�1956�
Koordynator � rotacyjnie, przedstawiciel BEP Warszawa, OBEP w Krakowie i we Wroc a-

wiu. 
W roku 2008 trwa y prace nad czwart  faz  realizacji projektu (czyli nad tomem IV �S ow-

nika�). Redaktorem odpowiedzialnym za tom jest Kazimierz Krajewski z Oddzia u IPN w War-
szawie. Tom w a ciwie jest zamkni ty i znajduje si  w obróbce redakcyjnej. Uka e si  w roku 
2009. 

6.1.1.1.11. Polacy ratuj cy ydów
Koordynacja � dr Aleksandra Namys o (OBEP Katowice), wspó praca dr hab. Grzegorz 

Berendt (OBEP Gda sk).
Projekt jest realizowany przede wszystkim poprzez program �Index Polaków zamordo-

wanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc ydom�, stworzony we wspó -
pracy z Naczeln  Dyrekcj  Archiwów Pa stwowych, Pa stwowym Muzeum Auschwitz-
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Birkenau i Instytutem Yad Vashem. Jego celem jest zbadanie skali nazistowskich represji 
wobec Polaków, udzielaj cych pomocy ydom w czasie okupacji, ustalenie ich nazwisk 
i biogramów. Wykonawc  projektu jest Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie. Na 
koniec 2008 r. �Index� obejmuje ok. 5000 rekordów, zawieraj cych dane osobowe Po-
laków, którzy zgin li b d  w inny sposób zostali poddani represji, poniewa  ratowa y 

ydów w latach II wojny wiatowej; do ko ca 2008 r. pozytywnie zweryfikowano 640 
osób.

Poza tym w ramach projektu w 2008 r. uko czono prac  nad kolejnymi dwoma ksi kami 
w serii �Kto ratuje jedno ycie�, a tak e realizowano projekt badawczo-edukacyjny � ycie za 
ycie� wraz z Narodowym Centrum Kultury; m.in. wydano tek  edukacyjn  o Polakach ratuj -

cych ydów i uruchomiono stron  internetow  � ycie za ycie�. W okresie sprawozdawczym 
ukaza a si  ponadto praca Ewy Rogalewskiej (OBEP Bia ystok) Getto bia ostockie. Do wiad-
czenie Zag ady � wiadectwa literatury i ycia. 

Odr bnym, wa nym wk adem IPN w realizacj  projektu jest dokumentowanie miejsc ka ni 
i pochówku polskich ydów. W roku 2009 jest planowane wyodr bnienie tego w tku prac 
w postaci odr bnego podprojektu badawczo-edukacyjnego. Rozpoczynaj c realizacj  pod-
projektu w 2008 r., pracownicy BEP IPN m.in. przeprowadzili nadzór i zweryfikowali dane 
osobowe umieszczone na pomniku �Polskich Sprawiedliwych w ród Narodów wiata�, który 
zostanie ods oni ty w odzi w 2009 r. 

6.1.1.1.12. Regionalne i ponadregionalne projekty badawcze
Oprócz wspomnianych wy ej projektów centralnych w centrali BEP i OBEP realizowane 

s  regionalne i ponadregionalne projekty badawcze. Np. w centrali BEP i oddziale warszaw-
skim jest prowadzony ponadregionalny projekt po wi cony represjom skierowanym prze-
ciwko dzia aczom tradycyjnych polskich partii, nurtów i ugrupowa  politycznych o orien-
tacji niepodleg o ciowej (ludowcy, socjali ci, narodowcy, chadecy, pi sudczycy). Projekt 
zosta  rozpocz ty w 2008 r.; przygotowano do druku prac  ród ow  Prasa narodowa w la-
tach 1939�1947. Ukaza  si  te  pierwszy zeszyt Listy strat osobowych ruchu narodowego 
1939�1955, pod redakcj  Wojciecha Muszy skiego i Jolanty Mysiakowskiej. W opracowa-
niu znajduje si  prasa ludowa tego okresu i kilka studiów dotycz cych ruchu pi sudczykow-
skiego. 

OBEP w Rzeszowie koordynuje rozpocz ty w 2006 r. program �Osobowy wykaz ofiar kon-
fliktu polsko-ukrai skiego 1939�1948�, w którym uczestnicz  pracownicy OBEP w Gda sku, 
Lublinie i Rzeszowie, delegatury IPN w Kielcach oraz historycy z innych o rodków nauko-
wych, a tak e realizuje projekt �Represje wobec Ko cio a Katolickiego trzech obrz dków na 
terenie metropolii lwowskiej 1939�1953�. 

Pracownicy BEP i OBEP realizuj  tak e wiele indywidualnych projektów, których celem 
jest m.in. uzyskanie odpowiednich stopni i tytu ów naukowych.

6.1.1.2. Publikacje naukowe pracowników BEP

Wyniki prowadzonych prac naukowych (a tak e prac teoretycznych z dziedziny edukacji hi-
storycznej) s  publikowane w formie opracowa  cz stkowych (artyku y, studia, edycje róde ), 
syntez i monografii. Wydawane s  one zarówno w pismach naukowych IPN i w formie ksi ek 
publikowanych przez Wydzia  Wydawnictw BEP oraz oddzia y, jak i w wydawnictwach ze-
wn trznych. Dok adniejsze omówienie poszczególnych wydawnictw znajduje si  w Aneksie, 
w cz ci po wi conej dzia alno ci wydawniczej IPN.

W 2008 r. pracownicy BEP opublikowali ok. 473 prac o charakterze naukowym, a tak e ok. 
512 tekstów i artyku ów popularnonaukowych. 
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6.1.1.3. Dotacje celowe dla podmiotów zewn trznych; nadzór merytoryczny nad 
projektami realizowanymi przez podmioty zewn trzne (tak e w formie wspó pracy)

W roku 2008 wspierano nast puj ce projekty naukowe i dokumentacyjne:
1. �Index Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc y-

dom� (omówiony wy ej). 
2. �Encyklopedia Solidarno ci. Ludzie, struktury i wydawnictwa opozycji politycznej w Pol-

sce w latach 1976�1989�. Celem tego projektu jest opracowanie trzytomowej encyklopedii 
obejmuj cej swym zasi giem ca o  niezale nego ruchu spo eczno-politycznego i zwi zkowe-
go w schy kowym okresie w adzy komunistycznej w Polsce w latach 1976�1989. Encyklope-
dia Solidarno ci b dzie zawiera  ok. 8500 biogramów i hase  merytorycznych, opracowywa-
nych przez kilkana cie regionalnych zespo ów badawczych, pracuj cych przy bardzo du ym 
spo ecznym zaanga owaniu rodowisk dawnych dzia aczy zwi zkowych i opozycyjnych. Re-
alizatorem pierwszej fazy w latach 2007�2008 by o Stowarzyszenie �Pokolenie� z siedzib  
w Katowicach. Druga, ko cowa, faza projektu b dzie realizowana w roku 2009. Publikacja 
encyklopedii jest przewidziana w pierwszym kwartale 2010 r. Projekt jest obj ty patronatem 
NSZZ �Solidarno �.

3. �Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj  niemieck  1939�1945�. Zadaniem tego pro-
jektu jest stworzenie imiennej bazy danych, obejmuj cej obywateli pa stwa polskiego, którzy 
utracili ycie lub zostali poddani wszelkiego rodzaju represjom ze strony okupanta niemieckie-
go. Dotychczasowe prace, wykonywane na zlecenie i pod nadzorem IPN przez dokumentatorów 
z Fundacji O rodka KARTA polega y na scalaniu baz danych dost pnych ju  i opracowanych 
przez inne podmioty (AAN, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej 
S u by Polek, Bibliotek  Narodow , Bibliotek  Jagiello sk , Centraln  Bibliotek  Wojskowa, 
Centralne Archiwum Wojskowe, Centralne Muzeum Je ców Wojennych w ambinowicach, 
Instytut Hoovera (Stanford University), Instytut Polski i Muzeum im. gen. W adys awa Sikor-
skiego w Londynie, Instytut Zachodni, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Gross-Rosen 
w Rogo nicy, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wi -
zienia Pawiak, Muzeum Wojska Polskiego, Pa stwowe Muzeum na Majdanku, Pa stwowe 
Muzeum Stutthof, PCK, ROPWiM, Romski Instytut Historyczny, Sta  Konferencj  Muzeów, 
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, wiatowy Zwi zek o nierzy AK, Urz d ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, WBBH, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, Zak ad 
Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny wiatowej Instytutu Historii PAN, ydowski In-
stytut HistorycznyI. Dzi  baza centralna liczy ok. 1,5 miliona rekordów (nazwisk). Mo na j  
przegl da  (np. poszukuj c informacji o losach cz onków swojej rodziny w okresie II wojny 
wiatowej) w internecie (www.straty.pl). Koordynatorem prac ze strony IPN jest dr Waldemar 

Grabowski. Prace nadzoruje Komisja Ekspertów oraz Rada Programowa powo ana przez IPN 
i MKiDN. W latach 2009�2011 przewidziana jest kontynuacja projektu po rozstrzygni ciu od-
powiednich procedur zamówie  publicznych. 

4. �Indeks Represjonowanych na Wschodzie�. Jest to projekt realizowany od wielu lat przez 
Fundacj  O rodka KARTA we wspó pracy z rosyjskim Stowarzyszeniem �Memoria �. Decy-
zj  Parlamentu RP projekt ten, o wielkim znaczeniu spo ecznym, jest wspierany przez pa stwo 
polskie m.in. w formie dotacji celowej uchwalanej corocznie w bud ecie IPN. W jego ramach 
s  zbierane i udost pniane (m.in. przez internet i w formie publikacji ksi kowych) dane o oby-
watelach polskich represjonowanych przez w adze sowieckie w latach 1939�1959. Aktualny, 
trzyletni okres realizacji projektu (za lata 2006�2008) zako czy  si  w roku sprawozdawczym. 
Prace te z ramienia IPN koordynowa  dr W adys aw Bu hak (wraz z kierowan  przeze  komi-
sj ). W latach 2009�2011 przewidywana jest kontynuacja projektu po rozstrzygni ciu odpo-
wiednich procedur zamówie  publicznych. 

http://www.straty.pl)
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5. �Bibliografia Historii Polskiej�. W latach 2007�2008 IPN zakupi  i przystosowa  do 
udost pniania drog  elektroniczn  (internet) roczniki �Bibliografii Historii Polskiej� za lata 
1990�2005 (www.bibliografia.ipn.gov.pl). Bibliografia ta powstaje w Pracowni Bibliografii 
Bie cej IH PAN w Krakowie i jest podstawowym narz dziem pracy wszystkich badaczy zaj-
muj cych si  histori  Polski (w tym regionalistów i badaczy zagranicznych), a tak e � co nie 
mniej istotne � najwa niejsz  pomoc  dydaktyczn  w kszta ceniu studentów historii. Dot d by a 
ona dost pna (w a ciwie jedynie w wi kszych bibliotekach) w formie drukowanych roczników. 
W grudniu 2008 r. nast pi o publiczne uruchomienie wersji internetowej wraz z wyszukiwark , 
co spotka o si  z entuzjastyczn  reakcj  ca ego rodowiska historycznego. W latach 2009�2010 
planowane jest udost pnienie w internecie roczników �Bibliografii Historii Polskiej� za lata 
1970�1987 (po ich przepisaniu do postaci elektronicznej) oraz udost pnienie aktualnych rocz-
ników 2007�2008. Koordynacja dr W adys aw Bu hak, wspó praca dr Wojciech Frazik (OBEP 
Kraków), dr Krzysztof Persak (BEP Centrala). 

6.1.1.4. Konferencje naukowe

Mi dzynarodowe konferencje, sesje i kongresy naukowe, organizowane przez IPN, gro-
madz  historyków nale cych do wiatowej czo ówki badaczy dziejów XX w. Przygotowanie 
tego typu wydarze  wymaga wielkiego wysi ku organizacyjnego, a tak e � w praktyce � poszu-
kiwania róde  finansowanie innych ni  bud et IPN. W centrali BEP zajmuje si  tym specjalny 
zespó  koordynatorów (Anna Piekarska, dr Krzysztof Persak). 

Równie istotne s  konferencje o wymiarze krajowym, organizowane przez koordynatorów 
odpowiednich projektów badawczych, omówionych powy ej, a tak e przez pracowników po-
szczególnych OBEP. Dzi ki nim s  popularyzowane wyniki bada  historyków IPN i innych 
badaczy dziejów najnowszych. Sprzyjaj  one tak e otwartej dyskusji naukowej i wyznaczaniu 
nowych kierunków i tematów badawczych. W okresie sprawozdawczym centrala BEP i po-
szczególne OBEP zorganizowa y 59 sesji i konferencji naukowych i popularnonaukowych; 
samodzielnie i we wspó pracy z ró nymi podmiotami spo ecznymi i naukowymi (wykaz 45 
najwa niejszych konferencji w za czniku). Do konferencji naukowych zorganizowanych wy-
si kiem IPN w roku 2008 o szczególnym znaczeniu merytorycznym zaliczy  nale y:

1. Mi dzynarodow  konferencj  naukow  �Aparat bezpiecze stwa, propaganda i Praska 
Wiosna� (we wspó pracy z Urz dem Badania Re imów Totalitarnych w Pradze, 8�9 wrze nia 
2008 r., Praga, Uniwersytet Karola, wspó organizator centrala BEP);

2. Konferencj  naukow  �Twórczo  obca nam klasowo. Aparat represji wobec rodowisk 
twórczych w okresie Polski Ludowej� (10�12 wrze nia 2008 r., Warszawa, centrala BEP).

3. Mi dzynarodow  konferencj  naukow  �Europa rodkowo-Wschodnia w zimnej wojnie 
1945�1989� (Warszawa, 16�18 pa dziernika 2008 r., zorganizowan  we wspó pracy z ISP 
PAN, Cold War International History Project oraz Mi dzynarodow  Sieci  Historii Najnow-
szej EurhistXX)

4. Mi dzynarodow  konferencj  naukow  �Tajny or  czy ofiary zimnej wojny? Emigracje 
polityczne z Europy rodkowej i Wschodniej (Lublin, 13�15 listopada 2008, wspólnie z part-
nerami z Czech, S owacji i Niemiec, OBEP w Lublinie i centrala BEP). 

5. Mi dzynarodow  konferencj  naukow  (druga z serii) �NKVD/KGB Activities and its 
Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945�1989� (�Dzia-
alno  NKWD/KGB i ich wspó praca z tajnymi s u bami innych pa stw Europy rodkowej 

i Wschodniej 1945�1989�) � (19�21 listopada 2008, Praga, centrala BEP we wspó pracy z part-
nerami z Czech i S owacji).

6. Konferencj  naukow  �PZPR jako machina w adzy� � Warszawa, 11�13 grudnia 2008 r. 
(zorganizowan  wspólnie z Instytutem Studiów Politycznych PAN). 

http://www.bibliografia.ipn.gov.pl)
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6.1.1.5. Wspó praca mi dzynarodowa
W roku 2008 Biuro Edukacji Publicznej kontynuowa o wspó prac  z instytucjami partnerskimi 

przede wszystkim z Republiki Czeskiej, RFN, Danii, Izraela, S owacji, W gier i USA. Wspó pra-
ca ta obejmowa a organizacj  konferencji naukowych i realizacj  przedsi wzi  badawczych. 

Poza mi dzynarodowymi konferencjami (wymienionymi wy ej) przyk adem takiej wspó -
pracy realizowanej w roku 2008 by  projekt mi dzynarodowej edycji dokumentów Uk adu 
Warszawskiego razem z Woodrow Wilson International Center for Scholars w Waszyngtonie 
(Cold War International History Project). W jego ramach pracownicy centrali BEP i BUiAD, 
prowadz  kwerend  w materia ach Uk adu Warszawskiego (ze strony BEP za koordynacj  
projektu i redakcj  tomu odpowiadaj  dr ukasz Kami ski i dr W adys aw Bu hak). Aktualnie 
strona ameryka ska t umaczy pierwszy zestaw dokumentów. Planowane jest tak e przygoto-
wanie w 2009 r. odr bnego tomu po wi conego udzia owi wojsk PRL w interwencji w Czecho-
s owacji, czyli operacji �Dunaj�.

6.1.1.6. Uroczysto ci rocznicowe, portale edukacyjne i inne niestandardowe 
dzia ania naukowców BEP

Now  form  pracy naukowców BEP (po czonej z dzia aniem publicznym i prezentacj  
wyników bada  naukowych) s  organizowane przez BEP dzia ania publiczne, polegaj ce na 
spotkaniach wiadków historii w zwi zku z kolejnymi znacz cymi rocznicami w historii Pol-
ski. W roku 2008 BEP uczestniczy o w organizacji, wzgl dnie zorganizowa o samodzielnie 
spotkania po wi cone: 30. rocznicy powstania WZZ (8 wrze nia 2008 r., Gda sk) i 20. rocz-
nicy strajków 1988 r. (2 wrze nia 2008 r., Szczecin). Planowane s  dalsze tego typu spotkania 
zwi zane z rocznicami lat 1939 i 1989.

Pracownicy naukowi BEP i OBEP we wspó pracy z Sekretariatem Prezesa IPN przygoto-
wali i prowadz  (stale uzupe niaj  o nowe materia y) specjalne portale edukacyjne (zosta y 
one omówione poni ej przy opisie dzia alno ci edukacyjnej BEP). Cz  z nich ma równie  
charakter rocznicowy. 

6.1.1.7. Wspó praca ze szko ami wy szymi

IPN wspó pracuje z uczelniami na terenie ca ego kraju. Na pro b  i z udzia em przedstawi-
cieli kadry uniwersyteckiej odbywaj  si  pokazy, wyk ady, warsztaty i prelekcje dla studentów, 
m.in. Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy -
skiego w Warszawie, Uniwersytetu Szczeci skiego, Uniwersytetu Jagiello skiego, Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, Wy szej Szko y Europejskiej im. J. Tischnera w Kra-
kowie, Akademii wi tokrzyskiej w Kielcach, Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej 
�Ignatianum� w Krakowie, Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku 
(Ukraina) i innych uczelni. Przedsi wzi cia te przyjmuj  ró norodne formy, zgodne z mo li-
wo ciami IPN i potrzebami naszych partnerów. Uczestniczymy równie  w organizowanych 
przez rodowiska naukowe ró norodnych dzia aniach popularyzuj cych nauk . Oddzia y IPN 
wspó pracuj  ze szko ami wy szymi na swoim terenie. Wspólnie s  organizowane wystawy, 
konferencje naukowe, dyskusje panelowe, seminaria i warsztaty dla nauczycieli, wyk ady dla 
studentów, naukowcy bior  udzia  w pracach komisji konkursów organizowanych przez BEP.

6.1.1.8. Letnia Szko a Historii Najnowszej

W roku 2007 Biuro Edukacji Publicznej si ami swoich naukowców uruchomi o Letni  Szko-
 Historii Najnowszej. II edycja projektu odby a si  w dniach 15�20 wrze nia 2008 r. w abiej 
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Woli k. Warszawy. Szko a jest przeznaczona dla doktorantów, a w wyj tkowych przypadkach 
tak e studentów starszych lat, podejmuj cych w swoich badaniach problematyk  zwi zan  
z najnowszymi dziejami Polski. W programie szko y znajduj  si  wyk ady znawców historii 
najnowszej (m.in. dr hab. Antoniego Dudka, prof. dr hab. Jerzego Eislera, dr hab. Andrzeja 
Friszke i dr hab. Jana aryna), dyskusje, zaj cia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. zwi zane 
z wykorzystaniem w pracy badawczej akt aparatu bezpiecze stwa czy te  z innej strony mate-
ria ów ikonograficznych). Ka dy z uczestników szko y by  zobowi zany tak e do przygotowa-
nia i zaprezentowania ok. dwudziestominutowego referatu na temat w asnych planów badaw-
czych lub aktualnie realizowanych prac. W zaj ciach uczestniczy o 19 osób reprezentuj cych 
placówki naukowe z ca ego kraju.

6.1.1.9. Konkurs na Debiut Historyczny Roku 2008 im. W adys awa Pobóg-
Malinowskiego

W 2008 r. IPN we wspó pracy z Instytutem Historii PAN og osi  konkursu na Najlepszy 
Debiut Historyczny Roku 2008 im. W adys awa Pobóg-Malinowskiego. Regulamin konkursu 
przewidywa  nagrody finansowe i u atwienia w publikacji nagrodzonych prac. Wspólna Komi-
sja IPN i IH PAN przyzna a w kategorii prac magisterskich dwie II nagrody za prace: Kamili 
Drzyma y Oddzia  partyzancki o kryptonimie bik z obwodu Gorlice Armii Krajowej i Andrze-
ja Malika Komitet (Komisja) Robotniczy(a) Hutników NSZZ Solidarno  Kombinatu Huta im. 
Lenina (sierpie �grudzie  1981). Ponadto wyró niono prac  Krzysztofa Michalskiego Dzia-
alno  Komisji Wspólnej przedstawicieli Rz du PRL i Episkopatu Polski w latach 1980�1989. 

W kategorii prac doktorskich przyznano II nagrod  Marcinowi Kruszy skiemu za prac  za 
prac  pod tytu em Ambasada RP w Moskwie w latach 1921�1939. Wyró niono dwie prace: 
Cecylii Kuty Organizacje katolików wieckich w Ma opolsce w latach 1957�1989 oraz Toma-
sza Gajownika Dzia alno  polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1929�1939. 
Wr czenie nagród mia o miejsce 27 stycznia 2009 r.

6.2. Wydzia  Wystaw i Edukacji Historycznej

6.2.1. Dzia ania popularyzatorskie i edukacyjne BEP IPN
Dzia alno  edukacyjn  prowadzi g ównie Wydzia  Wystaw i Edukacji Historycznej oraz 

referaty edukacyjne w OBEP IPN. Aktywno  ta ma na celu g ównie wspieranie kszta cenia 
historycznego Polaków oraz upowszechnianie w ró nych formach wiedzy o najnowszej historii 
Polski. W ramach tej aktywno ci w ka dym miesi cu jest realizowanych przynajmniej kilka-
dziesi t (cz sto ok. 100) inicjatyw, skierowanych do szeroko poj tych rodowisk szkolnych 
i akademickich. Na pocz tku roku szkolnego 2008/2009 przygotowano w WWiEH BEP IPN 
specjaln  broszur  z ca o ciow  prezentacj  oferty edukacyjnej Instytutu. Wydawnictwo to 
szeroko kolportowano w ród nauczycieli wszystkich typów szkó . BEP IPN posiada tak e du  
gam  propozycji skierowanej do ogó u spo ecze stwa.

Wydzia  Wystaw i Edukacji Historycznej Biura Edukacji Publicznej dzia a przede wszyst-
kim poprzez:

1. Wspó prac  z MEN, szko ami, nauczycielami, wychowawcami oraz placówkami doskona-
lenia zawodowego pedagogów; organizowanie i prowadzenie lekcji, wyk adów, warsztatów;

2. Opracowywanie i prezentowanie wystaw historycznych, a tak e prowadzenie zwi zanych 
z nimi lekcji, konwersatoriów, warsztatów i wyk adów; 

3. Przygotowywanie centralnych i regionalnych konkursów historycznych dla uczniów, na-
uczycieli, studentów oraz innych adresatów;
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4. Przygotowywanie projektów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli, studentów oraz in-
nych adresatów;

5. Organizowanie ró norodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli historii, 
wiedzy o spo ecze stwie, j zyka polskiego i innych przedmiotów;

6. Wspó prac  z polonijnymi o rodkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi;
7. Wspó prac  z innymi instytucjami zainteresowanymi popularyzacj  historii najnowszej, 

takimi jak: radio, telewizja, prasa, samorz dy lokalne, muzea, fundacje, organizacje harcerskie 
czy stowarzyszenia kombatanckie.

6.2.1.1. Wspó praca z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz instytucjami 
zajmuj cymi si  kszta ceniem nauczycieli

W pierwszej po owie 2008 r. kontynuowano, wspierany przez MEN, bezp atny kolporta  do 
szkó  ponadpodstawowych �Biuletynu Instytutu Pami ci Narodowej�. Po wycofaniu si  mi-
nisterstwa z tej inicjatywy wysy ka �Biuletynu� by a kontynuowana w ograniczonym stopniu 
(tylko do szkó  licealnych i wybranych gimnazjów) si ami IPN. 

W roku 2008 by a nadal rozwijana szeroka wspó praca z O rodkami Doskonalenia Nauczy-
cieli i O rodkami Metodycznymi w ca ym kraju. W jej ramach organizowano ró norodne formy 
doskonalenia zawodowego zwi zane z histori  najnowsz . G ównymi odbiorcami tych propozy-
cji byli nauczyciele historii, wiedzy o spo ecze stwie, j zyka polskiego, religii i innych przedmio-
tów. W ramach dzia a  doskonalenia zawodowego organizowano konferencje, sesje, wyk ady, 
warsztaty i kursy, w tym metodyczne, w ród których wa ne miejsce zajmuj  cykle seminaryj-
no-warsztatowe w formie ponad dwudziestogodzinnych kursów doskonalenia, podnosz cych 
kwalifikacje zawodowe. Godny podkre lenia jest fakt, e wspó praca z O rodkami Doskonale-
nia Nauczycieli ma charakter sta y, a w trakcie konferencji metodycznych, organizowanych dla 
nauczycieli przez doradców metodycznych historii, wiedzy o spo ecze stwie i j zyka polskiego 
regularnie informujemy o naszych propozycjach edukacyjnych oraz promujemy dzia ania.

W 2008 r. pracownicy BEP IPN prowadzili tak e zaj cia dla nauczycieli kierowanych do 
pracy poza granice kraju przez Zespó  ds. Polonii Centralnego O rodka Kszta cenia Nauczy-
cieli. Nauczyciele ci otrzymywali tak e pe ny pakiet propozycji edukacyjnych BEP IPN oraz 
ofert  wspó pracy ze strony IPN. 

Kontynuowano tak e wspó prac  z instytucjami mi dzynarodowymi i zagranicznymi, zaj-
muj cymi si  doskonaleniem nauczycieli, m.in. z polsko-niemieck  Fundacj  �Krzy owa� czy 
Ministerstwem Edukacji, M odzie y i Sportu Brandenburgii (RFN). Przygotowywane s  po-
nadto wspólne polsko-niemieckie konferencje i warsztaty dla nauczycieli. 

We wrze niu 2008 r. odby a si  w S ubicach mi dzynarodowa konferencja �Obraz s sia-
da 1918�1990 w polskich i niemieckich podr cznikach do historii�. Konferencji towarzyszy a 
wystawa prezentowana uczestnikom �Podr czniki szkolne pomi dzy polityk  a nauk . 35 lat 
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podr cznikowej�. W czasie konferencji odby y si  war-
sztaty tematyczne dla uczestników oraz objazdy studyjne do miejsc pami ci zarówno w Polsce, 
jak i Niemczech. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z podstawami programowymi przed-
miotu historii obowi zuj cymi w gimnazjach i liceach w Polsce i Niemczech. Konferencj  
przygotowa  OBEP Lublin. 

6.2.1.2. Inne dzia ania edukacyjne skierowane do nauczycieli

W 2008 r. centrala i oddzia y BEP IPN kontynuowa y ró ne formy dzia a  edukacyjnych, 
skierowane bezpo rednio do nauczycieli historii, wiedzy o spo ecze stwie i j zyka polskiego oraz 
uczniów wszystkich poziomów kszta cenia. W ród propozycji dla nauczycieli znalaz y si :
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1. Konferencje edukacyjne (np. �Szczecin � od archeologii do czasów najnowszych. ród a 
wiedzy o historii miasta� zrealizowana przez OBEP Szczecin; �Edukacja historyczno-politycz-
na � metody i tematy zaj  w miejscach pami ci i muzeach historii najnowszej w polsko-nie-
mieckich spotkaniach m odzie y� � OBEP Gda sk);

2. Cykle seminaryjno-warsztatowe (np. �Z kamer  po PRL-u� czy �Spacerkiem po Warsza-
wie� � obie propozycje OBEP Warszawa);

3. Kursy doskonalenia zawodowego, przygotowuj ce do pracy z pakietami edukacyjnymi 
wydanymi przez IPN (m.in. �Stan wojenny�, �Prymas Tysi clecia�, �KL Auschwitz�, �Za-
g ada ydów polskich w czasie II wojny wiatowej�, �Polskie Pa stwo Podziemne w latach 
1939�1941�);

4. Warsztaty i lekcje przedmiotowo-metodyczne, przygotowuj ce do prowadzenia lek-
cji muzealnych w zwi zku z wystawami (np.: �Ostatni le ni. Mazowsze i Podlasie w ogniu 
1948�1953�; �Dni Powstania � Warszawa 1944�; �Zaplute kar y reakcji � polskie podziemie 
niepodleg o ciowe 1944�1953� � propozycje OBEP Warszawa);

5. Cykle tematyczne warsztatów przedmiotowo-metodycznych (m.in. �Lata 1939�1989 w obra-
zach � film jako ród o informacji historycznej�; �PRL w literaturze� � OBEP Warszawa);

6. Warsztaty przedmiotowo-metodyczne tematyczne (m.in. �Wrzesie  1939�, �Dlaczego 
nale y uczy  o Holokau cie?�, �Deportacje Górno l zaków do ZSRR w 1945 r.� � propozycje 
OBEP Katowice);

7. Wyk ady i cykle wyk adów (m.in. �Z materia ów IPN� w Gda sku, �Wyk ady otwarte� 
w Katowicach czy �Poniedzia ki z histori  najnowsz � w Warszawie). 

6.2.1.3. Publikacje edukacyjne BEP IPN

Z niezmiernie du ym zainteresowaniem pedagogów spotka a si  najnowsza Teka Edukacyj-
na IPN Polacy ratuj cy ydów w latach II wojny wiatowej. Jest to zbiór materia ów dydak-
tycznych oraz róde  historycznych, przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów, a dotycz cych 
zagadnie  zwi zanych z próbami ratowania ydów podejmowanymi przez Polaków podczas 
II wojny wiatowej. Teka zostanie przekazana bezp atnie do szkó  gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. 

W ko cu 2007 r. z my l  o nauczycielach przygotowano tak e p yt  �PRL w filmie�, na 
której znalaz  si  zbiór krótkich fragmentów kilkudziesi ciu najlepszych polskich filmów fa-
bularnych, przedstawiaj cych najrozmaitsze aspekty rzeczywisto ci PRL. Za czona do p y-
ty broszura zawiera propozycje metodyczne, u atwiaj ce nauczycielowi omówienie najistot-
niejszych wydarze  z historii PRL. W 2008 r. ta pozycja wydawnicza IPN dotar a bezp atnie 
do szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotka a si  ona z bardzo dobrym przyj ciem 
w ród nauczycieli, co sk oni o zespó  wydzia u do kontynuacji pracy nad materia ami tego 
typu. W grudniu 2008 r. wiat o dzienne ujrza o kolejne wydawnictwo � �Wojna w filmie�. 
Publikacja ta zostanie rozes ana do szkó  w 2009 r.

Równie  publikacje oddzia ów IPN spotka y si  z pozytywnym przyj ciem w rodowiskach 
pedagogów. W 2008 r. ukaza a si  m.in. seria broszur dydaktycznych wydanych przez OBEP 
w Poznaniu ( ladami zbrodni. PUBP Ko cian; ladami zbrodni. Spec agier NKWD nr 2 Pozna , 
1945; ladami pozna skiego Czerwca 1956; Ksi dz Jerzy Popie uszko). OBEP w Katowicach 
w serii Teki Edukacyjne IPN wyda  Deportacje Górno l zaków do ZSRS w 1945 roku.

6.2.1.4. Portale edukacyjne

Szczególne miejsce w szeroko poj tych dzia aniach edukacyjnych i popularyzatorskich za-
j y próby dotarcia do maksymalnie szerokiego grona odbiorców. Temu s u y a rozpocz ta 
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w 2007 r. i kontynuowana w 2008 r. akcja uruchamiania przez IPN (a nast pnie ich promowa-
nia i aktualizacji) kolejnych portali edukacyjnych: 

1. �Sierpie  1980� (www.sierpien1980.pl) � po wi cony dziejom NSZZ �Solidarno � 
w latach 1980�1981.

2. �Stan wojenny 1981 r.� (www.13grudnia81.pl) � po wi cony wprowadzeniu stanu wo-
jennego, jego ofiarom i bohaterom �solidarno ciowego� podziemia. 

3. �Marzec 1968� (www.marzec1968.pl) � po wi cony wydarzeniom marcowym 1968 we 
wszystkich regionach kraju.

4. �Rtm. Witold Pilecki� (www.pilecki.ipn.gov.pl) � po wi cony sylwetce bohaterskiego 
rtm. Witolda Pileckiego s ynnego �ochotnika do Auschwitz�, zamordowanego po wojnie przez 
w adze komunistyczne. 

5. � ladami zbrodni� (www.slady.ipn.gov.pl) � zwi zany z projektem dokumentacyjnym, 
którego celem jest zachowanie i upublicznienie wiedzy o miejscach zwi zanych z dzia aniami 
komunistycznego aparatu represji z lat 1944�1989. 

Ponadto pracownicy BEP IPN wspó tworzyli lub nadzorowali od strony merytorycznej por-
tale: www.straty.pl; www.zyciezazycie.pl.

Pracownicy BEP i OBEP byli te  zaanga owani w akcje kolporta u druków ulotnych, przypomi-
naj cych o wa nych rocznicach obchodzonych w 2008 r., np. powstania w getcie warszawskim.

6.2.1.5. Dzia ania edukacyjne skierowane do uczniów

Bezpo rednio do uczniów skierowano m.in. nast puj ce propozycje:
1. Lekcje, warsztaty i wyk ady dotycz ce najwa niejszych wydarze  i zagadnie  z historii 

najnowszej (prowadzone zarówno w siedzibach BEP i OBEP, jak i w szko ach);
2. Lekcje, warsztaty i wyk ady dotycz ce najwa niejszych wydarze  i zagadnie  z regional-

nej historii najnowszej (prowadzone zarówno w siedzibach BEP i OBEP jak i w szko ach);
3. Lekcje, warsztaty i wyk ady muzealne, po czone z ekspozycj  wystaw IPN, prezento-

wanych w kilkudziesi ciu miejscach w Polsce oraz w rodowiskach polonijnych (prowadzone 
zarówno w siedzibach BEP i OBEP, jak i w szko ach);

4. Udzia  uczniów w sesjach naukowych, organizowanych przez IPN;
5. Kursy historii najnowszej, organizowane dla uczniów przygotowuj cych si  do egzaminu 

maturalnego;
6. Specjalny program wycieczek historycznych dla uczniów szkó  polonijnych, odwiedza-

j cych Warszaw ;
7. Przegl dy filmowe poprzedzone wprowadzaj cymi wyk adami, a podsumowywane ró -

nymi formami dyskusji (formu a Dyskusyjnych Klubów Filmowych) � np. w Bia ymstoku, 
Gda sku, Wroc awiu, Warszawie;

8. Wyk ady otwarte i cykle wyk adów, prowadzone przez historyków z BEP (w siedzibie 
BEP i OBEP IPN), a tak e na zaproszenie domów kultury, muzeów, klubów, stowarzysze  
i innych placówek o wiatowych w ca ym kraju.

Du ym zainteresowaniem ciesz  si  te  organizowane przez IPN spotkania ze wiadkami 
historii � np. w Rzeszowie w 2008 r. m odzie  mia a okazj  spotka  si  z by ymi wi niami 
niemieckich obozów koncentracyjnych, osob  represjonowan  przez ZSRR oraz z czniczk  
z powstania warszawskiego. 

6.2.1.6. Rajdy i terenowe lekcje historii

Szczególn  popularno ci  cieszy y si  ró nego rodzaju imprezy propaguj ce wiedz  na te-
mat najnowszej historii Polski (np. gry miejskie, terenowe lekcje historii, konwersatoria te-

http://www.sierpien1980.pl)
http://www.13grudnia81.pl)
http://www.marzec1968.pl)
http://www.pilecki.ipn.gov.pl)
http://www.slady.ipn.gov.pl)
http://www.straty.pl;
http://www.zyciezazycie.pl
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renowe itp.); m.in. OBEP Lublin zorganizowa  rajd �Szlakiem autorów porozumie  polsko-
ukrai skich 1945�1947� oraz rajd rowerowy � ladami historii najnowszej�, który odby  si  
w okolicach Szyd owca i Niek ania; OBEP Katowice przygotowa  rajd �Szlakiem miejsc pa-
mi ci � l sk i ywiecczyzna 1939�1947�; rajd � ladami kpt. Kazimierza Kamie skiego »Hu-
zara«� zorganizowa  OBEP Bia ystok; OBEP ód  przygotowywa  lekcj  historii w terenie 
� m.in. � ladami wolnego s owa w odzi�, a tak e zorganizowa  kolejn  (ju  dwunast ) tereno-
w  lekcj  historii nawi zuj c  do dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego. OBEP Gda sk 
kontynuowa  dzia alno  Historycznego Klubu Turystycznego, organizuj c w 2008 r. szóst  
ju  edycj  rajdu �Szlakiem o nierzy V Wile skiej Brygady AK mjr Zygmunta Szendzielarza 
» upaszki«�. 

6.2.1.7. �Lekcje z historii PRL�

W 2008 r. na skal  ogólnopolsk  rozszerzono program �Lekcje z historii PRL�. Prze-
szkoleni przez edukatorów IPN nauczyciele prowadzili w szko ach gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych cykl czterech lekcji dotycz cych najnowszych dziejów Polski (�PRL 
� pa stwo totalitarne?�, �Prze ladowani i aparat terroru 1944�1989�, �Sztuka w s u bie 
propagandy�, �Dzieje pewnego eksperymentu � gospodarka PRL�). W ko cu roku do pro-
ponowanego zestawu zaj  do czono lekcj  przeznaczon  dla uczniów szkó  podstawo-
wych (klas IV�VI) �Z flag  narodow  poprzez najnowsz  histori  Polski�. Jest to zarys 
najnowszych dziejów Polski, ukazanych poprzez fotografie i krótkie teksty ród owe. Na 
zaj ciach uczniowie poznaj  najwa niejsze wydarzenia z okresu historii najnowszej, do-
wiaduj  si , kiedy i po co u ywa si  barw narodowych, wicz  spostrzegawczo  i czytanie 
ze zrozumieniem. W ramach projektu w 2008 r. w ca ym kraju zrealizowano cznie 995 
lekcji.

6.2.1.8. Konkursy historyczne

Na pocz tku roku szkolnego 2008/2009 rozpocz  si  organizowany przez WWiEH ogól-
nopolski konkurs historyczny �»Na drodze ku wolno ci«. Spo ecze stwo polskie w latach 80. 
Do wiadczenia wiadka historii�. Uczestnicy konkursu poprzez dotarcie do wiadków historii 
oraz pozostawionych przez nich wiadectw (zdj , dokumentów, relacji, pami tników, listów 
itp.) opisz  losy Polaków na tle burzliwej epoki lat 80. XX w. Honorowy patronat nad najbli -
sz  edycj  konkursu obj  Marsza ek Sejmu Bronis aw Komorowski, Przewodnicz cy KK 
NSZZ �Solidarno � Janusz niadek i Prezes IPN Janusz Kurtyka. Oprócz tego Oddzia y BEP 
IPN organizuj  konkursy lokalne � w Szczecinie w roku szkolnym 2008/2009 realizowany jest 
konkurs �Historia nie z podr cznika. Zwykli ludzie w niezwyk ych czasach�, w Rzeszowie zre-
alizowano konkurs na projekt monety lub banknotu upami tniaj cych 90. rocznic  odzyskania 
przez Polsk  niepodleg o ci.

Równolegle w ca ym kraju trwa y edycje konkursów regionalnych organizowanych przez 
OBEP. W ród nich warto wymieni  m.in. konkurs �»By  taki dzie �«. Moja spo eczno  lo-
kalna wobec wa nych wydarze  w historii Polski w latach 1945�1989. Do wiadczenia wiadka 
historii�, zorganizowany przez OBEP Pozna ; OBEP Kraków we wspó pracy z samorz dem 
województwa ma opolskiego kontynuowa  konkurs �Patroni naszych ulic, placów, osiedli��. 
OBEP ód  przygotowa  konkurs �Od konspiracji do akceptacji. Postawy m odzie y wobec 
rzeczywisto ci Polski Ludowej 1944�1989�; konkursy: �Ocali  od zapomnienia�, �Namaluj 
histori  dziadków�, �Projekt monety lub banknotu upami tniaj cych 90. rocznic  odzyskania 
niepodleg o ci� zorganizowa  OBEP Rzeszów. OBEP Bia ystok przygotowa  konkurs �Epoka 
Prymasa Tysi clecia�.
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6.2.1.9. Projekt badania wiadomo ci historycznej wspó czesnej m odzie y

W 2008 r. kontynuowano realizacj  kolejnej fazy projektu maj cego na celu zbadanie wia-
domo ci historycznej wspó czesnej m odzie y gimnazjalnej i licealnej. Po przeprowadzonej 
w 2007 r. w ca ym kraju akcji ankietowej trwa y pracy nad opracowaniem ca o ciowych wy-
ników badania. Jego wyniki pozwol  pozna  zainteresowania, poziom wiedzy i pogl dy histo-
ryczne m odzie y i w wietle tych informacji lepiej ukierunkowa  dzia ania edukacyjne IPN. 
W 2009 r. uka e si  drukiem ca o ciowy raport na temat wiadomo ci historycznej m odzie y 
polskiej. 

6.2.1.10. Projekt edukacyjny �Opowiem Ci o Wolnej Polsce�

W czerwcu 2008 r. zako czy a si  pierwsza edycja projektu edukacyjnego pt. �Opo-
wiem Ci o wolnej Polsce � spotkania uczniów ze wiadkami historii�. Jest on realizowany 
wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Celem 
programu jest przybli enie m odym ludziom wydarze  zwi zanych z najnowsz  histori  
Polski, pokazanie w jaki sposób na przestrzeni 50 lat kszta towa o si  spo ecze stwo oby-
watelskie. 

Realizacja projektu zako czy a si  ogromnym sukcesem. Udzia  w projekcie zg osi o po-
nad 900 szkó  (zarówno z kraju, jak i z zagranicy), pe ne sprawozdania z przebiegu projek-
tu � w cznie z utrwalon  na no nikach elektronicznych relacj  wiadków historii � z o y y 
432 szko y. W ród nich by y prace powsta e na podstawie róde  nieznanych b d  uznawanych 
za zaginione. Relacje wiadków historii, tworz ce bogaty materia  ród owy, zostan  opraco-
wane i zarchiwizowane � najciekawsze s  dost pne na stronie internetowej projektu. W roku 
szkolnym 2008/2009 trwa II edycja tego projektu.

6.2.1.11. Wymiar edukacyjny projektu � ladami Zbrodni�

W listopadzie 2008 r. zako czono realizacj  aktualnej fazy projektu edukacyjnego � la-
dami zbrodni�. Przygotowany przez OBEP Warszawa ogólnopolski projekt adresowany 
by  do uczniów szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanych najnowsz  
histori  Polski. Jego celem by o udokumentowanie � ladów zbrodni� komunistycznego 
aparatu bezpiecze stwa, dokonywanych w latach 1944�1956. Uczniowie bior cy udzia  
w projekcie gromadzili materia y dokumentacyjne: fotografie, nagrania audio i wideo oraz 
relacje ofiar i wiadków oraz inne materia y archiwalne. Podczas spotkania zorganizo-
wanego w warszawskim Belwederze zaprezentowano najlepsze prace powsta e w ramach 
projektu. 

6.2.1.12. Wspó praca z Ministerstwem Obrony Narodowej, Biurem Bezpiecze stwa 
Narodowego oraz z instytucjami kultury

Cz  dzia alno ci edukatorów BEP i OBEP jest skierowana tak e na prac  w ród o nierzy. 
W ramach zaj  dla tej grupy odbiorców s  organizowane m.in. wyk ady, prelekcje, ekspozycje 
wystaw i inne dzia ania popularyzuj ce wiedz  o dziejach najnowszych. Du e osi gni cia w tej 
dziedzinie maj  zw aszcza odzia y terenowe IPN, np. OBEP Pozna . 

Przedstawiciel WWiEH uczestniczy tak e w spotkaniach organizowanych przez Biuro Bez-
piecze stwa Narodowego. Maj  one na celu koordynacj  dzia a  w kwestii promocji patrioty-
zmu jako formy dzia ania na rzecz obronno ci pa stwa. Pracownicy WWiEH zaanga owali si  
w koordynowany przez BBN program �Ku przysz o ci�.
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Biuro Edukacji Publicznej kontynuowa o cis  wspó prac  z Muzeum Historii Polski i Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. BEP IPN uczestniczy o m.in. w zorganizowanym przez MHP 
�Pikniku historycznym�, a tak e wspó organizowa o z MPW oraz Centrum Edukacji Obywa-
telskiej projekt edukacyjny �Opowiem Ci o wolnej Polsce�.

6.2.1.13. Wspó praca z samorz dami

Szczególnie wa na i bogata jest wspó praca BEP i OBEP IPN z samorz dami wszyst-
kich szczebli. Wspólnie organizujemy konferencje historyczne, cykle wyk adów, promuje-
my zwi zki z �ma  Ojczyzn �, m.in. poprzez przybli anie historii najnowszej. Wyró ni  
w tych dzia aniach mo na propozycje skierowane do wszystkich mieszka ców oraz rodo-
wisk szkolnych, znajduj cych si  w gestii w adz lokalnych. Wspó praca jest realizowana 
za po rednictwem ró norodnych instytucji samorz dowych oraz przyjmuje rozmaite formy. 
Szczególne wsparcie w adz samorz dowych ró nego szczebla otrzyma y szko y realizuj ce 
przygotowane przez IPN projekty edukacyjne �Opowiem Ci o wolnej Polsce� oraz � lada-
mi zbrodni�, a tak e konkursy regionalne. Podczas prezentacji ich wyników bardzo cz sto 
uczniów wspierali organizacyjnie przedstawiciele w adz lokalnych. Szczegó owe informacje 
na temat wspó pracy poszczególnych komórek IPN z samorz dami zawieraj  sprawozdania 
poszczególnych OBEP IPN.

6.2.1.14. Program polonijny

Rok 2008 by  kolejnym okresem dzia ania Programu Polonijnego BEP IPN. Jest on skiero-
wany do nauczycieli polonijnych oraz nauczycieli polskich, pracuj cych poza krajem. W ra-
mach jego realizacji nawi zano i utrzymywano szerokie kontakty z pedagogami. W sierpniu 
2008 r. odby y si  II Polonijne Spotkania z Histori  Najnowsz  � dwutygodniowy, intensywny 
kurs najnowszej historii Polski i nowoczesnych metod jej nauczania. W kursie wzi li udzia  na-
uczyciele z polskich placówek edukacyjnych na Bia orusi, Litwie, Ukrainie, W grzech, w Ro-
sji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i USA. Pracownicy BEP i OBEP IPN docierali 
tak e z zaj ciami poza granice kraju, m.in. do Szwecji, Grecji, na Bia oru  i Ukrain . Za dzia-
alno  na rzecz Polonii BEP IPN zosta  w grudniu 2008 r. uhonorowany nagrod  im. Ireny 

i Franciszka Skowyrów, przyznawan  przez Instytut Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem 
Polonijnym KUL.

6.2.1.15. Notacje

Konsekwentnie Biuro Edukacji Publicznej IPN realizuje tak e projekt �Notacje� � fil-
mowe nagrania relacji wiadków historii. Znajduj ce si  w BEP (centrali i oddzia ach) zar-
chiwizowane i zdigitalizowane nagrania s  wykorzystywane w celach naukowych i eduka-
cyjnych. Planujemy udost pnianie skrótów z najciekawszych materia ów na p ytach DVD 
� jako pomocy dydaktycznych dla nauczycieli historii. Obecnej w BEP � zarówno w centrali, 
jak i w oddzia ach � znajduje si  ok. 400 relacji wiadków historii. W pierwszej kolejno ci 
s  nagrywane notacje osób zwi zanych z walk  o niepodleg o  w czasie II wojny wiatowej 
i bezpo rednio po jej zako czeniu. W kolejnych latach w coraz wi kszym stopniu b d  do-
kumentowane dzia ania opozycji antykomunistycznej w PRL i przebieg kryzysów w dziejach 
Polski powojennej � a  do jej ostatniej dekady. Projekt �Notacje� realizuj  pracownicy Biura 
Edukacji Publicznej, a tak e specjalnie przeszkoleni wolontariusze. 
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6.2.2. Dzia ania wystawiennicze, wspó praca z mediami

6.2.2.1. Wystawy historyczne

Tematyka wystaw, na których jest prezentowana bogata, cz sto unikatowa dokumentacja 
fotograficzna i materia y archiwalne, jest bardzo ró norodna. Wystawy maj  charakter objaz-
dowy i s  eksponowane z du ym powodzeniem, zw aszcza w niewielkich miejscowo ciach na 
terenie ca ego kraju, a tak e poza jego granicami. Pe en wykaz wystaw prezentowanych przez 
Central  BEP i OBEP w okresie sprawozdawczym zawiera za cznik do niniejszego sprawo-
zdania.

Ekspozycje s  poprzedzane rozbudowan  akcj  informacyjn , prowadzon  w lokalnych me-
diach i skierowan  m.in. do szkó . Niemal wsz dzie wystawy s  odbierane jako wa ne wyda-
rzenia kulturalne i medialne. Cz sto powstaj  przy wspó udziale regionalnych placówek mu-
zealnych, organizacji kombatanckich, szkó  czy uczelni i samorz dów. Ekspozycje uzupe niaj  
lekcje muzealne dla m odzie y, prowadzone przez pracowników IPN oraz formy doskonalenia, 
skierowane do nauczycieli. Na ogó  otwarcia wystaw s  po czone z przygotowaniem sesji 
naukowych, w których oprócz pracowników IPN bior  udzia  przedstawiciele rodowisk na-
ukowych i � wiadkowie� historii.

W marcu w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a w listopadzie i grudniu 
2008 r. w gmachu Pa acu Sprawiedliwo ci w Rennes zaprezentowano wystaw  �The Expel-
led� (�Wygna cy�). Sk ada si  ona z kilkudziesi ciu wielkoformatowych plansz ukazuj cych 
przymusowe deportacje i wysiedlenia, które dotkn y obywateli polskich po wybuchu II wojny 
wiatowej ze strony dwóch okupantów: niemieckiego i sowieckiego. Tekst uzupe niaj  du ego 

formatu zdj cia i mapy oraz prezentowane na trzech monitorach LCD relacje wiadków tych 
wydarze .

Aby zaakcentowa  wa no  wysiedle  w polskiej pami ci o II wojnie wiatowej, na monito-
rze w centrum wystawy jest pokazana prezentacja multimedialna, mówi ca o martyrologii oby-
wateli polskich (przedstawia ona zbrodnie na ludno ci cywilnej i je cach wojennych w 1939 r., 
egzekucje, zbrodnie w Katyniu i Palmirach, obozy koncentracyjne itp.).

W kwietniu 2008 r. w Wilnie zaprezentowano wystaw  �Katynës udynes� (�Zbrodnia ka-
ty ska�). Przygotowywano j  w j zyku litewskim. Uroczyste otwarcie by o po czone z pre-
mier  na Litwie filmu �Katy � w re yserii Andrzeja Wajdy. Prezentacj  przygotowano we 
wspó pracy z Instytutem Polskim w Wilnie jako jeden z elementów popularyzowania wiedzy 
o zbrodni katy skiej na Litwie.

W sierpniu 2008 r. BEP i OBEP IPN w Krakowie zaprezentowa y wystaw  plenerow  �In-
wazja 1968�. Na wystawie przygotowanej w dwóch wersjach (polsko-angielsko-czeskiej wersji 
j zykowej oraz polsko-angielsko-s owackiej) wykorzystano materia  fotograficzny, pokazuj cy 
przebieg interwencji wojsk Uk adu Warszawskiego w Czechos owacji, rozpocz tej 21 sierpnia 
1968 r., ze szczególnym uwzgl dnieniem postaw solidarno ci spo ecze stwa polskiego wobec 
wydarze  lata 1968 r. Wystawa by a prezentowana w Warszawie, Krakowie, Pradze.

W Warszawie zaprezentowano tak e wystaw  �W obj ciach Wielkiego Brata. Sowie-
ci w Polsce 1944�1993�, przygotowan  przez OBEP Warszawa. Ekspozycja obejmuje lata 
1944�1993, jednak jej autorzy zaprezentowali szerszy kontekst stosunków polsko-radzieckich, 
pocz wszy od wojny polsko-bolszewickiej 1919�1920 r., poprzez pakt Ribbentrop�Mo otow, 
represje sowieckie z lat 1939�1943, zbrodni  katy sk , konferencj  w Ja cie, porwanie 16 
przywódców Polskiego Pa stwa Podziemnego, a  po opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez ostatnie oddzia y Pó nocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w 1993 r.

Wystawy IPN by y prezentowane tak e poza granicami kraju, m.in.: w Belgii, Francji, Gre-
cji, Niemczech, na Bia orusi, otwie.
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Równolegle w oddzia ach IPN przygotowano kilkana cie wystaw. List  wszystkich wystaw 
z 2008 r. zawiera za cznik nr 5 do niniejszego sprawozdania).

6.2.2.2. Wspó praca z mediami

Podobnie jak w latach ubieg ych pracownicy WWiEH BEP IPN oraz referatów edukacyj-
nych w oddzia ach IPN wspó pracowali z mediami. Zakres wspó pracy obejmowa  przede 
wszystkim tematyk  historyczn , �rocznicow �, bie ce wydarzenia z pracy IPN (sesje nauko-
we, konferencje, wystawy itd.). Szczególnie wa ne by y kontakty z mediami lokalnymi i re-
gionalnymi. Wi kszo  OBEP IPN jest zaanga owana w przygotowywanie lokalnych wk adek 
historycznych do prasy oraz audycji radiowych i telewizyjnych, propaguj cych wiedz  o naj-
nowszej historii regionalnej. 

Kontynuowano dotychczasow  wspó prac  mi dzy IPN a Polskim Radiem SA. W czerwcu 
2008 r. BEP po raz siódmy wzi o udzia  w przygotowywanym przez Polskie Radio Pikniku 
Naukowym w Warszawie. Ponadto nale y podkre li  bie c  wspó prac  pracowników ca ego 
pionu edukacyjnego IPN z programami Polskiego Radia (zw aszcza Programem 1), ogólnopol-
skimi stacjami komercyjnymi oraz regionalnymi rozg o niami publicznymi i komercyjnymi. 
Zakres powy szej wspó pracy to g ównie komentarze nt. wa nych rocznic historycznych, wy-
darze  z dziedziny najnowszej historii Polski, a tak e tematyki lustracyjnej. Na antenie Radia 
Józef kontynuowana by a równie  emisja �Tygodnika Historycznego�. 

Historycy z IPN byli sta ymi go mi programów realizowanych przez TVP Historia. Prasa 
� zarówno ogólnopolska, jak regionalna � niejednokrotnie relacjonowa a tematy, poruszane 
przez autorów �Biuletynu Instytutu Pami ci Narodowej�. Pracownicy pionu edukacyjnego IPN 
wspó pracowali w 2008 r. z wieloma tytu ami ogólnopolskimi. By y to m.in. �Tygodnik Soli-
darno �, �Go  Niedzielny�, �Gazeta Polska�, �Newsweek�, �Tygodnik Powszechny�, �Nie-
dziela�, �Wprost�, �Polityka�, �Nowe Pa stwo�, a tak e ogólnopolskie dzienniki � �Dziennik�, 
�Gazeta Wyborcza�, �Nasz Dziennik�, �Rzeczpospolita�. 

W zwi zku z realizacj  Programu Polonijnego BEP IPN informacje o projekcie, a tak e misji 
edukacyjnej Instytutu ukaza y si  w mediach polonijnych m.in. w TV Polonia, Radiu Polonia, 
�Tygodniku Wile szczyzna�, �Kurierze Polskim� (Minnesota), �Echu Polesia� (Brze ), �My-
li� (Toronto), �Panoramie Ate skiej�, a tak e na wielu polonijnych stronach internetowych. 

Regularnie ukazywa y si  wk adki historyczne przygotowywane we wspó pracy z ró nymi 
ogólnopolskimi tytu ami prasowymi. Powsta y publikacje po wi cone m.in. rocznicy Marca 
1968 r., akcji upami tnienia Polaków ratuj cych ydów podczas II wojny wiatowej � � ycie 
za ycie�, wreszcie kolejnej rocznicy odzyskania niepodleg o ci przez Polsk . 

6.3. Wydzia  Wydawnictw 
Wydzia  Wydawnictw zajmuje si  przygotowaniem do druku wszelkich publikacji ukazu-

j cych si  pod firm  IPN (ksi ek, zbiorów dokumentów, relacji, czasopism itd.). Prace te 
obejmuj  ka dorazowo redakcj  merytoryczn  i techniczn , redakcj  j zykow  i korekt , opra-
cowanie projektu graficznego, sk ad komputerowy, wreszcie kontrol  etapu druku (wykonywa-
nego przez drukarnie wy onione w odpowiednich procedurach przetargowych). 

W okresie sprawozdawczym wydano ze rodków IPN 156 publikacji staraniem Biura Edu-
kacji Publicznej IPN i Oddzia owych Biur Edukacji Publicznej IPN. W poszczególnych seriach 
centralnych ukaza o si  36 ksi ek: 

� w serii �Dokumenty� � 11 pozycji,
� w serii �Relacje i wspomnienia� � 2 pozycje,
� w serii �Konferencje� � 3 pozycje,
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� w serii �Monografie� � 11 pozycji,
� w serii �Studia i materia y� � 1 pozycja,
� w serii �Kto ratuje jedno ycie...� � 1 pozycja,
� w serii �Letnia szko a historii najnowszej� � 1 pozycja,
� w serii �Polskie Pa stwo Podziemne w dokumentach� � 1 pozycja,
� w serii �Z Biblioteki Biuletynu IPN� � 1 pozycja,
� w serii �Polska i Ukraina w latach trzydziestych�czterdziestych XX wieku, nieznane doku-

menty z archiwów s u b specjalnych� � 1 pozycja,
� poza seriami � 3 pozycje.
W roku 2008 BEP IPN rozpocz o wydawanie dwóch nowych tematycznych serii wydaw-

niczych: 
1. �Letnia szko a historii najnowszej� (1 pozycja). W serii b d  si  ukazywa y teksty refera-

tów wyg oszonych przez uczestników corocznych seminariów Letniej Szko y Historii Najnow-
szej organizowanej przez Instytut Pami ci Narodowej.

2. �Polskie Pa stwo Podziemne w dokumentach� (1 pozycja). W serii b d  si  ukazywa y 
dokumenty obrazuj ce poszczególne wycinki dziejów Polskiego Pa stwa Podziemnego z cza-
sów II wojny wiatowej.

Ponadto ukaza y si  periodyki: dwa tomy pó rocznika naukowego �Pami  i Sprawiedli-
wo �, 8 numerów �Biuletynu Instytutu Pami ci Narodowej� (w tym 4 numery podwójne), 
jeden numer periodyku IPN � �Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944�1989� oraz nowy 
periodyk BUiAD �Przegl d Archiwalny Instytutu Pami ci Narodowej�.

Szczegó owy wykaz pozycji wydanych przez Wydzia  Wydawnictw i oddzia y IPN znajduje 
si  w Aneksie w za czniku nr 2.
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7. Biuro Lustracyjne
Pion lustracyjny zosta  utworzony zgodnie z ustaw  z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujaw-

nianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944�1990 oraz 
tre ci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 z pó n. zm.), zwan  dalej ustaw  
lustracyjn  i wraz z przekazaniem Instytutowi Pami ci Narodowej kompetencji w tym ob-
szarze. Podwaliny organizacyjne pionu lustracyjnego ustawodawca zwar  w ustawie z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z pó n. zm.), zwanej dalej ustaw  
o IPN. 

Biuro zajmuje si  realizacj  zada  ustawowych poprzez:
 przyjmowanie i rejestracj  o wiadcze  lustracyjnych (art. 52a pkt 1 ustawy o IPN);
 sygnalizowanie odpowiednim organom o niewywi zywaniu si  z obowi zków na o o-
nych przez ustaw  (art. 52 a pkt.4 ustawy o IPN);

 opracowanie i publikacje katalogów (art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy o IPN) oraz informacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej IPN (art. 22 i 23 ustawy lustracyjnej); 

 analiz  o wiadcze  lustracyjnych i zbieranie materia ów niezb dnych dla ich prawid owej 
oceny, a tak e przygotowywanie i obs ug  post powa  lustracyjnych (art. 52a pkt 3 usta-
wy o IPN).

Podkre li  nale y, e z uwagi na tre  wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 11 maja 
2007 r., sygn. K 2/07, orzekaj cego o zgodno ci z Konstytucj  wielu przepisów wymienionej 
ustawy lustracyjnej, w którym to wyroku m.in. zakwestionowano tre  wzoru o wiadczenia 
lustracyjnego, stanowi cego za cznik do przedmiotowej ustawy, dzia alno  biura w dwóch 
istotnych p aszczyznach, tj. przyjmowania i rejestracji o wiadcze , przygotowywania i obs ugi 
post powa  lustracyjnych zosta a zahamowana czy wr cz wstrzymana do czasu nowelizacji 
tej ustawy, co nast pi o w dniu 7 wrze nia 2007 r. (Dz. U. z dnia 14 wrze nia 2007 r., Nr 165, 
poz. 1171). 

Nowelizacja wprowadzi a nowy wzór o wiadczenia lustracyjnego, a jednocze nie okre li a 
trzymiesi czny termin dla organów w a ciwych do zgromadzenia, a nast pnie przekazania do 
IPN wype nionych o wiadcze  lustracyjnych i powiadomienia osób podlegaj cych lustracji, 
zgodnie z tre ci  art. 4, o obowi zku ich z o enia. Okre lono równie  trzymiesi czny termin 
do z o enia o wiadcze  przez te osoby.

Z tych wzgl dów dopiero z pocz tkiem marca 2008 r. zacz y sp ywa  do Biura Lustra-
cyjnego pierwsze o wiadczenia � wcze niej by y to jedynie pojedyncze przypadki. To po-
zwoli o na ich rejestracj  w aplikacji, weryfikacj  i zatwierdzenie, a nast pnie udost pnienie 
oddzia owym biurom lustracyjnym w celu podj cia czynno ci zmierzaj cych do sprawdzenia 
ich prawdziwo ci. 

Nale y te  w tym miejscu zaznaczy , i  ustaw  z dnia 24 sierpnia 2007 r. znowelizowano 
ustaw  o s u bie wojskowej o nierzy zawodowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 176, poz. 1242). 
W przedmiotowej ustawie na mocy art. 9 wprowadzono obowi zek sk adania o wiadcze  
lustracyjnych przez o nierzy zawodowych, zajmuj cych stanowiska s u bowe w stopniach 
pu kownika (komandora) i genera a (admira a) oraz komendantów wojskowych komend uzu-
pe nie  i ich zast pców. Pierwsze o wiadczenia z tego tytu u zacz y nap ywa  po 15 maja 
2008 r.

Trzeba te  przypomnie  o szczególnej procedurze wynikaj cej z art. 7a ustawy lustracyj-
nej. Artyku  ten szczegó owo opisuje sytuacj  osób pe ni cych s u b  w ABW, AW, SKW, 
SWW, wykonuj cych czynno ci operacyjno-rozpoznawcze poza granicami pa stwa w celu 
ochrony jego bezpiecze stwa � osoby te w wype nianym o wiadczeniu nie podaj  informa-
cji o s u bie lub pracy w organach bezpiecze stwa pa stwa b. PRL. S  jednak zobowi zane 
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do z o enia deklaracji zawieraj cej takie informacje z zachowaniem przepisów o ochronie 
informacji niejawnych. 

Szczegó owe zestawienie danych dotycz cych dzia alno ci Biura Lustracyjnego i podle-
g ych mu oddzia owych biur lustracyjnych za rok 2008 wygl da nast puj co:

7.1. Wydzia  Ewidencji oraz Przygotowywania i Publikowania Katalogów

7.1.1. Sekcja Ewidencji i Sygnalizowania Biura Lustracyjnego
Procedura zwi zana z przyjmowaniem, wst pnym sprawdzeniem i rejestrowaniem na-

p ywaj cych o wiadcze  lustracyjnych jest realizowana w a ciwie wy cznie przez Sekcj  
Ewidencji i Sygnalizowania Biura Lustracyjnego, przy niewielkim zaanga owaniu oddzia-
owych biur lustracyjnych. Wynika to wprost z regulacji ustawowych, które dzia ania te 

przekaza y do wy cznej kompetencji Biura Lustracyjnego, a przedstawia si  w nast puj -
cy sposób:

1. Numerowanie i wst pna weryfikacja
Pracownicy sekcji numerowali o wiadczenia lustracyjne, wp ywaj ce do Biura Lustracyj-

nego, za pomoc  automatycznych numeratorów (sekcja posiada trzy takie numeratory). Nume-
rowanie oznacza o tak e liczenie o wiadcze  i ustalenie faktycznej ich liczby oraz ocen  pod 
wzgl dem formalnym prawid owo ci wype nienia o wiadczenia.

2. Rejestracja elektroniczna
Rejestracja o wiadcze  w aplikacji O wiadczenie, stanowi cej elektroniczny zapis o wiad-

czenia. Wpisów dokonywali wszyscy pracownicy sekcji.

3. Weryfikacja i zatwierdzanie
Weryfikacja wpisanych do aplikacji o wiadcze  lustracyjnych i ich zatwierdzanie w aplika-

cji oznacza o mo liwo  pobrania danych przez wyznaczonych pracowników OBL i pracow-
ników innych sekcji BL.

cznie do chwili obecnej wp yn o 142 014 o wiadcze  (w tym 6461 wp yn o w okresie 
od wrze nia do grudnia 2007).

W aplikacji O wiadczenia zarejestrowano dotychczas 128 051 o wiadcze , z czego zatwier-
dzonych zosta o 47 319 o wiadcze .

Powy sze obrazuj  zamieszczone tabele.

Tabela 1. Wp yw o wiadcze  lustracyjnych do BL � stan na dzie  31 grudnia 2008 r. 

L.p. Wp yw o wiadcze  
do BL liczba Uwagi

1. Nades anych i ponumerowanych 142 014 w tym 6461 szt., które wp yn y w 2007 r. 
oraz 1117 szt. nades anych przez OBL 

2. Zarejestrowano w aplikacji 
O wiadczenie

128 051 w tym 1289 o wiadcze  potwierdzaj cych fakt 
pracy, s u by lub wspó pracy z organami bezpie-
cze stwa pa stwa b. PRL

3. Zatwierdzone  47 319 jak wy ej 
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Tabela 2. O wiadczenia nades ane przez oddzia owe biura lustracyjne � stan na 31 grudnia 2008 r.

L.p. OBL Liczba o wiadcze  przekazanych 
do BL

Liczba o wiadcze  zwróconych 
nadawcy

1. Bia ystok 57 7
2. Gda sk 77 17
3. Katowice 35 9
4. Kraków 180 8
5. Lublin 53 2
6. ód 57 15
7. Pozna 96 28
8. Rzeszów 157 16
9. Szczecin 195 10

10. Warszawa 22 0
11. Wroc aw 188 0

Podsumowuj c, mo na zauwa y , i  OBL nades a y cznie do centrali 1117 sztuk o wiad-
cze , a zwróci y nadawcom 112 sztuk. 

4. Korespondencja i zwrot o wiadcze  lustracyjnych
Korespondencja z organami przesy aj cymi o wiadczenia lustracyjne, zwi zana z ich zwro-

tem do nadawcy, wynika a z nast puj cych przyczyn:
 o wiadczenie lustracyjne zosta o wype nione na niew a ciwym druku (zakwestionowa-
nym wyrokiem TK);

 o wiadczenie z o ono w innej formie ni  okre lona we wzorze zawartym w za czniku 
nr 1a ustawy zmieniaj cej b d  te  wed ug nieprawid owego wzoru (np. osoba sk adaj ca 
o wiadczenie z tytu u pe nienia funkcji wskazanej w art. 4 pkt. 45 z o y a o wiadczenie 
wg wzoru z za cznika nr 3 lub 4 ustawy);

 o wiadczenie lustracyjne zawiera o b dy formalne, np. nie by o podpisane, w o wiadcze-
niu nie wskazano funkcji, z powodu pe nienia której zosta o ono z o one, a nie wynika o 
to z pisma przewodniego;

 o wiadczenie zosta o wype nione w taki sposób, e nie mo na by o ustali , jakiego ro-
dzaju deklaracj  zawiera o, np. zosta a wype niona cz  pierwsza i druga cz ci A, co 
powodowa o, i  takie o wiadczenie by o sprzeczne w tre ci.

Ponadto do BL wp ywa y o wiadczenia lustracyjne osób pe ni cych funkcje, które nie pod-
lega y procedurze lustracyjnej. 

Prowadzono tak e korespondencj  z osobami prywatnymi, które przesy a y swoje o wiad-
czenia lustracyjne z pomini ciem organu wymienionego w art. 8 ustawy lustracyjnej. Takie 
o wiadczenia zwracano nadawcom z pouczeniem, e powinni czeka  na wezwanie w a ciwego 
organu. W okresie sprawozdawczym zwrócono z wy ej wymienionych przyczyn 5949 o wiad-
cze  lustracyjnych. 

Tabela 3. Zwrot o wiadcze  lustracyjnych � stan na dzie  31 grudnia 2008 r.

L.p. Powód zwrotu liczba Uwagi
1. SPRZECZNE W TRE CI 1341

2. DRUK O WIADCZENIA ZAKWESTIONOWANY 
WYROKIEM TK  587

3. DRUK � CI LE TAJNE�  460
4. DRUK � CI LE TAJNE� � DODATKOWY  378
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5.

INNE:
� funkcje
� wiek
� inf. o o w. �starym�, o w. �prywatne�, brak podpisu

3183, w tym:
2940
 117
 126

6. SUMA ZWROTÓW  5949 plus 112 szt. odes anych 
przez OBL

5. Wykonywanie kserokopii o wiadcze  lustracyjnych
W sekcji wykonywano po wiadczone za zgodno  z orygina em kserokopie o wiadcze  

lustracyjnych, aby przekaza  je do oddzia owych biur lustracyjnych na potrzeby przygotowy-
wanych post powa  lustracyjnych. Czynno ci kopiowania o wiadcze  towarzyszy prowadze-
nie rejestru wykonanych kopii, co pozwala unikn  wielokrotnego kopiowania tego samego 
o wiadczenia.

W sumie do dnia 31 grudnia 2008 r. wys ano 3968 szt. kserokopii. 

6. Sygnalizowanie
Bardzo wa nym zadaniem, nakazanym ustawowo, jest sygnalizowanie organom wymie-

nionym w art. 8 ustawy lustracyjnej o niewywi zywaniu si  z obowi zku nades ania do Biura 
Lustracyjnego o wiadcze  lustracyjnych. 

Dyrektor BL zwróci  si  pismami informuj cymi o braku o wiadcze  lustracyjnych do na-
st puj cych organów: 

 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
 Ministra Sprawiedliwo ci Prokuratora Generalnego (dot. prokuratorów w stanie spoczyn-
ku, Okr gowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Okr gowej Izby Radców Prawnych 
w Gda sku),

 Ministra Obrony Narodowej, 
 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego (dot. braku jakichkolwiek o wiadcze  z na-
st puj cych uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gda sku, Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wroc awiu, Pa stwowej Wy szej Szko y Informatyki 
i Przedsi biorczo ci w om y, Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Jaros awiu, 
Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Raciborzu, Pa stwowej Wy szej Szko y Za-
wodowej w Sandomierzu, Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Zamo ciu, Podha-
la skiej Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Nowym Targu, Uniwersytetu Me-
dycznego w odzi oraz Uniwersytetu Szczeci skiego), 

 Pa stwowej Komisji Wyborczej,
 wojewodów (dot. m.in. osób wymienionych w art. 22 pkt 20 ustawy lustracyjnej),
 Kuratorium O wiaty w Warszawie, 
 Politechniki Cz stochowskiej oraz Chrze cija skiej Akademii Teologicznej.

W sumie wymieniona korespondencja dotyczy a ponad 10 000 osób. Na skutek podejmowa-
nych interwencji wi kszo  o wiadcze  lustracyjnych wp yn a do Biura Lustracyjnego.

Zauwa y  jednak nale y, i  Minister Sprawiedliwo ci Prokurator Generalny (podobnie jak 
Krajowa Rada S downicza w stosunku do s dziów w stanie spoczynku) nie podzieli  pogl du 
IPN i podtrzyma  swoje stanowisko, i  pod rz dami obecnie obowi zuj cej ustawy z dnia 18 pa -
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 
1944�1990 oraz tre ci tych dokumentów prokuratorzy w stanie spoczynku nie s  obj ci obowi z-
kiem lustracyjnym. Z tych wzgl dów prokuratorzy i s dziowie w stanie spoczynku nie zostali 
obj ci lustracj  � odmiennie ni  to mia o miejsce pod rz dami ustawy lustracyjnej z 1997 r.

Nadmieni  te  trzeba, e pracownicy tej sekcji dodatkowo zajmuj  si  obs ug  bazy PE-
SEL, co jest niezb dne przy procesie weryfikacji prawid owo ci wype nienia przedmiotowych 
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o wiadcze . Ponadto selekcjonuj  o wiadczenia pod k tem art. 22 i informuj  o tym fakcie 
Sekcj  Katalogów.

Na bie co prowadzona jest tak e baza organów przesy aj cych o wiadczenia lustracyjne, 
a tak e baza informacji o uprzednim z o eniu o wiadczenia lustracyjnego (w sumie do BL 
wp yn y 5563 szt. informacji o uprzednim z o eniu o wiadczenia).

Ponadto do dnia 6 lutego 2008 r. zgromadzono i spakowano o wiadczenia lustracyjne przesy-
ane do biura do wrze nia 2007 r., a sk adane na uprzednio obowi zuj cym formularzu. Zosta y 

one przekazane w depozyt Dyrektorowi Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN.
W listopadzie 2008 r. powo ano czteroosobowy zespó , który przyst pi  do opracowania 

szczegó owego wykazu organów zobowi zanych do nades ania do BL o wiadcze  lustracyj-
nych. Na dzie  31 grudnia 2008 r. wykaz liczy 3340 rekordów. W przysz o ci wykaz stanie 
si  podstaw  do planowego dzia ania maj cego na celu szczegó owe okre lenie, czy wszystkie 
osoby zobowi zane ustaw  z o y y o wiadczenia lustracyjne.

7.1.2. Sekcja Przygotowywania i Publikowania Katalogów
Kontynuuj c zadania okre lone zapisami w art. 52a pkt 6, 7 i 8, w art. 52aa pkt 3 oraz w art. 

52b pkt 1 i 2a ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji ciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a tak e zapisami w art. 23 ust. 1 i 2 oraz w art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944�1990 oraz tre ci tych dokumentów, Biuro Lustracyjne 
wraz z OBL przygotowywa o i publikowa o katalogi tematyczne (funkcjonariuszy organów 
bezpiecze stwa, nomenklatury partyjno-pa stwowej PRL i osób rozpracowywanych) oraz wy-
kaz osób pe ni cych funkcje publiczne.

Aplikacja portalowo-katalogowa, obs uguj ca przygotowanie i publikowanie katalogów te-
matycznych oraz wykazu osób pe ni cych funkcje publiczne, by a w minionym roku w ograni-
czonym zakresie modyfikowana i rozbudowywana. Z powodu braku podpisanej umowy z fir-
m  IBM, dotycz cej wsparcia technicznego aplikacji portalowo-katalogowej, nie wszystkie 
postulaty zwi zane z jej funkcjonowaniem mog y zosta  zrealizowane.

W 2008 r. dzi ki zdobytemu do wiadczeniu podczas pracy z aplikacj  katalogow  i portalem 
katalogowym ostatecznie ustalono i utrwalono metody opracowywania poszczególnych katalo-
gów tematycznych oraz wykazu osób pe ni cych funkcje publiczne. W maju zosta y zaakcep-
towane przez Dyrektora BL i Prezesa IPN wskazówki metodologiczne (instrukcje) dotycz ce 
zasad prac nad trzema katalogami i wykazem osób publicznych. W opracowaniu instrukcji 
uczestniczyli zast pcy naczelników OBL w Katowicach, odzi i Poznaniu.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Biuro Lustracyjne przygotowa o cznie 6 publika-
cji (w miesi cach: styczniu, marcu, lipcu, wrze niu, pa dzierniku i grudniu), które obejmowa y 
12 638 osób. Z tej liczby w Biuletynie Informacji Publicznej IPN w 2008 r. zosta o opubliko-
wanych 9469 osób, a kolejnych 3169 osób przygotowano do publikacji. Ponadto dokonano 
375 modyfikacji zwi zanych m.in. z uzupe nianiem wpisów o zarz dzenia prokuratorskie, do-
pisywaniem opublikowanych ju  osób do innych katalogów oraz wprowadzaniem poprawek.

Tabela 4. Liczba osób opublikowanych w poszczególnych katalogach w 2008 r. 

L.p. Rodzaj katalogu Liczba wpisów
1. w katalogu funkcjonariuszy organów bezpiecze stwa 6231
2. w katalogu osób zajmuj cych kierownicze stanowiska partyjne i pa stwowe w b. PRL 1342
3. w katalogu osób rozpracowywanych przez organy bezpiecze stwa 1602
4. w wykazie osób pe ni cych funkcje publiczne  294

Razem  9469
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Nale y podkre li , e przygotowywanie wpisów do katalogu osób rozpracowywanych oraz 
do wykazu osób publicznych wymaga przeprowadzenia w zasobie archiwalnym IPN pe nej 
kwerendy, co ma bezpo redni wp yw na liczb  opublikowanych osób (przede wszystkim w ka-
talogu rozpracowywanych). Biuro Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN na potrzeby 
Biura Lustracyjnego realizuje liczb  kwerend, które musz  obejmowa  równie  osoby podle-
gaj ce lustracji. 

Katalog osób zajmuj cych kierownicze stanowiska w by ej PPR, by ej PZPR oraz ZSL i SD, 
a tak e cz onków Rady Ministrów PRL i osób, które by y w tym okresie kierownikami central-
nych organów administracji pa stwowej, jest opracowywany g ównie na podstawie kwerend 
prowadzonych poza Instytutem (m.in. AAN), natomiast wpisy do katalogu funkcjonariuszy s  
przygotowywane na podstawie zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN akt osobowych. 
W obu katalogach, ze wzgl du na obiektywne mo liwo ci BUiAD, jest obecnie pomijana przy 
publikacji cz  informacji okre lonych w zapisie ustawowym (art. 52d ust. 1 pkt 5 ustawy 
z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu), dotycz cych zapisów ewidencyjnych, tj. informacji zawartych w dzien-
nikach rejestracyjnych i archiwalnych, kartotekach i dokumentach o podobnym charakterze. 
W przysz o ci katalogi b d  uzupe niane o te informacje.

Kolejne, nowe wpisy obejmuj ce wszystkie katalogi tematyczne oraz wykaz osób pe ni cych 
funkcje publiczne s  przygotowywane i wst pnie weryfikowane przede wszystkim w 11 Od-
dzia ach Biura Lustracyjnego. Wykonan  w 2008 r. prac  OBL IPN przedstawia tabela:

Tabela 5. Zestawienie liczby wpisów do aplikacji portalowo-katalogowej, dokonanych przez OBL przy 
przygotowywaniu publikacji katalogów.

razem 
w katalo-

gach

osoby pe ni ce funkcje publiczne wymienione w art.22 ustawy z 18.10.2006 r.
cznie wprowa-

dzono w 2008
218 156 203 251 169 274 251 140 257 217 426 2 562

osoby rozpracowywane przez organy bezpiecze stwa pa stwa PRL
cznie wprowa-

dzono w 2008
81 170 578 153 120 115 196 141 296 251 153 2 254

kierownicze stanowiska partyjne i pa stwowe w b. PRL
cznie wprowa-

dzono w 2008
745 611 1 108 588 432 877 317 343 475 110 508 6 114

funkcjonariusze organów bezpiecze stwa pa stwa
cznie wprowa-

dzono w 2008
956 1 291 1 658 2 280 4 702 950 919 1 363 982 741 623 16 465

cznie 2 000 2 228 3 547 3 272 5 423 2 216 1 683 1 987 2 010 1 319 1 710 27 395

Tabela 6. Liczba wpisów w aplikacji portalowo-katalogowej w poszczególnych katalogach. 

L.p.
1. w katalogu funkcjonariuszy 24 584
2. w katalogu osób rozpracowywanych przez org. bezp. pa stwa 3 080
3. w katalogu osób pe ni cych stanowiska partyjne i pa stwowe w b. PRL 7 760
4. w wykazie osób pe ni cych funkcje publiczne okre lone ustaw  lustracyjn  4 512

Razem 39 936
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Ponadto z dzia a  i prac OBL, wykonywanych w 2008 r., nale y wymieni :
 opracowywanie schematu struktury organizacyjnej oraz najwa niejszych stanowisk na 
szczeblu wojewódzkim PZPR w latach 1975�1990;

 analizy materia ów archiwalnych, zlecone przez Biuro Lustracyjne i inne OBL;
 udzia  w konferencjach naukowych, projektach badawczych i szkoleniach;
 publikacje pracowników.

W minionym roku Biuro Lustracyjne oraz OBL kontynuowa y wysy anie pism z pro b  
o wyra enie zgody przez osoby rozpracowywane na opublikowanie w katalogu ich danych. 
W dalszym ci gu adresatami s  osoby, którym IPN przyzna  we wcze niejszym okresie i pod 
rz dami uchylonego w 2006 r. zapisu ustawowego (art. 6) status osoby pokrzywdzonej. W roku 
2008 wys ano pisma do 2928 osób, wp yn o do IPN 1707 pozytywnych odpowiedzi (zawiera-
j cych zgod  na publikacje danych). 

Tabela 7. Zestawienie statystyczne korespondencji dotycz cej uzyskania zgody na publikacj  danych 
w katalogu osób rozpracowywanych. 

Liczba wys anych pism Liczba pozytywnych 
odpowiedzi

Liczba negatywnych 
odpowiedzi

Ilo  osób zmar ych 
przed otrzymaniem 

pisma
7989 5618 207 176

Biuro Lustracyjne prowadzi i na bie co uzupe nia w formie arkusza Excel wykaz osób, do 
których Instytut zwróci  si  o wyra enie zgody na publikacj .

W 2008 r. z katalogu osób pe ni cych funkcje publiczne wycofano 42 osoby, które z ró -
nych przyczyn przesta y pe ni  swoje funkcje. Podczas przygotowywania kolejnych publikacji 
katalogu przy 190 osobach dopisano zarz dzenia prokuratorskie, spo ród których 111 opubli-
kowano w BIP w 2008 r., a 79 na pocz tku 2009. 

W ubieg ym roku Biuro Lustracyjne wraz z OBL rozpocz o prace nad publikacj  kolejnej 
grupy osób pe ni cych funkcje publiczne (pkt 20 art. 22 ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944�1990 
oraz tre ci tych dokumentów), tzn. cz onków zarz dów województw, prezydentów miast, bur-
mistrzów, cz onków zarz dów powiatów oraz wójtów. Nadmieni  nale y, e procedura pub-
likacji tych danych zosta a poddana analizie przez Kolegium IPN, które w pe ni j  zaakcepto-
wa o. W uzgodnieniu z Kolegium IPN publikacja ze wzgl du na znaczn  liczb  osób (ponad 
4 tys.) jest przygotowywana partiami w obr bie poszczególnych funkcji. Publikacji pierwszej 
puli licz cej w sumie 508 osób dokonano ju  w 2009 r., niemniej prace do tej publikacji zako -
czy y si  w roku 2008.

W ramach innych systematycznych czynno ci s u bowych przekazano z Biura Lustracyjne-
go do poszczególnych OBL w celach lustracyjnych (wg miejsca sta ego zameldowania osób 
opublikowanych w katalogu art. 22) ok. 730 kompletów uwierzytelnionych kwerend katalo-
gowych. Ponadto do OBUiAD w Warszawie przekazano 53 kopie kwerend w celu realizacji 
wniosków o udost pnienie informacji dotycz cych osób pe ni cych funkcje publiczne, wymie-
nione w art. 22 obowi zuj cej ustawy lustracyjnej. 

7.2. Wydzia  Przygotowywania Post powa  Lustracyjnych
Zakres zada  o charakterze prokuratorskim przypadaj cych Biuru Lustracyjnemu w udziale, 

zosta  wyznaczony przepisami ustawy lustracyjnej z dnia 18 pa dziernika 2006 r. Na tej podsta-
wie mo na wyodr bni  dwa obszary dzia a  prokuratorów w okresie sprawozdawczym:
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 post powania wszcz te pod rz dami poprzednio obowi zuj cej ustawy lustracyjnej i nie 
zako czone przed wej ciem w ycie ustawy z 2006 r., przej te po by ym urz dzie Rzecznika 
Interesu Publicznego (art. 63a ust. 2 ustawy lustracyjnej).

 sprawy zainicjowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944�1990 
oraz tre ci tych dokumentów.

1. Sprawy przej te po by ym urz dzie Rzecznika Interesu Publicznego

Tabela 8. Obci enie poszczególnych jednostek sprawami przej tymi po RIP w 2008 r.

Dzia ania

Jednostka

Liczba wszystkich 
spraw zostaj cych 

w biegu

Wyrok
I instancji Odwo ania Wyrok

II instancji

Posiedzenia dot. odtaj-
nienia akt post powa  

lustracyjnych
OBL Kraków  1 - - - -
OBL Gda sk  1 - - - -
OBL Pozna - - - - -

OBL Katowice 10 1 1 - -
OBL ód  2 - - - -

OBL Warszawa  8 2 1 1 124
OBL Rzeszów  1 1 1 1 -
OBL Bia ystok - - - - -
OBL Wroc aw  4 2 1 1 -
OBL Szczecin - - - - -
OBL Lublin - - - - -

Na podkre lenie zas uguje fakt, e w sprawach tych prokuratorzy wykazuj  znaczn  ini-
cjatyw , ka dorazowo odwo uj c si  od wyroków uznaj cych, e lustrowany z o y  zgodne 
z prawd  o wiadczenie lustracyjne. 

W sprawie OBL w Warszawie (sygn. PplWa 3/08) adw. Barbary K. S d Apelacyjny po roz-
poznaniu odwo ania prokuratora uchyli  wyrok s du I instancji i przekaza  spraw  do ponow-
nego rozpoznania. OBL w Warszawie wykaza o tak e prawomocny wyrok S du Apelacyjnego 
w sprawie o sygn. PplWa 1/08, utrzymuj cy wyrok s du I instancji, uznaj cy, i  adw. Stanis aw 
Lisowski z o y  niezgodne z prawd  o wiadczenie lustracyjne.

W sprawie OBL w Rzeszowie (sygn. PplRz 1/08) Józefa Michalika S d Apelacyjny w od-
powiedzi na z o one przez prokuratora odwo anie utrzyma  wyrok s du I instancji, uznaj cy, e 
wymieniony z o y  o wiadczenie zgodne z prawd . Uzasadnienie wyroku nie zosta o przes ane 
do chwili obecnej, co uniemo liwia podjecie decyzji odno nie do ewentualnego wyst pienia 
z kasacj  do S du Najwy szego.

W sprawie OBL we Wroc awiu (sygn. PplWr 4/07) s dziego Jerzego Nowi skiego S d 
Apelacyjny w odpowiedzi na z o one przez prokuratora odwo anie utrzyma  w mocy wyrok 
s du I instancji, stwierdzaj cy, e lustrowany z o y  o wiadczenie zgodne z prawd . Uzasad-
nienie orzeczenia nie zosta o przes ane do chwili obecnej, co uniemo liwia podj cie decyzji 
odno nie ewentualnego wyst pienia z kasacj  do S du Najwy szego.

Na odnotowanie zas uguje te  sprawa z OBL w Katowicach (sygn. PplKa 10/08) s dzi Mo-
niki T.-S., w której s d I instancji orzek , i  z o y a ona niezgodne z prawd  o wiadczenie 
lustracyjne. Pomimo korzystnego rozstrzygni cia prokurator tego oddzia u wyst pi  z apelacj , 
poniewa  s d nieprawid owo zastosowa  przepisy obowi zuj cej obecnie ustawy lustracyjnej.

Zapad e orzeczenia prawomocne, rozstrzygaj ce o zgodno ci z prawd  z o onych o wiad-
cze  lustracyjnych, stanowi  w chwili obecnej znaczny odsetek w stosunku do liczby osób 
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poddanych post powaniu lustracyjnemu w nast pstwie z o enia wniosku przez RIP. Podkre li  
jednak nale y, e zosta y one wydane w sprawach, których przedmiotem s  zdarzenia maj ce 
miejsce w przesz o ci (tj. w latach 80. XX w.).

Zgromadzony w tych sprawach materia  dowodowy, nie licz c dokumentów archiwalnych, 
sprowadza si  w wi kszo ci do relacji (zezna ) by ych funkcjonariuszy S u by Bezpiecze -
stwa, którzy wielokrotnie zaprzeczaj  tre ci tych dokumentów, bagatelizuj  rol  tajnego wspó -
pracownika i tre  przekazywanych przez niego informacji. Cz sto te  ze wzgl du na zaawan-
sowany wiek lub nie najlepszy stan zdrowia maj  problemy z odtworzeniem faktów sprzed 
kilkudziesi ciu lat. Z kolei osoba lustrowana, która jest ywotnie zainteresowania uzyskaniem 
korzystnego dla siebie rozstrzygni cia, na ogó  zaprzecza informacjom wynikaj cym ze zgro-
madzonego materia u. Dowody te przede wszystkim podlegaj  prawno-karnej ocenie orzekaj -
cego s du, który ka d  nie daj c  si  usun  w tpliwo  � zgodnie z procesow  zasad  in dubio 
pro reo � musi t umaczy  na korzy  lustrowanego.

Sprawa o sygn. Ppl Wr 2/07 Antoniego Olejniczaka zosta a w okresie sprawozdawczym 
zako czona decyzj  s du o umorzeniu post powania na podstawie art.17 §1 pkt. 5 w zw. z art. 
19 ustawy lustracyjnej z dnia 11 kwietnia 1997 r. wobec mierci lustrowanego.

Odr bn  kategori  spraw, obs ugiwan  przez OBL w Warszawie by y posiedzenia S du 
Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie jawno ci akt post powa  lustracyjnych, zako czo-
nych pod rz dami poprzedniej ustawy z 1997 r., stosownie do regulacji art. 63b obecnej ustawy 
lustracyjnej. cznie obsadzono 124 posiedzenia tego typu.

Prokuratorzy Biura Lustracyjnego (centrali) tak e podejmowali dzia ania w sprawach prze-
j tych po RIP. I tak w okresie sprawozdawczym sporz dzono i skierowano do S du Najwy sze-
go 2 odpowiedzi na kasacje (sprawa pos a Jerzego Zawiszy i Jerzego Jaskierni), a z udzia em 
prokuratorów Biura Lustracyjnego rozpoznano 4 kasacje osób lustrowanych. We wszystkich 
przypadkach S d Najwy szy oddali  kasacje jako oczywi cie bezzasadne. 

Biuro Lustracyjne obj o nadzorem s u bowym zarówno pozostaj ce w biegu sprawy prze-
j te po RIP, jak i sprawy inicjowane przez prokuratorów zgodnie z przepisami nowej ustawy 
lustracyjnej. W roku 2008 spraw obj tych nadzorem by o 30.

2. Sprawy zainicjowane zgodnie z przepisami nowej ustawy lustracyjnej z 18 pa dziernika 
2006 r.

W ocenie przedstawionych poni ej danych statystycznych, dotycz cych liczby spraw, w któ-
rych zainicjowano czynno ci zmierzaj ce do weryfikacji prawdziwo ci o wiadcze  lustra-
cyjnych, nale y uwzgl dnia  dwa zasadnicze czynniki decyduj ce o tempie podejmowanych 
dzia a  i decyzji ko cowych, a tak e o liczbie wniosków kierowanych do s du o wszcz cie 
post powania lustracyjnego. Jest to niew tpliwie uzale nione od rytmu zapyta  kierowanych 
do BUiAD i OBUiAD, a tak e od czasu prowadzenia kwerendy w zasobach archiwalnych 
i udost pniania odnalezionych dokumentów. Trzeba bowiem zauwa y , e Biuro Udost pnia-
nia i Archiwizacji Dokumentów okre li o limit zapyta  kierowanych w sprawach lustracyjnych 
przyjmuj c, e ka de z 11 oddzia owych biur lustracyjnych mo e wyst pi  raz w miesi cu 
z zapytaniem o przeprowadzenie kwerendy wst pnej w zasobach archiwalnych, zarówno BUi-
AD, jak i OBUiAD, wobec 40 osób zamieszka ych na terenie podlegaj cym w a ciwo ci miej-
scowej biura (na listach po 20 osób). Przyj te tak e zosta o, i  dopiero udzielenie odpowiedzi 
z chocia by jednego OBUiAD pozwala na zarejestrowanie sprawy w repertorium Ppl i przeka-
zanie prokuratorowi prowadz cemu.

Wielokrotnie pierwsza dokumentacja archiwalna nades ana w odpowiedzi nie wystarcza a 
do oceny prawdziwo ci przedmiotowego o wiadczenia, co wi za o si  z konieczno ci  kie-
rowania dalszych, szczegó owych zapyta  zarówno do archiwów IPN, jak i innych instytucji 
� jak chocia by Centralnego Archiwum Wojskowego czy ABW.
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Drugim czynnikiem maj cym wp yw na liczb  za atwianych spraw jest obsada prokura-
torska we wszystkich oddzia owych biurach lustracyjnych. I tak w roku 2008 stan kadrowy 
prokuratorów przedstawia  si  nast puj co:

 w OBL w Gda sku 2 prokuratorów prowadzi o 380 spraw ( rednio na prokuratora przypa-
da y do prowadzenia 190 sprawy), 

 w OBL w Bia ymstoku 2 prokuratorów prowadzi o 483 sprawy ( rednio na prokuratora 
przypada o do prowadzenia 241,5 sprawy),

 w OBL w Katowicach 3 prokuratorów prowadzi o 219 spraw ( rednio na prokuratora 
przypada y do prowadzenia 73 sprawy), jeden prokurator pozostawa  w delegacji s u bo-
wej przez pó  roku w OK ZpNP IPN w Katowicach, 

 w OBL w Krakowie do ko ca czerwca 2008 r. by o zatrudnionych 3 prokuratorów, a od 1 lipca 
4 prokuratorów. Prowadzili oni 849 spraw ( rednio na prokuratora przypada o 212,2 sprawy),

 w OBL Lublinie 1 prokurator prowadzi  335 spraw,
 w OBL w odzi 1 prokurator i od lipca do grudnia prokurator delegowany z OK ZpNP 
IPN w Warszawie prowadzili 558 spraw ( rednio na prokuratora przypada o 279 spraw), 

 w OBL w Poznaniu 1 prokurator prowadzi  184 sprawy, 
 w OBL w Rzeszowie 2 prokuratorów prowadzi o 243 sprawy ( rednio na prokuratora 
przypada o 121,5 sprawy),

 w OBL w Szczecinie 2 prokuratorów prowadzi o 361 spraw ( rednio na prokuratora przy-
pada o 180,5 sprawy),

 w OBL w Warszawie 3 prokuratorów prowadzi o 459 spraw ( rednio na prokuratora przy-
pada y 153 sprawy)

 w OBL we Wroc awiu 1 prokurator prowadzi  673 sprawy.

Tabela 9. Szczegó owe zestawienie liczby spraw zainicjowanych i zako czonych � z wyszczególnieniem 
sposobu zako czenia

OBL

Sposób zako czenia post powanie przed S dem 
I instancji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bia ystok  483 269 2 264 3 5 0 0 0
Gda sk  380 217 4 210 3 1 0 0 1
Katowice  219 133 1 126 6 1 0 0 0
Kraków  849 216 3 206 7 2 0 1 0
Lublin  335 114 1 112 1 0 0 0 0

ód  558 230 0 230 0 0 0 0 0
Pozna  184 91 2 86 3 0 0 0 0
Rzeszów  243 76 5 68 3 3 0 0 1
Szczecin  361 305 2 301 2 0 0 0 0
Warszawa  459 295 1 288 6 0 0 1 0
Wroc aw  673 351 3 346 2 0 0 0 0
RAZEM  4 744 2 297 24 2 237 36 12 0 2 2
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W okresie sprawozdawczym prokuratorzy brali równie  udzia  w posiedzeniach s du zwi -
zanych z kierowaniem przez samych zainteresowanych wniosków o wszcz cie post powania 
lustracyjnego w trybie art. 20 ust 5 ustawy lustracyjnej (tzw. autolustracjach). Zanotowano 
17 takich wniosków. Wi kszo ci spraw, w których post powanie zosta o zainicjowane w tym 
trybie, zosta a zako czona skierowaniem stanowiska prokuratora. W 4 przypadkach prokurator 
wnosi  o uznanie, i  osoba lustrowana z o y a zgodne z prawd  o wiadczenie lustracyjne.
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8. Administracja 

8.1. Biuro Organizacyjne 
Biuro Organizacyjne dzia a w ramach czterech komórek organizacyjnych:
1. Wydzia u Projektów i Opracowa ,
2. Wydzia u Informatyzacji i Zarz dzania Aplikacjami,
3. Wydzia u Zarz dzania Sieci  Komputerow ,
4. Wydzia u Kancelarii Ogólnej i Organizacji Pracy.

I. Wydzia  Projektów i Opracowa  sporz dza projekty aktów kierownictwa wewn trznego, 
Prezesa oraz Dyrektora Generalnego, i uzgadnia je w ramach IPN. Projekty uzgodnione pod 
wzgl dem merytorycznym i prawnym zgodnie z § 6 zarz dzenia nr 10/04 w sprawie opracowy-
wania i opiniowania projektów aktów prawnych w IPN, przesy  nast pnie do Biura Prawnego 
w celu sporz dzenia tekstu ostatecznego i parafowania za zgodno  pod wzgl dem redakcyj-
nym i prawnym. Wydzia  opracowuje równie  projekty porozumie  i umów, które zgodnie 
z § 6 ust. 6 zarz dzenia nr 23/07 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego IPN przesy a do Biu-
ra Prawnego w celu uzgodnienia tre ci i uzyskania potwierdzenia uzgodnie  podpisem radcy 
prawnego zatrudnionego w Biurze Prawnym.

W ramach wy ej opisanego zakresu zada  wydzia :
1. Opracowywa  projekty i koordynowa  podpisanie 207 umów i porozumie , w tym m.in. 

w sprawie:
 1) ze S owem Niezale nym sp. z o. o. o wspó pracy przy wydaniu wk adek tematycz-

nych do miesi cznika �Niezale na Gazeta Polska�;
 2) z Ossenberg&Schneider � dotycz cej zakupu systemu informatycznego do wykorzysta-

nia danych otrzymanych z mi dzynarodowej s u by poszukiwawczej w Bad Arolsen;
 3) z Urz dem Pe nomocnika Federalnego do Spraw Dokumentów S u by Bezpiecze -

stwa by ej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie wspó pracy przy reali-
zacji projektu �S ownik poj  archiwalnych wykorzystywanych przez s u by specjal-
ne PRL i NRD� ;

 4) z Instytutem Badania Re imów Totalitarnych w Pradze o wspó pracy przy konferen-
cji naukowej �S u ba Bezpiecze stwa, propaganda i Praska Wiosna� odbywaj cej si  
w dniach 7�9 wrze nia 2008 r. w Pradze;

 5) ze Studium Polski Podziemnej w Londynie;
 6) z czeskim Instytutem Badania Re imów Totalitarnych i Archiwum Organów Bezpie-

cze stwa;
 7) o wspó pracy z Instytutem cigania Zbrodni Komunistycznych (Institutul de Investi-

gare a Crimelor Comunismului în România) w Rumunii;
 8) o wspó pracy z Narodow  Rad  ds. Badania Archiwów Securitate (Consiliul Na ional 

pentru Studierea Arhivelor Securit ii) w Rumunii;
 9) z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie;
10) o wykorzystanie materia ów na portalach: www.13grudnia81.pl, www.sierpie 1980.

pl, www.pilecki.gov.pl, ww.marzec1968.pl.;
11) o wykorzystanie materia ów w dzia alno ci BEP: inserty do �Biuletynów Instytutu 

Pami ci Narodowej� i tek edukacyjnych Wojna w filmie, Polacy ratuj cy ydów w la-
tach II wojny wiatowej, zdj  na wystawach �Wygna cy�, �Inwazja 1968�;

12) z DGA Doradztwo Gospodarcze � dotycz cej pomocy przy sporz dzeniu wniosku o fun-
dusze europejskie przez Instytut Pami ci (projekt �Digitalizacja zasobu archiwalnego 
IPN� realizowany w ramach programu operacyjnego �Infrastruktura i rodowisko�).

http://www.13grudnia81.pl
http://www.pilecki.gov.pl
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2. Opracowywa  projekty i koordynowa  podpisanie aktów kierownictwa wewn trznego 
Prezesa oraz Dyrektora Generalnego, w tym m. in. w sprawie:

 1) regulaminu pracy IPN;
 2) Instrukcji Kancelaryjnej IPN;
 3) instrukcji post powania z wnioskami kierowanymi do IPN;
 4) regulaminu udost pniania dokumentów w czytelniach akt jawnych IPN;
 5) regulaminu zastrzegania danych osobowych, informacji oraz danych w dokumentach 

zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN;
 6) regulaminu za czania do dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN-

K ZpNP i udost pniania uzupe nie , sprostowa , uaktualnie , wyja nie  oraz doku-
mentów lub ich kopii;

 7) zak adowego funduszu wiadcze  socjalnych;
 8) Zespo u Metodycznego IPN;
 9) ustanowienia nagrody Kustosza Pami ci Narodowej;
10) rankingu pracowników BEP;
11) funduszu premiowego dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego IPN;
12) sk adu Komisji Ekspertów, oceniaj cej realizacj  przez O rodek �Karta� programu 

�Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj  niemieck �; 
13) wprowadzenia instrukcji bhp post powania z materia ami ska onymi szkodliwymi 

czynnikami biologicznymi;
14) przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.

3. Ponadto wydzia  realizowa  zadania w zakresie:
 1) Opracowywa  teksty ujednoliconych zarz dze  w sprawie:

a) zak adowego funduszu wiadcze  socjalnych;
b) regulaminu pracy.

 2) Opiniowa  przes any do IPN projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji dzia-
alno ci podmiotów realizuj cych dzia ania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

 3) Zapewnia  prawid ow  informacj  i prowadzi  centralne rejestry IPN:
a) rejestr upowa nie  i pe nomocnictw;
b) aktów kierownictwa wewn trznego.

 4) Przygotowywa  projekty i koordynowa  udzielanie 1600 upowa nie  i pe nomocnictw:
a) do przetwarzania danych osobowych; 
b) innych udzielanych pracownikom IPN.

II. Wydzia  Informatyzacji i Zarz dzania Aplikacjami realizowa  zadania w zakresie:
1. Zamawiania i wdra ania systemów informatycznych na potrzeby IPN w tym:

 1) przygotowania i uruchomienia aplikacji wewn trznej do wprowadzania danych oraz 
wyszukiwarki przeznaczonej do publikacji na stronie internetowej � elektronicznego 
inwentarza archiwalnego akt spraw karnych z okresu stanu wojennego;

 2) przygotowania i wdro enia aplikacji wewn trznej �Zastrze enia�, s u cej do ewi-
dencjonowania zastrze e  dokumentów;

 3) przygotowania i uruchomienia aplikacji MEMEX;
 4) przygotowania i uruchomienia aplikacji pozwalaj cej na przeszukiwanie i opisywa-

nie zdigitalizowanego zasobu archiwalnego;
 5) zwi kszenie bezpiecze stwa, dost pno ci oraz niezawodno ci baz danych BUiAD 

(w ramach prac wykonano m.in. konwersj  baz danych do nowego rodowiska oraz 
udost pniono je w sieci rozleg ej);

 6) przygotowanie aplikacji umo liwiaj cej udost pnianie dokumentów archiwalnych 
w postaci zdigitalizowanej w czytelni Instytutu Pami ci;
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 7) przygotowanie aplikacji umo liwiaj cej opisywanie i przeszukiwanie zdigitalizowa-
nego zasobu kartotecznego;

 8) wspó uczestnictwo w zakupie systemu przetwarzaj cego i udost pniaj cego dane 
przekazane z archiwum ITS w Bad Arolsen (uruchomienie i wdro enie nast pi w roku 
2009);

 9) uczestnictwo w pracach zespo u do przygotowania projektu digitalizacji zasobu ar-
chiwalnego w sporz dzeniu wniosku o dofinansowanie projektu digitalizacji zasobu 
archiwalnego Instytutu z funduszy Unii Europejskiej;

10) zmodernizowanie aplikacji, u ytkowanej wcze niej przez Urz d Rzecznika Interesu 
Publicznego;

11) wdro enie systemu informatycznego wspomagaj cego prac  BBFiK.
2. Utrzymania/administracji systemami informatycznymi Instytutu Pami ci.
3. Zarz dzania licencjami na oprogramowanie.
4. Organizowania szkole  informatycznych dla pracowników Instytutu.
5. Zapewnienia wsparcia technicznego dla u ytkowników systemów informatycznych.

III. Wydzia  Zarz dzania Sieci  Komputerow  realizowa  zadania w zakresie:
1. Administracji i modernizacji sieci komputerowych Instytutu Pami ci:

 1) zakup urz dze  macierzowych wraz z systemem wykonywania kopii zapasowych 
w celu stworzenia warunków do przechowywania zdigitalizowanej kopii dokumen-
tów archiwalnych;

 2) modernizacja sieci rozleg ej Instytutu Pami ci w celu stworzenia warunków do digi-
talizacji zasobu archiwalnego i wdro e  nowych systemów informatycznych;

 3) prowadzenie prac zmierzaj cych do przygotowania sieci lokalnych na przyj cie no-
wych systemów informatycznych;

 4) przyst pienie do projektu ARAKIS-GOV prowadzonego przez Agencj  Bezpiecze -
stwa Wewn trznego, przeznaczonego do wsparcia ochrony zasobów teleinformatycz-
nych administracji pa stwowej;

 5) uruchomienie us ug pozwalaj cych na przesy anie za pomoc  sieci rozleg ej zdigita-
lizowanych dokumentów archiwalnych pomi dzy BUiAD i OBUiAD;

 6) w czenie do sieci rozleg ej nowych lokalizacji IPN, w tym Biura Lustracyjnego;
 7) uruchomienie lokalnej sieci komputerowej nowych lokalizacji, w tym Biura Lustra-

cyjnego;
2. Nadzorowania funkcjonowania sieci komputerowych w Oddzia ach Instytutu.
3. Zapewnienia bezpiecznego po czenia systemów informatycznych IPN z sieciami pub-

licznymi (internet, PESEL-NET).
4. Zabezpieczania infrastruktury technicznej na potrzeby strony internetowej IPN. 
5. Zapewnienia wsparcia technicznego dla u ytkowników administrowanych sieci kompu-

terowych.

IV. Wydzia  Kancelarii Ogólnej i Organizacji Pracy realizowa  zadania w zakresie:
1. Prowadzenia Kancelarii Ogólnej IPN w tym:

 1) obs ugi punktów informacyjnych IPN; 
 2) rejestracji korespondencji przychodz cej i wychodz cej; 
 3) przekazywania korespondencji poszczególnym jednostkom organizacyjnym Centrali 

w tym przewóz pomi dzy lokalizacjami Centrali;
 4) obs ugi g ównego adresu poczty elektronicznej IPN.

2. Przygotowania organizacyjnego i koordynacji szkolenia z aplikacji �Kancelaria�, prze-
prowadzonej przez firm  ZETO Koszalin dla pracowników Centrali IPN.
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3. Administracji merytorycznej aplikacji �Kancelaria� i wdro enia aplikacji w Audycie We-
wn trznym oraz s u bie BHP.

4. Udzia u w pracach przy dokumentowaniu procesów operacyjnych dla Biura Udost pnia-
nia i Archiwizacji Dokumentów. 

5. Realizacji zamówie  bie cych.

8.2. Biuro Prawne 
I. Wydzia  Obs ugi Prawnej 

Wydzia  Obs ugi Prawnej w okresie sprawozdawczym realizowa  zadania uj te w § 13 ust. 2 
Zarz dzenia nr 23/07 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego IPN w zakresie:

1. Opinie prawne � 94, w tym m.in.:
� opinia w sprawie wysoko ci wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów Biura Lustra-

cyjnego;
� opinia w sprawie trybu post powania w sytuacji nielegalnego przetrzymywania doku-

mentów organów bezpiecze stwa pa stwa przez osoby prywatne;
� opinia w sprawie uprawnie  emerytalnych;
� opinia w sprawie pobierania op at za kserokopie materia ów archiwalnych;
� opinia w sprawie mo liwo ci odtajnienia informacji zastrze onych w post powaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego;
� opinia w sprawie mo liwo ci zwrotu kosztów wyposa enia stanowisk dla osób niepe -

nosprawnych.
2. Projekty umów � 236, w tym m.in.:

� umowa o wspó pracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN przy organizacji konfe-
rencji naukowej �PZPR jako machina w adzy�;

� umowa o wspó pracy z Instytutem Badania Re imów Totalitarnych z siedzib  w Pradze przy 
organizacji konferencji naukowej �S u ba Bezpiecze stwa, propaganda i Praska Wiosna�; 

� umowa o wspó pracy pomi dzy IPN a Narodow  Rad  ds. Badania Archiwów Securi-
tate z siedzib  w Rumunii;

� umowa pomi dzy IPN a Ossenberg & Schneider GmbH w przedmiocie wykorzystania 
danych i dokumentów Mi dzynarodowej S u by Poszukiwawczej w Bad Arolsen;

� umowa o wspó pracy z Presspublica Sp. z o.o. przy organizacji kampanii edukacyjnej 
o rotmistrzu Witoldzie Pileckim;

� umowa z Polskim Radiem S.A. dotycz ca patronatu medialnego nad uroczysto ci  wr -
czenia nagrody �Kustosz Pami ci Narodowej�.

3. Spraw w post powaniu s dowym � 22, w tym m.in.:
� sprawy pracownicze;
� sprawy o ochron  dóbr osobistych;
� sprawy z post powa  o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Projektów upowa nie  � 5, w tym m.in.:
� projekty pe nomocnictw procesowych dla radców prawnych oddzia ów IPN;
� projekt upowa nienia dla Dyrektora Generalnego IPN do zawierania umów rachunku 

bankowego.

II. Wydzia  Legislacyjny 
Wydzia  Legislacyjny realizowa  zadania wynikaj ce § 13 ust. 3 Zarz dzenia nr 23/07 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego IPN w zakresie: 
1. Opiniowania przesy anych do IPN projektów ustaw w ramach uzgodnie  mi dzyresorto-

wych, w szczególno ci projektów ustaw:
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 o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914�1945, dzia aczy 
opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów to-
talitarnych;
 o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym o nierzy zawodowych oraz ich rodzin 
oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpiecze -
stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, S u by Kontrwywiadu Wojskowego, S u by 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i S u by Wi ziennej oraz ich rodzin;
 o zmianie ustawy o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych dzia ania pub-
liczne oraz niektórych innych ustaw;
 o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
 o miejscach pami ci narodowej.

2. Opracowywania projektów zarz dze  Prezesa IPN i ich nowelizacji m.in. w sprawie:
 regulaminu pracy;
 wprowadzenia w IPN instrukcji prowadzenia dokumentacji stanowi cej polityk  bez-
piecze stwa;
 zasad rachunkowo ci;
 zak adowego funduszu wiadcze  socjalnych;
 instrukcji post powania z wnioskami kierowanymi do IPN;
 funduszu premiowego dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego; 
 instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt i wykazu symboli literowych komórek i jednostek 
organizacyjnych;
 rankingu pracowników BEP w latach 2006�2008;
 udzielania zamówie  publicznych w IPN;
 udost pniania dokumentów w czytelniach akt jawnych;
 podró y s u bowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych.

3. Opracowywania projektów decyzji Dyrektora Generalnego i ich nowelizacji m.in. w sprawie:
 przeprowadzenia inwentaryzacji;
 powo ywania komisji do odbioru robót budowlanych;
 wprowadzenia instrukcji bezpiecze stwa i higieny pracy;
 powo ania zespo u do przygotowania projektu digitalizacji zasobu archiwalnego IPN.

4. Opiniowania decyzji dyrektorów oddzia ów m.in. w sprawie:
 przeprowadzania inwentaryzacji;
 zasad (polityki) rachunkowo ci;
 przeprowadzenia kontroli rocznej ochrony informacji niejawnych;
 regulaminu pracy komisji przetargowej;
 regulaminu korzystania z pokoi go cinnych;
 okre lenia wewn trznej struktury organizacyjnej Oddzia owego Biura Udost pniania 
i Archiwizacji Dokumentów.

Ponadto Wydzia  Legislacyjny:
 wydawa  opinie w sprawach zwi zanych z zakresem dzia alno ci jednostek i komórek 
organizacyjnych IPN;
 uczestniczy  w konferencjach uzgodnieniowych;
 uczestniczy  w pracach Komisji Prawniczej Rz dowego Centrum Legislacji.

III. Wydzia  Orzecznictwa 
Realizowa  zadania uj te § 13 ust. 4 Zarz dzenia nr 23/07 w sprawie Regulaminu Organi-

zacyjnego IPN w zakresie prowadzenia post powa  administracyjnych w sprawach wynikaj -
cych z:
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a) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej Komisji cigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z pó n. zm.)

Udost pnienie dokumentów

Udost pnienie nazwisk 
i dalszych danych osobo-
wych, identyfikuj cych 

to samo  osób przekazu-
j cych informacje organom 

bezpiecze stwa pa stwa

Udost p-
nienie do-
kumentów 
do bada  
nauko-
wych

Udost pnie-
nie doku-

mentów oso-
bowych dot. 
pracownika 

lub funk-
cjonariusza 
organu bez-
piecze stwa 

pa stwa

Decyzje

II instancja

297 47 9 3 1 1 62 3 5 3 1 3 1 5

Postanowienia

II instancja

16 4 2 2 1 2 3 2 1 2 8 1 4 1 1 1

Suma: 491
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b) Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych ofia-
rami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 z pó n. zm.)

Decyzje administracyjne
I instancja II instancja

16 44 8 26
Postanowienia

1 1 1 1 1 1 1 1
92

c)
Skargi do Wojewódzkiego S du Administracyjnego

w tym skargi na:
Decyzje Postanowienia Bezczynno Inne

92 9 5 2
108

d) Nadto w wyniku realizacji ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944�1990 oraz tre ci tych dokumen-
tów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425), Wydzia  Orzecznictwa sporz dzi  5 decyzji utrzymu-
j cych w mocy rozstrzygni cie I instancji oraz 2 decyzje uchylaj ce i przekazuj ce wnioski do 
ponownego rozpatrzenia. 

e) Wydzia  Orzecznictwa sporz dzi  tak e 36 opinii prawnych oraz 133 decyzji zastrze o-
nych.

8.3. Wydzia  Informacji i Komunikacji Spo ecznej
Wydzia  Informacji i Komunikacji Spo ecznej IPN zosta  powo any w 2006 r. Kieruje nim 

Dyrektor Sekretariatu Prezesa IPN, zatrudnionych jest w nim jedena cie osób. W ramach wy-
dzia u zosta o powo ane stanowisko rzecznika prasowego IPN, natomiast w oddzia ach Instytu-
tu Pami ci Narodowej zostali na podobnych stanowiskach zatrudnieni asystenci prasowi.

Celem wydzia u jest prowadzenie profesjonalnej polityki komunikacyjnej, dotarcie do jak 
najszerszych kr gów spo ecznych z misj  Instytutu, tym samym kszta towanie poprzez media 
i inne rodki komunikacji pozytywnego wizerunku Instytutu w przestrzeni publicznej. Zespó  
realizuje w ramach wydzia u nast puj ce zadania zwi zane z komunikacj  zewn trzn  oraz 
wewn trzn  Instytutu:
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1) informacyjne:

 relacje z mediami;
 rodowiskami;
 szeroko poj t  publiczno ci ;
 z poszczególnymi pionami wewn trz Instytutu;

2) promocyjne:

 zwi zane ci le z dzia aniami BEP w zakresie wydawnictw, sesji, wystaw;
 zwi zane z dzia aniami podj tymi przez Sekretariat Prezesa IPN.

W ramach prac zespo u prowadzone s  dzia ania zwi zane z bie cymi relacjami z mediami, 
monitorowaniem mediów, prowadzeniem stron internetowych, obs ug  wydarze  specjalnych, 
obs ug  wydarze  zagranicznych, obs ug  bie c , wspó prac  z oddzia owymi komórkami 
informacyjnymi, doradztwem strategicznym.

Media relations:

 przygotowywanie bie cych informacji do mediów, obs uga konferencji prasowych, brie-
fingów itp.;

 inicjowanie artyku ów i audycji o IPN;
 przygotowywanie cotygodniowego kalendarium wydarze  dla mediów; 
 koordynacja dzia a  przy powstawaniu dodatków historycznych do �Gazety Polskiej�, 
�Rzeczpospolitej�, �Go cia Niedzielnego�, �Naszego Dziennika�, �Dziennika�, �Tygo-
dnika Powszechnego�;

Zapoznawanie si  na bie co z zawarto ci  prasy ogólnopolskiej i regionalnej, i propozycja-
mi stacji radiowych i telewizyjnych oraz mediów elektronicznych:

 codzienne przegl dy prasy;
 katalogowanie informacji dotycz cych dzia a  IPN w centrali oraz w oddzia ach.

Internet:

 prowadzenie strony internetowej IPN;
 prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej IPN;
 tworzenie i obs uga portali historycznych; 
 modernizacja strony IPN wg nowego projektu o charakterze interaktywnym.

Wydarzenia specjalne 

Przygotowywanie lub wspó praca przy organizacji ró nego rodzaju imprez, m.in.: uroczy-
sto  wr czenia Nagrody Prezesa IPN Kustosz Pami ci Narodowej. 

W ramach dzia a  zespo u kontynuowana by a wspó praca m.in. z organami administracji 
pa stwowej, z organami administracji rz dowej (w tym z placówkami dyplomatycznymi RP za 
granic ), pa stwowymi instytucjami kultury, fundacjami, stowarzyszeniami oraz mediami. 

Obs uga bie ca

Komórki Wydzia u Informacji i Komunikacji Spo ecznej regularnie informuj  opini  pub-
liczn  o bie cych dzia aniach Prezesa IPN, G ównej Komisji cigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Biura Edukacji Publicznej, Biura Udost pniania i Archiwizacji Doku-
mentów w centrali oraz w oddzia ach IPN.

Ponadto wspó pracuj  z:
 Redakcj  �Biuletynu Instytutu Pami ci Narodowej�;
 Wydzia em Wydawnictw BEP przy opracowaniu katalogu bie cego wydawnictw IPN;
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 Gospodarstwem Pomocniczym przy koordynacji dzia a  dotycz cych dystrybucji wy-
dawnictw IPN.

Wspó praca z oddzia owymi komórkami informacyjnymi (asystenci prasowi)

Do zada  Wydzia u Informacji i Komunikacji Spo ecznej nale y cis a wspó praca z oddzia-
ami IPN w zakresie polityki medialnej, m.in. wspó praca z mediami; inicjowanie i koordyna-

cja programów o IPN w radiu i telewizji oraz publikacji w czasopismach; udro nienie kana ów 
informacyjnych pomi dzy poszczególnymi pionami w oddzia ach a central .

Obs uga wydarze  zagranicznych

 wizyty Prezesa IPN;
 monitoring mediów zagranicznych;
 prowadzenie strony internetowej w j zyku angielskim;
 wspó praca m.in. z placówkami zagranicznymi.

Dzia alno  Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego �Grota� w 2008 r.

Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego �Grota� zacz y powstawa  na pocz tku 
2002 r. w wyniku porozumienia o wspó pracy mi dzy wiatowym Zwi zkiem o nierzy Armii 
Krajowej a Instytutem Pami ci Narodowej.

Celem klubów jest dotarcie do jak najszerszych kr gów spo ecznych, w tym do m odzie y 
(poprzez spotkania z wykorzystaniem przekazu multimedialnego, internetu), z wiedz  o Pol-
skim Pa stwie Podziemnym oraz SZP-ZWZ-AK i innych formacjach niepodleg o ciowych, 
o zbrodniach obu okupantów, dramacie drugiej konspiracji i oporze spo ecznym do 1989 r.

Inicjatorami kierowa o przekonanie, e wiedza ta powinna by  upowszechniana wieloma 
ró nymi kana ami, tak e przez ruch spo eczny, którym s  kluby, poniewa  jest wa nym ele-
mentem to samo ci narodowej oraz m drego, otwartego na innych, o wieconego patriotyzmu.

Organizacj  klubów w ca ej Polsce zajmuj  si  oddzia y IPN razem z okr gami Z AK, 
natomiast koordynacj  ca ej dzia alno ci klubowej w Polsce i klubem warszawskim zajmuje 
si  Zast pca Prezesa IPN-K ZpNP, Maria Dmochowska, korzystaj c z pomocy Sekretariatu 
Prezesa.

Na pocz tku 2008 r. dzia a o 17 klubów: w Bia ymstoku, Brzegu, Gorzowie Wielkopolskim, 
Kaliszu, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, odzi, Olsztynie, Poznaniu, Sieradzu, 
Szczecinie, Trójmie cie, Warszawie, Wieluniu i Wroc awiu. W 2008 r. powsta y 3 nowe kluby: 
w Opolu, Pabianicach i Piotrkowie Trybunalskim.

W sumie w 2008 r. odby o si  149 spotka  Klubów Historycznych im. gen. Stefana Ro-
weckiego �Grota� z udzia em od kilkudziesi ciu do niemal trzystu osób, co stanowi znacz cy 
wzrost w porównaniu z 2007 r. (90 spotka ). 

Wiele spotka  by o nagrywanych i emitowanych przez ró ne stacje telewizyjne i radiowe, 
a wyk ady wyg aszane przez wybitnych polskich historyków udost pniono w internecie (www.
ipn.gov.pl/klub_grota). Pe ny wykaz tematów i miejsc spotka  zawiera Aneks. 

8.4. Biuro Zamówie  Publicznych Mienia i Inwestycji
Biuro Zamówie  Publicznych Mienia i Inwestycji realizuje zadania w ramach:
1. Wydzia u Zamówie  Publicznych;
2. Wydzia u Administracyjno-Gospodarczego;
3. Wydzia u Inwestycji;
4. Wydzia u Transportu;
5. Samodzielnego Stanowiska ds. Telefonii.
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Najwa niejsze zadania realizowane w okresie sprawozdawczym przedstawiaj  si  nast pu-
j co:

I. Wydzia  Zamówie  Publicznych

1. Wszcz to 36 post powa  o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
a) 24 w trybie przetargu nieograniczonego,
b) 3 w trybie przetargu ograniczonego,
c) 1 w trybie dialogu konkurencyjnego,
d) 8 w trybie z wolnej r ki.
cznie w wyniku przeprowadzonych post powa  zawarto umowy na kwot  13,5 mln z o-

tych brutto.
2. Prowadzono rejestr wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. cznie zaewidencjono-

wano 1355 wniosków, wcze niej je opiniuj c w zakresie wyboru trybu zamówienia publicznego.
3. Na podstawie zapotrzebowa  zg aszanych przez komórki organizacyjne przygotowano 

projekt rocznego planu wydatków maj tkowych w zakresie zakupów maj tkowych.
4. Przygotowano wst pny projekt zarz dzenia Prezesa IPN-K ZpNP w sprawie udzielania 

zamówie  publicznych w Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu.

II. Wydzia  Administracyjno-Gospodarczy

1. Przej to w trwa y zarz d nieruchomo  przy ul. K obuckiej 21 z przeznaczeniem na bu-
dow  centrum digitalizacji Instytutu.

2. Przekazano sk adniki maj tku do Oddzia u IPN w Warszawie w zwi zku z otrzymaniem 
przez ten oddzia  statusu jednostki bud etowej.

3. Ewidencjonowano w ksi gach inwentarzowych zakupione rodki trwa e i rodki trwa e 
o niskiej jednostkowej warto ci pocz tkowej w ilo ci 598 sztuk, odpowiednio je oznakowano 
i rozdysponowano w ród u ytkowników.

4. Sporz dzono ponad 1300 dowodów ksi gowych OT, PT oraz protoko ów przekazania.
5. Dokonano rozliczenia nak adów inwestycyjnych na obiekty b d ce w trwa ym zarz dzie 

Instytutu.
6. Rozliczono inwentaryzacj  sk adników maj tkowych w centrali Instytutu.

III. Wydzia  Inwestycji

1. Opracowano plan wydatków inwestycyjnych IPN-K ZpNP na rok 2008. 
2. W zwi zku z realizacj  zada  okre lonych w planie maj tkowym:

a. prowadzono post powania zwi zane z uzyskaniem warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, uzyskaniem warunków przy czenia obiektów do sieci infrastruktury 
technicznej, uzyskaniem pozwole  na budow , zg aszaniem zamiaru wykonania robót 
budowlanych, uzyskiwania pozwole  na u ytkowanie wykonanych obiektów,

b. opracowano projekty umów, zlece  i porozumie  dotycz cych wykonania robót bu-
dowlanych, us ug inwestycyjnych i dostaw (w sumie przygotowano i zawarto 112 
umów zwi zanych z realizacj  zada ),

c. opiniowano dokumentacj  projektow  zada  planowanych do realizacji,
d. nadzorowano i koordynowano realizacj  zawartych umów oraz prowadzono rozlicze-

nia rzeczowo-finansowe,
3. W 2008 r. zrealizowano m.in. nast puj ce zadania inwestycyjne:

a. wykonano wielobran owe roboty budowlane kompleksowej modernizacji i adaptacji 
budynku IPN w Rzeszowie przy ul. Szopena 23 co umo liwi rezygnacj  z wynajmo-
wania pomieszcze ,



153

b. przeprowadzono przebudow  i adaptacj  lokalu Marsza kowska 21/25 na centrum kon-
ferencyjno-wystawiennicze Instytutu,

c. wybudowano parking dla samochodów s u bowych oraz przeprowadzono zagospoda-
rowanie terenu zieleni przy siedzibie IPN �Towarowa 28,

d. przeprowadzono kompleksow  adaptacj  pomieszcze  w budynku Towarowa 28C na 
potrzeby uruchomienia kamery mikrofilmowej,

e. zako czono rozbudow  siedziby Bia ostockiego Oddzia u IPN,
f. zrealizowano przebudow  i rozbudow  budynku przy ul. So tysowickiej 21 we Wroc-

awiu na sal  wystawiennicz  Wroc awskiego Oddzia u IPN,
g. zrealizowano przebudow  sali wystawowej w siedzibie Oddzia u w Gda sku, Polanki 

124,
h. wykonano klimatyzacj  siedziby Lubelskiego Oddzia u IPN � ul. Szewska 2,
i. zmodernizowano i rozbudowano system telewizji przemys owej siedziby centrali IPN 

(Towarowa 28), co znacznie poprawi system ochrony obiektów oraz pozwoli na ogra-
niczenie wydatków osobowych na ochron  obiektów, 

j. wykonano remont posadzek w budynku archiwum w Warszawie, K obucka 21, dzi ki 
czemu ograniczono zapylenie pomieszcze .

4. Na potrzeby zada  przygotowywanych do realizacji w latach nast pnych wykonano 
m.in. nast puj ce dokumentacje techniczne:

a. przyst piono do opracowania dokumentacji centrum digitalizacji IPN � K obucka 21,
b. przyst piono do opracowania dokumentacji rozbudowy ódzkiego Oddzia u IPN,
c. opracowano koncepcj  adaptacji cz ci pomieszcze  budynku Towarowa 28C na po-

trzeby serwerowni,
d. opracowano dokumentacj  budowlan  i wykonawcz  adaptacji cz ci pomieszcze  bu-

dynku Towarowa 28C na potrzeby pracowni reprografii,
e. opracowano projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji magazynów i ar-

chiwów oddzia u szczeci skiego,
f. wykonano dokumentacj  projektowo-kosztorysow  przebudowy instalacji wodoci go-

wej wewn trznej, ogólnego zastosowania i instalacji wodoci gowej p.po . Bia osto-
ckiego oddzia u IPN,

Wydzia  Transportu i Samodzielne Stanowisko ds. Telefonii realizowa y zadania okre lone 
w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu.

8.5. Gospodarstwo Pomocnicze IPN
Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu Pami ci Narodowej, utworzone na podstawie zarz -

dzenia Prezesa IPN nr 7/00 z dnia 30 pa dziernika 2000 r., wiadczy o w zakresie sprawozdaw-
czym odp atne us ugi (po kosztach w asnych) na rzecz jednostki macierzystej w zakresie:

� gospodarowania nieruchomo ciami w Warszawie � przy ul. Towarowej, K obuckiej, 
Ch odnej i Hrubieszowksiej;

� us ug remontowych, konserwatorskich, porz dkowych i zaopatrzeniowych;
� us ug reprograficznych.
Przedmiotem dzia alno ci Gospodarstwa Pomocniczego IPN jest:
� gospodarowanie nieruchomo ciami pozostaj cymi w dyspozycji IPN;
� prowadzenie dzia alno ci wydawniczej obejmuj cej druk publikacji IPN oraz ich sprze-

da .
W 2008 r. Gospodarstwo Pomocnicze osi gn o przychody ze sprzeda y publikacji w wyso-

ko ci 4 168 tys. z . Sprzeda  publikacji realizowana jest przez hurtownie, ksi garnie, oddzia y 
IPN, a tak e punkt sprzeda y przy ul. Towarowej 28 w Warszawie. Gospodarstwo prowadzi 
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równie  sprzeda : wysy kow  publikacji IPN, poprzez ksi garnie internetow  www.poczytaj.
pl oraz bezpo rednio do Instytutu (której kwota wynios a 707 tys. z ). W zwi zku z powy szym 
sprzeda  ksi ek dla podmiotów zewn trznych opiewa a na sum  3 461 tys. z .

W roku 2008 mia a miejsce sprzeda  us ug reprograficznych � na kwot  191 tys. z . Zreali-
zowano tak e odgrzybianie dokumentów, dla podmiotów zewn trznych � za 6,5 tys. z  � wy-
korzystuj c komor  fumigacyjn .
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9. Bud et

Bud et Instytutu Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu zosta  okre lony ustaw  bud etow  na rok 2008 w nast puj cych wielko ciach:

Tabela 1. Dochody i wydatki IPN-K ZpNP wg ustawy bud etowej na 2008 r. w tys. z .

Dochody bud etowe 374
Wydatki bud etowe 209 275
z tego:

� dotacje 1 515
� wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 454
� wydatki bie ce 183 976
� wydatki maj tkowe 21 330

9.1. Wykonanie dochodów bud etowych
Wykonanie planu dochodów przedstawiono w poni szej tabeli.

Tabela 2. Wykonanie dochodów IPN-K ZpNP w 2008 r. w tys. z .

Lp. Wyszczególnienie § Ustawa bud etowa 
na 2008 r.

Wykonanie 
w roku 2008 

Dzia  751

1 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób 
fizycznych 0570 0 11,3

2 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych 0580 0 17,1

3
Wp ywy ze sp at oprocentowanych po yczek 
udzielonych prokuratorom na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych

0700 263,0 305,0

4 Wp ywy z us ug 0830 8,0 3,9
5 Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych 0870 13,0 16,4
6 Pozosta e odsetki 0920 34,0 46,0
7 Wp ywy z ró nych dochodów 0970 38,0 571,1
8 Ró nice kursowe 1510 0 1,8

9 Wp ywy do bud etu cz ci zysku Gospodarstwa 
Pomocniczego 2380 18,0 970,4

 Ogó em  374,0 1 943,0

W ustawie bud etowej na 2008 r. prognozowano osi gni cie dochodów w wysoko ci 
374,0 tys. z . Dochody tymczasem by y wy sze o 1 569,0 tys. z  w stosunku do ustawy bud e-
towej na 2008 r. i wynios y 1 943,0 tys. z , co stanowi 519,5% prognozowanych dochodów. 
Wynika o to przede wszystkim ze zwi kszonej sprzeda y wydawnictw IPN. 

Zrealizowane dochody wyszczególnione:
 w § 0570 na kwot  11,3 tys. z  dotyczy y grzywien i innych kar pieni nych od osób fi-
zycznych;

 w § 0580 na kwot  17,1 tys. z  dotyczy y grzywien i innych kar pieni nych od osób praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych;
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 w § 0700 na kwot  305,0 tys. z  to wp ywy ze sp at po yczek udzielonych na zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

 w § 0830 na kwot  3,9 tys. z  to wp ywy z tytu u us ug (wykonania kserokopii materia ów 
archiwalnych);

 w § 0870 na kwot  16,4 tys. z  dotyczy y wp ywów ze sprzeda y sk adników maj tko-
wych (m. in. samochodów i broni);

 w § 0920 na kwot  46,0 tys. z  dotyczy y wp at odsetek od udzielonych po yczek na za-
spokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

 w § 0970 na kwot  571,1 tys. z  dotyczy y wp at z ró nych tytu ów (g ównie obni enie 
sk adki ZUS z tytu u jej terminowej realizacji, tzw. wynagrodzenie p atnika, oraz faktur 
koryguj cych niemo liwych do przewidzenia w okresie tworzenia bud etu);

 w § 1510 na kwot  1,8 tys. z  dotyczy y wp ywów z tytu u ró nic kursowych;
 w § 2380 na kwot  970,4 tys. z  dotyczy y wp aty cz ci zysku Gospodarstwa Pomocni-
czego IPN.

W 2008 r. Instytut Pami ci Narodowej mia  równie  tzw. dochody w asne.
W planie finansowym dochodów w asnych na 2008 r. przewidywano wp ywy z tytu u spad-

ków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej � § 0960 � w wysoko ci 0,3 tys. z  oraz wp ywy 
z innych tytu ów (odszkodowania i wp aty za utracone lub uszkodzone mienie b d ce w zarz -
dzie lub w u ytkowaniu Instytutu) � § 0970 � w wysoko ci 2,7 tys. z .

Tabela 3. Wykonanie dochodów w asnych IPN � K ZpNP w 2008 r. w tys. z .

Lp. Wyszczególnienie § Plan na 2008 r. Wykonanie 
w roku 2008 

Dzia  751

1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 0960 0,3 0,3

2 Wp ywy z ró nych dochodów 0970 2,7 2,7

 Ogó em  3,0 3,0

Dochody w asne zosta y osi gni te zgodnie z planem, tj. w cznej wysoko ci 3,0 tys. z . 

9.2. Wykonanie wydatków bud etowych
Realizacja wydatków Instytutu Pami ci Narodowej w ramach poszczególnych dzia ów kla-

syfikacji bud etowej wygl da a nast puj co:
Dzia  751 � urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

s downictwa, w tym:
� Rozdzia  75101 � urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony 

prawa;
� Rozdzia  75112 � jednostki podleg e Instytutowi Pami ci Narodowej � Komisji cigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
Dzia  753 � obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne.
Wielko ci w obu rozdzia ach dzia u 751 odzwierciedlaj  poziom wydatków poniesionych na 

bie c  dzia alno  Instytutu, zwi zan  z zatrudnieniem, kosztami utrzymania oraz realizacj  
zada  okre lonych ustaw  o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu.

Realizacja wydatków w ramach dotacji jest dokonywana tylko w ramach rozdzia u 75101.
Najwi ksz  pozycj  stanowi  wydatki bie ce, a w tej grupie wydatki na wynagrodzenia.
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Struktur  wykonania wydatków bud etowych w cz ci 13 � Instytut Pami ci Narodowej 
� Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dzia  751 i dzia  753, wg grup 
ekonomicznych, okre lonych w ustawie bud etowej, przedstawia poni sza tabela.

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków IPN-K ZpNP w 2008 r. w tys. z

Wyszczególnienie
Rok 2007 Rok 2008

Wykonanie Ustawa 
bud etowa

Bud et po 
zmianach Wykonanie

5:4 5:2
proc.

1 2 3 4 5 6 7
Cz  13 � ogó em 196 191 209 275,0 209 275,0 205 669,1 98,3 104,8
Dotacje 830 1 515,0 1 215,0 1 215,0 100,0 146,4

wiadczenia na rzecz osób fizycz-
nych 1 768 2 454,0 2 331,0 2 213,5 94,9 125,2

Wydatki bie ce 160 813 183 976,0 184 399,0 183 979,3 99,8 114,4
Wydatki maj tkowe 32 780 21 330,0 21 330,0 18 261,3 85,6 55,7

z kwoty ogó em sfinansowane zosta y wydatki w:
Dzia  751 � urz dy naczelnych 
organów w adzy pa stwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz 
s downictwa

195 509 208 180,0 208 180,0 204 682,2 98,3 104,7

Dotacje 830 1 515,0 1 215,0 1 215,0 100,0 146,4
wiadczenia na rzecz osób fizycz-

nych 1 086 1 359,0 1 236,0 1 226,6 99,2 112,9

Wydatki bie ce 160 813 183 976,0 184 399,0 183 979,3 99,8 114,4
Wydatki maj tkowe 32 780 21 330,0 21 330,0 18 261,3 85,6 55,7
w tym:
Rozdzia  75101 � urz dy naczel-
nych organów w adzy pa stwowej, 
kontroli i ochrony prawa

105 709 94 114,0 90 036,0 86 777,8 96,4 82,1

Dotacje 830 1 515,0 1 215,0 1 215,0 100,0 146,4
wiadczenia na rzecz osób fizycz-

nych 517 675,0 735,0 734,8 100,0 142,2

Wydatki bie ce 72 477 72 184,0 72 051,0 71 852,2 99,7 99,1
Wydatki maj tkowe 31 885 19 740,0 16 035,0 12 975,8* 80,9 40,7
Rozdzia  75112 � jednostki podle-
g e Instytutowi Pami ci Narodo-
wej

89 800 114 066,0 118 144,0 117 904,4 99,8 131,3

wiadczenia na rzecz osób fizycz-
nych 569 684,0 501,0 491,8 98,2 86,4

Wydatki bie ce 88 336 111 792,0 112 348,0 112 127,1 99,8 126,9
Wydatki maj tkowe 895 1 590,0 5 295,0 5 285,5 99,8 590,5
Dzia  753 � obowi zkowe ubezpie-
czenia spo eczne 682 1 095,0 1 095,0 986,9 90,1 144,7

w tym:
Rozdzia  75302 � uposa enia 
prokuratorów w stanie spoczynku 
oraz uposa enia rodzinne

682 1 095,0 1 095,0 986,9 90,1 144,7

* w wykonaniu nie uwzgl dniono wydatków, które nie wygasaj  z up ywem 2008 r. i przechodz  do realizacji 
w 2009 r.
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Plan wydatków bud etowych po zmianach na rok 2008 wynosi  209 275 tys. z , z czego:
 zrealizowane wydatki wynios y 205 669,1 tys. z , co stanowi 98,3 proc. planu;
 na wydatki nie wygasaj ce przeniesiono kwot  w wysoko ci 3 047 560 z ;
 wykonanie wydatków cznie z wydatkami, które nie wygasaj  z up ywem 2008 r. wynio-

s o 208 716,7 tys. z , co stanowi 99,7 proc. planu.
Wydatki nie wygasaj ce zosta y uj te w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 

15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2008 r. nie wygasaj  
z up ywem roku bud etowego (Dz. U. z 2008 r., Nr 224 poz. 1478). Wydatki nie wyga-
saj ce dotycz  zada  realizowanych przez Instytut w ramach wydatków maj tkowych, 
a mianowicie:

 dokumentacji projektowej budowy Centrum Digitalizacji IPN-K ZpNP w Warszawie 
przy ul. K obuckiej 21;

 dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ódzkiego oddzia u IPN-K ZpNP 
w odzi przy ul. E. Orzeszkowej 31/35;

 dostawy i instalacji zintegrowanego systemu wspieraj cego prac  centrali, oddzia ów 
i Gospodarstwa Pomocniczego Instytutu.

9.2.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych dzia ach wed ug klasyfikacji 
bud etowej 

Dzia  751 � urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz s downictwa

Poniesione w 2008 r. w dziale 751 wydatki Instytutu wynios y 204 682,2 tys. z , co 
stanowi 98,3 proc. bud etu po zmianach na 2008 r. (bez uwzgl dnienia wydatków, które 
nie wygasaj  z up ywem 2008 r.) oraz 104,7 proc. w stosunku do wykonania wydatków 
w 2007 r. Struktura wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawia si  
nast puj co:

9.2.2. Dotacje
w tys. z

§ 2810 � dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 
zada  zleconych do realizacji fundacjom 715,0

§ 2820 � dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 
zada  zleconych do realizacji stowarzyszeniom 500,0

Dotacje celowe zosta y przeznaczone na:
 kontynuacj  realizacji projektów �Indeks represjonowanych � weryfikacja i udost pnianie 
danych o obywatelach polskich represjonowanych przez organa pa stwowe ZSRR w la-
tach 1939�1959� oraz �Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj  niemieck � przez 
Fundacj  O rodka KARTA;

 realizacj  programu �Index. Baza danych Polaków zamordowanych i represjonowanych 
przez hitlerowskie Niemcy i ich sojuszników za pomoc ydom w okresie II wojny wia-
towej� przez Fundacj  Instytut Studiów Strategicznych;

 realizacj  programu dokumentacyjnego �Encyklopedia Solidarno ci. Ludzie, struktury 
i wydawnictwa opozycji politycznej w Polsce w latach 1976�1989� przez Stowarzyszenie 
POKOLENIE.
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9.2.3. wiadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wykonanie w tej grupie wydatków przedstawia si  nast puj co:

w tys. z
§ 3020 � nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze  498,3
§ 3030 � ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 641,0
§ 3040 � nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodze  9,1
§ 3250 � stypendia ró ne 78,2

i dotyczy:
 wiadcze  wynikaj cych z przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy (zakup 
ubra  ochronnych dla pracowników archiwów);

 zakupu umundurowania wewn trznej s u by ochrony i wyp aty ekwiwalentu za jego 
czyszczenie;

 zwrotu kosztów przejazdów bieg ych i wiadków;
 wyp aty diet dla cz onków Kolegium Instytutu, zgodnie z rozporz dzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r.;

 wynagrodze  wyp acanych na podstawie odr bnych przepisów, w szczególno ci bie-
g ym w post powaniu dochodzeniowym, s dowym, wynagrodzenia t umaczy przysi -
g ych.

Ponadto zgodnie z Decyzj  Dyrektora Generalnego IPN-K ZpNP z dnia 19 maja 2006 r. 
o mo liwo ci ubiegania si  o przyznanie stypendium doktoranckiego lub habilitacyjnego, w In-
stytucie wyp acane s  stypendia.

W grupie wydatków na wiadczenia na rzecz osób fizycznych nast pi  wzrost wydatków 
w stosunku do roku 2007 o 13,0 proc.

9.2.4. Wydatki bie ce
Najwi ksz  pozycj  w dziale 751 stanowi  wydatki bie ce, które wzros y w stosunku 

do 2007 r. o 14,4 proc. Najwi kszy udzia  w wydatkach stanowi y wynagrodzenia w kwocie 
121 260,4 tys. z .

Wykonanie wydatków bie cych w 2008 r. wynios o 183 979,3 tys. z , tj. 99,8 proc. bud etu 
po zmianach.

9.2.4.1. Wynagrodzenia

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wynosi:
w tys. z

§ 4010 � wynagrodzenia osobowe pracowników 99 016,6
§ 4030 � wynagrodzenia osobowe prokuratorów  15 295,5
§ 4040 � dodatkowe wynagrodzenie roczne  6 948,3

W Instytucie Pami ci Narodowej przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto z wyp atami 
z zak adowego funduszu nagród, z tzw. �trzynastk � wynios o w 2008 r. � 4791 z  (4444 z  
z wy czeniem wynagrodze  prokuratorów).

Zrealizowane zatrudnienie oraz wykorzystanie rodków na wynagrodzenia prezentuj  dane 
zawarte w poni szej tabeli.
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Tabela 5. Przeci tne zatrudnienie i wynagrodzenie w IPN-K ZpNP w latach 2007 i 2008 wg Rb-70

Lp. Wyszczególnie-
nie

Wykonanie 2007 r. Wykonanie 2008 r.

Przeci tne 
zatrudnie-

nie

Wynagro-
dzenie
(tys. z )

Przeci tne 
wynagrodzenie 
przypadaj ce 

na 1 pracownika 
zatrudnionego 

na pe nym 
etacie (w z )

Przeci tne 
zatrudnie-

nie

Wynagro-
dzenie
(tys. z )

Przeci tne 
wynagrodzenie 
przypadaj ce 

na 1 pracownika 
zatrudnionego 

na pe nym 
etacie (w z )

1 2 3 4 5 6 7 8
Cz  13 ogó em 1 779 98 824 4 629 2 109 121 259 4 791
w tym:

1.1

Osoby nie obj te 
mno nikowym 
systemem wy-
nagradzania § 
4010, § 4040

1 661 85 323 4 281 1 969 104 997 4 444

1.2 Prokuratorzy 
§ 4030, § 4040 118 13 501 9 535 140 16 262 9 680

W 2008 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto, w porównaniu z 2007 r. wzros o 
o 3,5 proc. Jest to zwi zane ze zwi kszeniem liczby pracowników w Instytucie, wzrostem wy-
nagrodze  w 2008 r. o ustalony w ustawie bud etowej rednioroczny wska nik wzrostu w wy-
soko ci 102,3% oraz ze zwi kszeniem liczby osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki.

9.2.4.2. Honoraria

w tys. z
§ 4090 � honoraria 347,4

Wydatki dotyczy y wyp aty honorariów za prawa autorskie do materia ów (zdj , ksi ek, 
filmów, itp.) oraz honorariów za przeprowadzone wyk ady. Dotyczy y one dzia a  statutowych 
Instytutu, w g ównej mierze dzia alno ci edukacyjnej prowadzonej przez Biuro Edukacji Pub-
licznej IPN.

9.2.4.3. Wynagrodzenia bezosobowe

w tys. z
§ 4170 � wynagrodzenia bezosobowe  1 640,8

S  to wynagrodzenia wyp acane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie o. Doty-
cz  przede wszystkim dzia alno ci edukacyjnej i wydawniczej oraz prowadzonych prac badaw-
czych.

9.2.4.4. Pochodne od wynagrodze

Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi:
w tys. z

§ 4110 � sk adki na ubezpieczenie spo eczne 15 177,0
§ 4120 � sk adki na Fundusz Pracy 2 518,1
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Sk adki na ubezpieczenia spo eczne i na Fundusz Pracy wyliczono przy zastosowaniu 
wska ników okre lonych w ustawie z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze  
spo ecznych (Dz. U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 z pó n. zm.). 

9.2.4.5. Zak adowy Fundusz wiadcze  Socjalnych
w tys. z

§ 4440 � odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze  Socjalnych  1 978,1

Planowany odpis zosta  ustalony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy z dnia 4 mar-
ca 1994 r. o Zak adowym Funduszu wiadcze  Socjalnych.

Wysoko  funduszu jest uzale niona od redniorocznego zatrudnienia.

9.2.4.6. Podatki i op aty na rzecz bud etu pa stwa
w tys. z

§ 4510 � op ata na rzecz bud etu pa stwa  126,3

Jest to op ata za dzier aw  wieczyst  gruntu w Warszawie przy ul. Towarowej 28, gdzie 
znajduje si  siedziba centrali Instytutu.

9.2.4.7. Podatki i op aty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego
w tys. z

§ 4480 � podatek od nieruchomo ci 234,2
§ 4500 � pozosta e podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego  0,7

Powy sze wydatki dotycz  zap aty podatku od nieruchomo ci oraz podatku od rodków 
transportu.

9.2.4.8. Zakup towarów i us ug

Pozycja ta dotyczy zakupu towarów i us ug zwi zanych z utrzymaniem zajmowanych obiek-
tów oraz prowadzeniem dzia alno ci statutowej.

G ównymi pozycjami wydatków w tej grupie by y:
w tys. z

§ 4400 � op aty czynszowe za pomieszczenia biurowe  3 180,7
§ 4300 � zakup pozosta ych us ug 15 212,6

Wydatki zosta y poniesione g ównie na:
 utrzymanie pomieszcze  biurowych i archiwów w Warszawie oraz w 11 oddzia ach;
 us ugi pocztowe i inne;
 wydatki zwi zane z organizacj  wystaw, konferencji, sesji;
 druk ksi ek.

§ 4210 � zakup materia ów i wyposa enia  7 407,9

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu podstawowych materia ów biurowych, materia ów 
dla potrzeb archiwów (teczki, pud a, itp.), materia ów zwi zanych z dzia alno ci  edukacyjn  
(wystawy, konferencje, itp.), prenumeraty prasy, zakupu rodków czysto ci.



162

§ 4260 � zakup energii 3 068,0

Wydatki obejmuj  op aty za dostaw  energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

§ 4350, § 4360, § 4370 � op aty z tytu u dost pu do sieci internet,
zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
i stacjonarnej 2 196,6

§ 4270 � wydatki dotycz ce zakupu us ug remontowych, 
konserwacji urz dze , i instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania, systemów zabezpiecze  elektronicznych, 
serwerów, itp. 2 000,4

§ 4380, § 4390 � wydatki na zakup us ug obejmuj cych t umaczenia,  
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 401,3

§ 4280, § 4240 � wydatki dotycz ce zakupu us ug zdrowotnych,  
pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 574,9

§ 4740, § 4750 � zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego
i urz dze  kserograficznych, akcesoriów komputerowych, 
w tym programów i licencji  949,5

9.2.4.9. Pozosta e wydatki

§ 4700 � szkolenia pracowników nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 551,5
§ 4430, § 4140, § 4710 � ró ne op aty, wp aty na PFRON, fundusz dyspozycyjny 2 068,5

Wydatki obejmuj :
 ubezpieczenia maj tkowe; 
 wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych;
 wydatki z funduszu dyspozycyjnego Prezesa Instytutu. 

§ 4410, § 4420 � podró e krajowe i zagraniczne 1 973,9 

Podstawowa cz  wydatków na podró e to s u bowe wyjazdy prokuratorów, zwi zane 
z prowadzonymi ledztwami, wyjazdy archiwistów zwi zane z przejmowaniem akt oraz wy-
jazdy zwi zane z prowadzeniem kwerend, prezentowaniem wystaw i organizowaniem sesji 
naukowych poza siedzibami jednostek organizacyjnych Instytutu.

§ 4450, § 4580, § 4590, § 4610, § 4950  1 110,5

Wydatki te obejmuj :
 po yczki udzielane prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;
 pozosta e odsetki;
 kary i odszkodowania wyp acone na rzecz osób fizycznych i prawnych;
 koszty post powania s dowego i prokuratorskiego;
 ró nice kursowe.

9.2.5. Wydatki maj tkowe
Wydatki maj tkowe w 2008 r. by y ni sze w porównaniu z rokiem 2007 o 44,3 proc., 

tj. o 14 518,7 tys. z .
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Wydatki maj tkowe w 2008 r. zrealizowano na kwot  18 261,3 tys. z , co stanowi o 
85,6 proc. planu po zmianach na rok 2008. Niski wska nik wykonania wydatków maj tko-
wych, które s  realizowane centralnie dla ca ego Instytutu, zgodnie z planem zatwierdzonym 
przez Dyrektora Generalnego, by  spowodowany konieczno ci  stosowania procedur ustawy 
o zamówieniach publicznych, do czego zobowi zuje Instytut ustawa o finansach publicz-
nych, oraz konieczno ci  uzgadniania zakresów prac remontowo-budowlanych i sprawdza-
nia kosztorysów. Spowodowa o to przesuni cie terminu wykonania prac inwestycyjnych 
na nast pny rok bud etowy, co znalaz o odbicie w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2008 r. nie wygasaj  
z up ywem roku bud etowego. Na wydatki nie wygasaj ce zosta a przesuni ta kwota w wy-
soko ci 3 047 560 z .

Realizacja wydatków maj tkowych

§ 6050 � wydatki inwestycyjne w 2008 r. zrealizowano na kwot  7 657,4 tys.1 z , tj. 77,4 proc. 
rodków uj tych na wydatki inwestycyjne w ustawie bud etowej na rok 2008.

§ 6060 � zakupy inwestycyjne zaplanowane na rok 2008 na kwot  11 435,0 tys. z  zosta y 
zrealizowane na kwot  10 604 tys. z , tj. 92,7 proc. planu po zmianach.

Tabela 6. Realizacja wydatków maj tkowych IPN-K ZpNP w 2008 r. w tys. z

Wyszczególnienie
Rok 2007 Rok 2008 proc.

Wykonanie Ustawa bud etowa Bud et 
po zmianach Wykonanie 5:4 

proc.
5:2 

proc.
1 2 3 4 5 6 7

Wydatki maj tkowe 
ogó em

32 780 21 330,0 21 330,0 18 261,3* 85,6 55,7

z tego:
- dzia  751 32 780 21 330,0 21 330,0 18 261,3* 85,6 55,7

* W wykonaniu nie uwzgl dniono wydatków, które nie wygasaj  z up ywem 2008 r. i przechodz  do realizacji 
w 2009 r.

Tabela 7. Realizacja wydatków maj tkowych finansowanych z § 6050 w 2008 r.

LP. NAZWA INWESTYCJI

Wydatki 
zrealizowa-
ne w 2008 

roku

Wydatki do 
realizacji 

w 2009 roku 
z bud etu 
2008 roku

Wydatki 
zrealizowane 
w 2008 roku 

z bud etu 2007 
roku

1 2 3 4 5
1 Inwestycje pozosta e, polegaj ce na budowni-

ctwie uj te w par. 6050 w tym : 
7 657 590,64 2 230 160,00 3 103 381,85

1.1 Parking, koncepcja serwerowni, projekt adaptacji 
pracowni reprografii, adaptacja pomieszcze  fumi-
gacji, wzmocnienie stropów, system automatyczne-
go gaszenia po aru w Centrali IPN w Warszawie, 
ul. Towarowa 28

667 388,08  693 082,00**

1 Kwota zrealizowanych wydatków maj tkowych jest mniejsza o kwot  195,30, tj. sk adk  ZUS, która zosta a od-
prowadzona w styczniu 2009 r., w stosunku do kwoty przedstawionej w Tabeli 7. Realizacja wydatków maj tkowych 
finansowanych w § 6050 w 2008 r. 
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1 2 3 4 5
1.2 Dokumentacja projektowa nowego obiektu IPN 

� Centrum Digitalizacji, wzmocnienie stropów, 
badania geotechniczne, wentylacja w Centrali IPN 
w Warszawie, ul. K obucka 21

109 375,88 1 844 640,00*  

1.3 Dokumentacja projektowa, roboty budowlane 
� przebudowa i adaptacja pomieszcze , nadzór in-
westorski w Warszawie, ul. Marsza kowska 21/25

3 030 802,04   

1.4 Modernizacja systemu kontroli dost pu w Warsza-
wie, ul. urawia 4a

8 033,54   

1.5 Rozbudowa systemów zabezpiecze  w Warszawie, 
pl. Krasi skich 2/4/6

17 567,66   

1.6 Roboty budowlane � d wig osobowo-towarowy, 
przebudowa sali wystawowej, instalacje teletech-
niczne, elektryczne, nadzór inwestorski w Oddziale 
IPN w Gda sku

443 041,82   

1.7 Roboty budowlane, instalacja elektryczna i in-
formatyczna, rozbudowa systemów zabezpiecze  
w Delegaturze IPN w Bydgoszczy 

35 602,28   

1.8 Pierwsze wyposa enie sali konferencyjnej � system 
audiowizualny, dokumentacja projektowa, zestaw 
hydroforowy w Oddziale IPN w Bia ymstoku

378 713,74  1 568 408,21**

1.9 Dokumentacja projektowa budynku wystawienni-
czo-konferencyjnego w Oddziale IPN w odzi

16 607,01 385 520,00*  

1.10 Klimatyzacja, rozbudowa systemów zabezpiecze , 
ekspertyza, nadzory inwestorskie w Oddziale IPN 
w Lublinie

226 971,44   

1.11 Adaptacja pomieszcze  poddasza na potrzeby biu-
rowe w Oddziale IPN w Krakowie

24 462,88   

1.12 Modernizacja dachu, ekspertyza, systemy za-
bezpiecze , nadzór inwestorski w Oddziale IPN 
w Katowicach

79 705,22   

1.13 Wentylacja mechaniczna �bunkra�, rozbudowa 
systemów zabezpiecze , nadzór inwestorski w De-
legaturze IPN w Kielcach

66 445,80   

1.14 Zagospodarowanie terenu zieleni, nadzór inwestor-
ski, nadzór autorski w Oddziale IPN we Wroc awiu

72 895,10  788 211,64**

1.15 Dokumentacja projektowa instalacji alarmowej, 
p.po ., kontroli dost pu w Delegaturze IPN w Opolu

3 660,00  53 680,00**

1.16 Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji 
wodoci gowej � u ytkowej, p.po . w Oddziale IPN 
w Poznaniu

18 544,00   

1.17 Dokumentacja projektowa wykonania klimatyzacji 
w Oddziale IPN w Szczecinie

46 360,00   

1.18 Rozbudowa systemów zabezpiecze , instalacja 
oddymiaj ca, multimedia w Delegaturze IPN 
w Koszalinie

63 905,99   

1.19 Dokumentacja projektowa, roboty budowlane 
� przebudowa i adaptacja nowego budynku, nadzór 
inwestorski w Oddziale IPN w Rzeszowie

2 347 508,16   

* Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2008 r. 
nie wygasaj  z up ywem roku bud etowego (Dz. U. 2008, Nr 224 poz. 1478).

** Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2007 r. 
nie wygasaj  z up ywem roku bud etowego (Dz. U. 2007, Nr 241 poz. 1760).
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Tabela 8. Realizacja wydatków maj tkowych IPN-K ZpNP finansowanych z § 606

Poz. PRZEDMIOT Wydatki zrealizowane 
w 2008 r.

Wydatki 
do poniesienia w 2009 r. 

z bud etu 2008 r.

Wydatki zreali-
zowane w 2008 r. 
z bud etu 2007 r. 

1 Sprz t komputerowy 501 313,32   
2 Oprogramowanie i licencje 1 326 340,63 817 400,00  393 138,90
3 rodki transportu 305 000,00   
4 Pozosta y sprz t 3 185 744,72  850 030,12 
 czne wydatki maj tkowe 5 318 398,67 817 400,00* 1 243 169,02**

* Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2008 r. 
nie wygasaj  z up ywem roku bud etowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478).

** Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które 
w 2007 r. nie wygasaj  z up ywem roku bud etowego (Dz. U. 2007, Nr 241, poz. 1760)

Dzia  753 � Obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne

W tym dziale Instytut Pami ci Narodowej realizuje wydatki w ramach rozdzia u 75302 
� uposa enia s dziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposa enia rodzinne � 

§ 3110 � wiadczenia spo eczne

Plan � 1 095,0 tys. z
Plan po zmianach � 1 095,0 tys. z
Wykonanie wydatków wynios o 986,9 tys. z , co stanowi 90,1 proc. planu. Liczba wiadcze-

niobiorców wg stanu na dzie  31 grudnia 2008 r. wynosi a 14.

Wykonanie wydatków z dochodów w asnych

Zrealizowane w 2008 r. dochody w asne na czn  kwot  w wysoko ci 3,0 tys. z  zosta y 
wydatkowane w sposób przedstawiony w tabeli nr 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków z dochodów w asnych IPN-K ZpNP w 2008 r. w tys. z

Lp. Wyszczególnienie § Plan na 2008 r. Wykonanie w roku 2008 
Dzia  751

1 Zakup materia ów i wyposa enia 4210 0,1 0,1
2 Zakup us ug pozosta ych 4300 2,9 2,9
 Ogó em  3,0 3,0

rodki z osi gni tych dochodów w asnych by y wydatkowane w sposób nast puj cy:
 § 4210 kwota w wysoko ci 0,1 tys. z  zosta a przeznaczona na zakup materia ów na wy-

staw ,
 § 4300 kwota w wysoko ci 2,6 tys. z  zosta a przeznaczona na wykonanie plansz na wysta-

w , a kwota w wysoko ci 0,3 tys. z  na wspó finansowanie zakupu spektaklu Pseudonim Anoda 
do ksi ki o nierze Batalionu AK Zo ka.

Wykonanie wydatków nie wygasaj cych (wydatki z 2007 r.)

Instytut dysponowa  w 2008 r. dodatkowo rodkami, które nie wygas y z up ywem roku 
2007 w wysoko ci 5 473 385 z . rodki te zosta y uj te w Rozporz dzeniu Rady Ministrów 
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z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2007 r. nie wygasaj  
z up ywem roku bud etowego (Dz. U. z 2007 r., nr 241 poz. 1760). Wydatki nie wygasaj ce 
zosta y przeznaczone na:

 dotacj  celow  dla Stowarzyszenia �Pokolenie� na realizacj  II etapu projektu �Encyklo-
pedia Solidarno ci� � kwota 270 tys. z ,

 wydatki inwestycyjne (kwota 3 103 381,85 z ), w tym na:
� rozbudow  siedziby oddzia u IPN-K ZpNP w Bia ymstoku,
� przebudow  i rozbudow  budynku by ego aresztu na cele wystawiennicze, budow  drogi 

dojazdowej i otwartego parkingu z elementami infrastruktury technicznej w oddziale 
IPN-K ZpNP we Wroc awiu,

� modernizacj  systemów zabezpiecze  elektronicznych w oddziale IPN-K ZpNP we 
Wroc awiu,

� dokumentacj  projektow  przebudowy i adaptacji delegatury IPN-K ZpNP w Opolu,
� modernizacj  d wigów osobowych w budynku IPN-K ZpNP w Warszawie,

 wydatki na zakupy inwestycyjne � modernizacj  w z a centralnego sieci rozleg ej IPN-
K ZpNP w wysoko ci 1 243 169,02 z .

9.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Instytucie Pami ci Narodowej, wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2008 r., 

wynios o ogó em 2145 etatów, w tym 139 etatów prokuratorskich. W odniesieniu do 2007 r. 
� na dzie  31 grudnia 2007 r. � 2065 etatów, w tym 135 etatów prokuratorskich � oznacza to 
przyrost zatrudnienia o 80 etatów. Wzrost zatrudnienia zosta  spowodowany g ównie zmianami 
organizacyjnymi w Instytucie, m. in. przekszta ceniem Oddzia u Instytutu w Warszawie w jed-
nostk  bud etow .

Limit etatów dla pracowników obj tych mno nikowym systemem wynagradzania (prokura-
torów) okre lony w ustawie bud etowej na 2008 r. wynosi  169 etatów. Wykonanie zatrudnie-
nia na dzie  31 grudnia 2008 r. wynios o 139 etatów.

Najwi kszy odsetek pracowników Instytutu stanowi  pracownicy zatrudnieni w ustawo-
wych pionach IPN:

 w Biurze Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów 
oraz biurach oddzia owych  40,7 proc.

 w Biurze Edukacji Publicznej oraz biurach oddzia owych 12,4 proc.
 w Biurze Lustracyjnym oraz w biurach oddzia owych 10,2 proc.
 w G ównej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

� i w komisjach oddzia owych  8,5 proc.
co daje cznie 71,9 proc. ogó u zatrudnionych. Pozostali pracownicy wykonuj  zadania 

z zakresu inwestycji, zamówie  publicznych, BHP, ochrony obiektów, a tak e obs ugi prawnej 
i finansowo-ksi gowej.
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ZA CZNIK NR 1: INFORMACJE O WYBRANYCH 
LEDZTWACH PROWADZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH 

ODDZIA OWYCH KOMISJACH

1. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Bia ymstoku

Zbrodnie nazistowskie

S 15/01/Zn � ledztwo w sprawie zamordowania przez kilkunastu obywateli polskich 
w dniach 7 i 8 lipca 1941 r. w Radzi owie, województwo podlaskie, od 100 do 1000 osób naro-
dowo ci ydowskiej. Zebrany materia  dowodowy niniejszego post powania przygotowawczego 
wykaza , i  w dniu 7 lipca 1941 r. w godzinach rannych do Radzi owa przyjechali Niemcy, któ-
rzy mieli przedstawicielom miasteczka wyda  rozkaz oczyszczenia miejscowo ci z ydów, na-
kazuj c mieszka com Radzi owa rozprawienie si  z ydami. Grupa sk adaj ca si  z co najmniej 
kilkunastu mieszka ców Radzi owa zgromadzi a ydów na rynku, a nast pnie zagna a do pustej 
stodo y, któr  po oblaniu benzyn  podpali a. Osoby uciekaj ce z ognia zabijano przy u yciu broni 
palnej lub przemoc  wrzucano do rodka. Bro  palna, w postaci radzieckich karabinów, zosta a 
sprawcom wr czona przez Niemców. Liczby ofiar nie mo na dok adnie ustali , ale w przybli e-
niu szacuje si , e podczas tych zdarze  pozbawiono ycia od 100 do 1000 osób. Inspiracj  tych 
dzia a  by o post powanie o nierzy niemieckich wobec ydów bezpo rednio po wkroczeniu do 
Radzi owa. Nie mo na te  pomin  nastrojów panuj cych w ród cz ci ludno ci, wyra aj cych 
nieprzychylny, czy wr cz wrogi stosunek do ydów, z uwagi na kolaboracj  cz ci ludno ci y-
dowskiej w okresie wcze niejszym z okupantem radzieckim. W zgromadzonym materiale akto-
wym wyst puj  nazwiska sprawców � obywateli polskich uczestnicz cych w zbrodni w Radzi o-
wie, przy czym ustaleni sprawcy tej zbrodni ju  nie yj . Zaznaczy  nale y, i  nie zgromadzono 
dowodów pozwalaj cych na przedstawienie zarzutów udzia u w zbrodni yj cemu sprawcy. Na 
podstawie analizy materia ów archiwalnych ustalono, e w Niemczech prokuratura w Hamburgu 
umorzy a w 1965 r. post powanie przeciwko Hermanowi S. w sprawie zabójstwa ydów w Ra-
dzi owie w 1941 r. Umorzenie zapad o mimo uzyskania z Izraela protoko ów przes uchania w cha-
rakterze wiadka Chai F., która po okazaniu jej zdj  przedstawiaj cych Hermana S. zezna a, e 
by  on dowódc  tej akcji eksterminacyjnej. Zwrócono si  do prokuratury niemieckiej o materia y 
z tego post powania. Strona niemiecka nades a a odpowied , e nie dysponuje aktami tego ledz-
twa, gdy  zosta y one najprawdopodobniej zniszczone. W zwi zku z powy szym opracowano 
i skierowano wnioski o pomoc prawn  do Niemiec i Austrii w celu przes uchania w charakterze 
wiadków Hermana S. i Marthy F. Strona niemiecka odmówi a przes uchania Hermana S. z uwagi 

na jego stan zdrowia. Nades ana opinia medyczna wyklucza jakikolwiek udzia  Hermana S. w po-
st powaniu karnym. Realizacja wniosku o pomoc prawn  w Austrii nie dosz a do skutku, gdy  
Martha F. zmar a. W 2004 r. wyst piono do Izraela z wnioskiem o mi dzynarodow  pomoc praw-
n , tj. o przes uchanie 66 wiadków � bliskich ofiar mordu. W dniu 3 listopada 2008 r. otrzymano 
w ramach pomocy prawnej materia y licz ce oko o 1 500 stron, które zostan  zweryfikowane. Po 
uzyskaniu t umacze  i zaznajomieniu si  z ca o ci  zgromadzonego materia u dowodowego b d  
wykonywane dalsze czynno ci procesowe. 

S 79/06/Zn � ledztwo w sprawie zabójstw osób cywilnych i je ców wojennych, dokonanych 
przez funkcjonariuszy nazistowskich w 1941 r. oraz w 1944 r. w pobli u Klonownicy i Szcze-
bry, województwo podlaskie. Zebrany materia  dowodowy wykaza , i  w okresie od 26 czerwca 
1941 r. do 3 lipca 1941 r. w okolicach Klonownicy funkcjonariusze nazistowscy dopu cili si  za-
bójstwa oko o 316 osób narodowo ci polskiej i ydowskiej. Nast pnie funkcjonariusze nazistowscy 
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w dniach od 10 lipca 1941 r. do 9 sierpnia 1941 r. w pobli u Szczebry pozbawili ycia co najmniej 
800 osób narodowo ci ydowskiej oraz osób podejrzewanych o pogl dy komunistyczne, a tak-
e je ców radzieckich. Ponadto w dniu 12 wrze nia 1941 r. w pobli u Szczebry funkcjonariusze 

III Rzeszy Niemieckiej rozstrzelali co najmniej kilkana cie osób niepe nosprawnych umys owo. 
Oprócz tego funkcjonariusze nazistowscy wiosn  1944 r. w pobli u Klonownicy spalili ywcem 
w piecu kobiet  o nazwisku Le nicka i jej dwie córki. Wiosn  1944 r. rozpocz to akcj  usuwania 
ladów masowych egzekucji. Do tego celu wykorzystano oko o 40 wi niów ydowskich, którzy 

wydobywali zw oki, a nast pnie je palili. W ledztwie ustalono, e rozkazy zamordowania ofiar 
wydawali Hans Joachim Böhme, Wolfgang Robert Ditrich Ilges, Waldemar Artur August Macholl 
vel Ma polowski. Postanowieniem z dnia 7 lipca 2006 r. ledztwo umorzono, z uwagi na to, e, 
Waldemar Artur August Macholl vel Ma polowski zmar , a wobec Hansa Joachima Böhme i Wolf-
ganga Roberta Ditricha Ilgesa post powania karne co do tych samych czynów zosta o prawomoc-
nie zako czone w dniu 7 lipca 2008 r. W przypadku innych sprawców post powanie zako czono 
z powodu braku podstaw do wniesienia aktu oskar enia. 

Zbrodnie komunistyczne

S 69/01/Zk � ledztwo dotycz ce zabójstwa w lipcu 1945 r. w nieustalonym miejscu grupy 
oko o 600 osób zatrzymanych podczas tzw. ob awy lipcowej, przeprowadzonej przez wojska 
Armii Czerwonej, NKWD przy wspó udziale funkcjonariuszy UB, MO oraz o nierzy Wojska 
Polskiego, tj. o czyny z art. 225 § 1 kk z 1932 r. i inne. Pierwsz  zorganizowan  prób  wyja nie-
nia okoliczno ci zbrodni podj  Obywatelski Komitet Poszukiwa  Mieszka ców Suwalszczyzny, 
zaginionych w lipcu 1945 r., utworzony w dniu 2 sierpnia 1987 r. Data jego powstania wi e si  
z odkryciem masowych grobów pod Gibami, co do których miejscowa ludno  twierdzi a, i  
pochowano w nich osoby zaginione w 1945 r., podczas tzw. ob awy augustowskiej. Obywatelski 
Komitet Poszukiwa  Mieszka ców Suwalszczyzny przekaza  kopie zgromadzonej dokumentacji 
Prokuraturze Wojewódzkiej w Suwa kach, która 27 lutego1992 r. wszcz a ledztwo dotycz ce 
ob awy. Podj te przez prokuratur  czynno ci ledcze zmierza y do potwierdzenia faktu prze-
prowadzenia tej operacji, jej zasi gu terytorialnego oraz ustalenia osób zaginionych w wyni-
ku tej akcji. ledztwo w niniejszej sprawie zosta o zawieszone przez Prokuratur  Wojewódz-
k  w Suwa kach 5 listopada 1992 r., przy czym kontynuowano czynno ci niecierpi ce zw oki, 
zmierzaj ce do zabezpieczenia materia u dowodowego. Materia y zawieszonego post powania 
16 pa dziernika 2001 r. przekazano do Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Bia ymstoku, która podj a zawieszone wed ug w a ciwo ci post powanie 
i prowadzi je do dnia dzisiejszego. Operacja wojskowo-policyjna przeprowadzona na terenie 
pó nocno-wschodniej Polski mia a na celu rozbicie podziemia antysowieckiego i zosta a zreali-
zowana w przewa aj cej mierze si ami wojskowymi Armii Czerwonej oraz wojsk wewn trznych 
NKWD przy wspó udziale jednostek polskich, które dzia a y jednak w bardzo ograniczonym 
zakresie. Przez ca y okres trwania tzw. ob awy augustowskiej o nierze jednostek Armii Czerwo-
nej, 1 pu ku praskiego, NKWD, funkcjonariusze UB i MO zatrzymali w sumie blisko 1878 osób. 
Aresztowani byli umieszczani w tymczasowych, tworzonych w warunkach polowych miejscach 
odosobnienia, pe ni cych rol  obozów filtracyjnych. Zatrzymanych poddawano przes uchaniom 
po czonym z biciem i torturami. Przes uchuj cy, którymi byli wy cznie oficerowie sowieccy, 
zmierzali do ustalenia, czy zatrzymani byli cz onkami Armii Krajowej b d  innych organizacji 
o charakterze niepodleg o ciowym, a tak e uzyskania danych innych osób nale cych do tych 
organizacji. Po up ywie paru dni nast powa a kolejna selekcja zatrzymanych i osoby te by y 
przewo one do nowego miejsca odosobnienia. Tam kontynuowano przes uchania, konfronta-
cje, okazania, prowadzono dalsz  selekcj . Osoby, co do których w adze sowieckie powzi y, 
w swym mniemaniu uzasadnione, podejrzenie przynale no ci do organizacji podziemnych, by y 
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przewo one do trzeciego w kolejno ci miejsca uwi zienia, pozosta e za  osoby po up ywie od 
kilku do kilkunastu dni by y zwalniane do domu. Cz  zatrzymanych w liczbie oko o 600 osób 
wywieziono w nieznanym kierunku. 

Na podstawie zezna  wiadków oraz ujawnionych materia ów archiwalnych ustalono, e ope-
racja by a prowadzona si ami 50. armii sowieckiej (81. Korpus) oraz wspomagaj cymi je jednost-
kami NKWD z 62. i 64. dywizji wojsk wewn trznych. Z polskich jednostek zosta y u yte dwie 
kompanie 1. pu ku praskiego w sile 160 ludzi, pod dowództwem porucznika Sznepfa. Operacj  
wojsk radzieckich wspierali i cz sto osobi cie brali w niej udzia  polscy dzia acze komunistyczni. 
Rola polskich jednostek podczas ob awy, w tym tak e funkcjonariuszy PUBP w Augustowie i Su-
wa kach, ograniczy a si  jedynie do pomocy logistycznej, polegaj cej na dostarczaniu informacji 
o polskim podziemiu, oddelegowaniu t umaczy, przewodników oraz zwerbowanych informatorów. 
W toku przeprowadzonych kwerend zapoznano si  z bardzo obszernym materia em zgromadzonym 
zespo ami w licznych archiwach. W czasie ledztwa zwrócono si  czterokrotnie o pomoc praw-
n  do organów wymiaru sprawiedliwo ci Rosji; ostatni wniosek zosta  z o ony w dniu 17 marca 
2006 r. W dniu 4 stycznia 1995 r. G ówna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej w pi mie 
skierowanym do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie poda a, i  w wyniku pacyfikacji 
terenów Polski pó nocno-wschodniej i cz ci terytorium obecnej Litwy zatrzymano czasowo oko o 
7000 osób w ramach unieszkodliwiania formacji �antyradziecko nastawionej Armii Krajowej�. 
Potwierdzono przy tym aresztowanie cz ci osób z tej grupy przez organy �Smiersz� 3. Frontu 
Bia oruskiego, grupa ta liczy a 592 osoby, których dalszy los, zgodnie z tre ci  wzmiankowanej 
informacji, jest nieznany. Dane te s  w znacznej mierze zgodne z ustaleniami faktycznymi, poczy-
nionymi w toku ledztwa.

Strona rosyjska w kolejnych odpowiedziach usztywni a stanowisko i stwierdzi a, e nie dyspo-
nuje adnymi materia ami zwi zanymi z losem osób zaginionych podczas ob awy i nie udost pni a 
dokumentów danych w odezwach prawnych. Do chwili obecnej przes uchano ponad 600 wiad-
ków, m.in. spo ród cz onków rodzin osób aresztowanych i ich s siadów b d cych niejednokrotnie 
bezpo rednimi obserwatorami zatrzyma , a tak e osób zatrzymanych, a nast pnie zwolnionych, 
po przej ciu tzw. pierwszych punktów filtracyjnych. Dzi , aby odtworzy  losy osób zaginionych 
w ob awie i wskaza  miejsce ich pochówku, niezb dne jest dotarcie do informacji zawartych w ar-
chiwach rosyjskich, dotycz cych dzia alno ci 62. dywizji Wojsk Wewn trznych NKWD oraz jed-
nostek wchodz cych w sk ad 50. armii, w tym przede wszystkim 81. Korpusu. Wobec braku dal-
szych materia ów ród owych w Polsce, jedynie pozyskanie danych z archiwów rosyjskich mo e 
bezspornie wyja ni  okoliczno ci mierci osób zaginionych podczas ob awy, a tak e wskaza  roz-
kazodawców i wykonawców ich zabójstwa. Termin zako czenia post powania nie mo e zosta  
obecnie okre lony z uwagi na konieczno  kontynuowania kwerend w archiwach Republiki Litwy. 
Potrzeba wykonania kwerendy materia ów archiwalnych w tych zespo ach archiwalnych wynika 
z faktu, i  w 1945 r. o nierze Armii Czerwonej podobn  akcj  pacyfikacyjn  przeprowadzili na 
terenie Litwy.

S 74/07/Zk � ledztwo przeciwko Bogdanowi M., Waldemarowi P., Gedyminowi Z., podejrza-
nym o pope nienie zbrodni komunistycznych na szkod  S awomira K., zosta o wszcz te w dniu 
2 stycznia 2008 r. Post powanie zosta o zainicjowane zeznaniami S awomira K., osoby zaanga-
owanej w kolporta  publikacji KSS �KOR� i innych organizacji opozycyjnych. S awomir K. ze-

zna , e po zatrzymaniu go w zwi zku przeprowadzon  akcj  rozklejenia ulotek w dniu 23 czerw-
ca 1978 r. na terenie Gi ycka, funkcjonariusz MO Bohdan M. uderzy  go r k  w twarz i grozi  
mu pozbawieniem ycia. Z zezna  pokrzywdzonego wynika o te , e kilkakrotnie pozbawiano 
go wolno ci oraz zosta  nies usznie zatrzymany i skazany przez Kolegium do spraw Wykrocze  
na kar  90 dni aresztu. Stosowanie dzia a  represyjnych wobec S awomira K. potwierdzi y doku-
menty SB KW MO w Suwa kach, oznaczone jako sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim 
�Osiedle�. Z materia ów tam zgromadzonych wynika, i  zarówno S awomira K., jak i jego kole-
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gów zatrzymywano prewencyjnie na czas nieprzekraczaj cy 48 godzin, pod pozorem wyja niania 
ró nych zdarze  kryminalnych. Takie zatrzymania mia y miejsce w Gi ycku w dniu 24 maja 
1980 r., kiedy to prewencyjnie pozbawiono wolno ci 4 osoby: S awomira K., Henryka J., Leszka 
B., Andrzeja ., w celu uniemo liwienia im wyjazdu na spotkanie dzia aczy organizacji opozy-
cyjnych w Warszawie oraz w dniu 19 czerwca 1980 r. w Gi ycku, kiedy to zatrzymano 3 osoby: 
S awomira K., Stanis awa P., Leszka B., w celu uniemo liwienia tym razem wyjazdu na spotkanie 
cz onków wolnych zwi zków zawodowych w Gda sku. Przej te przez IPN materia y pozwoli y 
nie tylko na ujawnienie okoliczno ci stosowania represyjnych dzia a  SB, ale tak e pozwoli y na 
wskazanie, e odpowiedzialni za ich realizacj  byli Naczelnik Wydzia u III KW MO w Suwa -
kach, Gedymin Z. i pracownik operacyjny tego wydzia u, Waldemar P. W dokumentacji sprawy 
operacyjnego rozpracowania kryptonim �Osiedle� znalaz y si  te  dokumenty wskazuj ce, e to 
Waldemar P. przy pomocy tajnego wspó pracownika usi owa  w dniu 1 marca 1979 r. sprowoko-
wa  zak ócenie porz dku publicznego przez S awomira K., w celu niedopuszczenia przywiezienia 
z Gda ska materia ów KSS �KOR� i SKS. W wyniku zaplanowanej �kombinacji operacyjnej� 
niezw ocznie zatrzymano i skazano S awomira K. w trybie dora nym na zast pcz  kar  90 dni 
aresztu. Opisane dzia ania by y dzia aniami niezgodnymi z ówczesnym prawem, poniewa  w tym 
czasie organy pa stwowe mia y obowi zek zapobiega  czynom zabronionym, a nie wywo ywa  
je, nawet w wyniku stosowanie kombinacji operacyjnych. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej 
i S u by Bezpiecze stwa w tym czasie nie mieli te  uprawnie  do zastosowania zatrzymania pre-
wencyjnego. Podejrzani o pope nienie zarzuconych im zbrodni komunistycznych: Bohdan M., 
Gedymin Z., Waldemar P. nie przyznali si  do winy. ledztwo przeciwko nim zostanie zako czo-
ne w 2009 r.

S 48/06/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, polegaj cych na przekroczeniu 
uprawnie  s u bowych oraz stosowanie represji z powodów politycznych przez funkcjonariuszy 
pa stwa komunistycznego, poprzez bezprawne pozbawienie wolno ci dzia aczy opozycji antyko-
munistycznej, dokonane w Suwa kach oraz innych miejscowo ciach ówczesnego województwa 
suwalskiego w zwi zku z wprowadzeniem stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. na mocy 
decyzji o internowaniu, wydanych na podstawie art. 42 nieobowi zuj cego w tym czasie dekretu 
o stanie wojennym. W tej sprawie w bie cym roku przes uchano w charakterze wiadków cznie 
16 wiadków, w tym 13 osób internowanych. Przeprowadzono tak e ogl dziny zachowanych akt 
paszportowych osób internowanych. Z analizy tych dokumentów wynika, i  36 osób, to jest ponad 
1/3 internowanych w województwie suwalskim, nast pnie z przyczyn politycznych opu ci o PRL. 
Aktualnie prowadzone dzia ania skupiaj  si  na gromadzeniu zachowanych dokumentów archiwal-
nych, obrazuj cych czynno ci przygotowuj ce wprowadzenia stanu wojennego, w tym przepisów 
prawnych, co zmierza do potwierdzenia, i  dzia ania te mia y charakter niezgodny z ówczesnymi 
normami konstytucyjnych i mo na je porównywa  z zamachem stanu. 

S 49/08/Zk � ledztwo w sprawie przekroczenia uprawnie  przez funkcjonariuszy by ej S u by 
Bezpiecze stwa, polegaj cego na podrobieniu (w celu u ycia jako autentycznych) w okresie od 
1982 r. do 1983 r. (w nieustalonym miejscu) dokumentów dotycz cych rzekomej wspó pracy Le-
cha Wa sy z organami resortu spraw wewn trznych PRL, przed o onych nast pnie Komitetowi 
Pokojowej Nagrody Nobla w Oslo w Norwegii w celu uniemo liwienia przyznania pokrzywdzo-
nemu tego wyró nienia, oraz przekroczenia uprawnie  przez funkcjonariuszy by ej S u by Bezpie-
cze stwa, polegaj cego na wytworzeniu w 1982 r. w nieustalonym miejscu nieprawdziwego co do 
tre ci nagrania rozmowy Lecha Wa sy z bratem Stanis awem Wa s , dotycz cej konfliktu Lecha 
Wa sy z hierarchi  Ko cio a katolickiego oraz zadysponowania w interesie prywatnym poza gra-
nicami Polski zebranej z ró nych róde  kwoty oko o jednego miliona dolarów USA. Nagranie to 
zosta o nast pnie wyemitowane w rodkach masowego przekazu, co stanowi o pomówienie po-
krzywdzonego o takie post powanie i w a ciwo ci, które mog y poni y  go w opinii publicznej 



9

lub narazi  na utrat  zaufania potrzebnego do prowadzonej przez niego dzia alno ci opozycyjnej. 
Przedmiotem ledztwa jest ustalenie: czy faktycznie w latach 1982�1983 S u ba Bezpiecze stwa 
prowadzi a dzia ania zmierzaj ce do utrudnienia przyznania Lechowi Wa sie nagrody Nobla oraz 
(poprzez sfa szowanie nagrania) do poni enia go w oczach opinii publicznej, jakie zosta y wytwo-
rzone wówczas dokumenty, kiedy i przez kogo, kto zleci  i nadzorowa  prowadzenie tej operacji. 
Chodzi tak e o odnalezienie orygina ów lub kopii powy szych dokumentów. W toku prowadzo-
nego ledztwa zlecono wiele kwerend, których celem jest udzielenie odpowiedzi na postawione 
wy ej kwestie. Na podstawie ju  pozyskanych materia ów ród owych ustalono w przybli eniu 
kr g funkcjonariuszy b. SB, których nale y przes ucha  w celu ustalenia, co jest im wiadomo na 
temat akcji prowadzonej na szkod  Lecha Wa sy. Jednym z funkcjonariuszy jest E. G., który 
� jak wynika z zebranego materia u dowodowego � mia  w grudniu �...zwerbowa  Lecha Wa s  
jako TW »Bolek«�. W dniu 18 grudnia 2008 r. prokurator referent przy udziale pokrzywdzonego 
i jego pe nomocnika przes ucha  w charakterze wiadka E. G. W toku prowadzonego post powania 
przygotowawczego przes uchano ju  oko o 15 wiadków, uzyskano materia y w ramach pomocy 
prawnej w Królestwie Norwegii. W najbli szym czasie zostan  przes uchani kolejni wiadkowie 
dysponuj cy wiedz  o tych wydarzeniach.

S 3/08/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, polegaj cych na fizycznym i psy-
chicznym zn caniu si  nad dzia aczami opozycyjnymi, cz onkami NSZZ �Solidarno �, w okresie 
od listopada 1982 r. do lutego 1983 r., przez o nierzy zawodowych Ludowego Wojska Polskiego, 
w jednostce wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze, poprzez zmuszanie pokrzywdzonych do prze-
bywania w niedostatecznie ogrzewanych pomieszczeniach, wykonywania ci kich prac i wicze  
wojskowych w warunkach stanowi cych zagro enie dla ich zdrowia, zniewa anie, kierowanie 
gró b karalnych, co stanowi o represj  wobec pokrzywdzonych. Przedmiotowe post powanie za-
inicjowa y zeznania wiadka Waldemara Z., jednego z za o ycieli NSZZ �Solidarno � Centrali 
Pomorskiej DOKP w Szczecinie. Poda , e w listopadzie 1982 r. zosta  skierowany przez WKU 
w Szczecinie do odbycia wicze  wojskowych. Po przybyciu na miejsce zorientowa  si , e wraz 
z nim osadzono w obozie oko o 400 m czyzn, którzy tak jak on byli dzia aczami �Solidarno ci� 
z dawnych województw: gda skiego, szczeci skiego, lubelskiego, krakowskiego, rzeszowskiego. 
Cz  m czyzn nie kwalifikowa a si  ogóle do tego rodzaju s u by z uwagi na z y stan zdrowia 
i wiek. Niektórzy osadzeni poruszali si  o kulach i laskach. Warunki bytowo-socjalne w obozie 
by y z e. Dzia aczy osadzono w nieogrzewanych barakach zrobionych z wagonów towarowych. 
Waldemar Z. wielokrotnie podczas pobytu by  przes uchiwany przez prokuratora wojskowego. 
Osadzeni byli szykanowani przez nadzoruj cych ich o nierzy zawodowych poprzez urz dzanie 
marszobiegów, o nierze zawodowi nadto wyzywali pokrzywdzonych s owami wulgarnymi oraz 
grozili im pobiciem. W toku post powania przeprowadzono kwerendy materia ów archiwalnych, 
dotycz cych przedmiotowej jednostki wojskowej. Zapoznano si  tak e z dost pnymi publikacjami 
prasowymi na temat obozów przygotowanych dla opozycjonistów. Na podstawie analizy dost p-
nych akt ustalono dane osobowe i adresy niektórych dzia aczy opozycyjnych, którzy przebywali 
wówczas w przedmiotowej jednostce. Przes uchano w charakterze wiadków W adys awa K., Mar-
ka Z., Zdzis awa Andrzeja D., Roberta G., Andrzeja K., Józefa S. Zabezpieczono od nich w formie 
kserokopii dokumentacj  dotycz c  sprawy. W dalszym toku ledztwa planowane jest kontynuo-
wanie przes ucha  wiadków oraz kolejne kwerendy w celu poszukiwania materia ów dotycz cych 
ledztwa.

S 55/06/Zk � ledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolno ci przez funkcjonariuszy 
S u by Bezpiecze stwa w dniu 30 kwietnia 1982 r. w Bia ymstoku studentów bia ostockich uczel-
ni, mi dzy innymi S awomira P., Andrzeja Ch., Olega . W toku ledztwa, wszcz tego 8 wrze nia 
2006 r., ustalono, i  w okresie od lutego 1982 r. do kwietnia 1982 r. funkcjonariusze S u by Bezpie-
cze stwa aresztowali w jednej sprawie 22 studentów bia ostockich uczelni, pod zarzutami kontynu-
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owania przez nich dzia alno ci zwi zkowej po 13 grudnia 1981 r. oraz kolporta u nielegalnej prasy 
podziemnej. S awomir P. � jeden z aresztowanych przes uchany w charakterze wiadka � poda , i  
funkcjonariusze S u by Bezpiecze stwa pozbawili go w sposób bezprawny wolno ci, poniewa  po 
up ywie ustawowego czasu zatrzymania nadal by  przetrzymywany w Komendzie Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej w Bia ymstoku, a nast pnie zosta  przewieziony do Wojskowej Prokuratury 
Rejonowej w Bia ymstoku i tam tymczasowo aresztowany na okres 3 miesi cy. S awomir P. wska-
za , i  podobne nieprawid owo ci mog y dotyczy  równie  innych wspó aresztowanych. W spra-
wie podj to czynno ci maj ce na celu weryfikacj  okoliczno ci podanych przez pokrzywdzonego. 
Przes uchano w charakterze wiadków 13 spo ród aresztowanych wówczas studentów na okolicz-
no  ich pobytu w aresztach i metod ledczych stosowanych wobec nich przez funkcjonariuszy SB. 
Wystosowano wnioski o zagraniczn  pomoc prawn  w celu przes uchania w charakterze wiadków 
pozosta ych pokrzywdzonych zamieszka ych na terenie Kanady i Australii. Przeprowadzana jest 
kwerenda maj ca na celu odnalezienie dokumentacji dotycz cej ledztwa oraz ustalenie nazwisk 
funkcjonariuszy S u by Bezpiecze stwa, którzy wykonywali czynno ci z zatrzymanymi. Ustalo-
no, i  akta g ówne post powania karnego, prowadzonego w 1982 r., przeciwko pokrzywdzonym, 
zosta y zniszczone w 1995 r., po up ywie okresu przechowywania. Kontynuowane s  czynno ci, 
w tym przes uchania dalszych wiadków w sprawie.

S 43/08/Zk � ledztwo przeciwko Miros awowi R. podejrzanemu o to, e w okresie od 14 lipca 
1982 r. do 15 stycznia 1986 r. w Bia ymstoku, jako funkcjonariusz SB Komendy Wojewódzkiej 
MO w Bia ymstoku, dopu ci  si  zbrodni komunistycznej polegaj cej na po wiadczeniu nieprawdy 
w teczce personalnej tajnego wspó pracownika o pseudonimie �Jasia� i teczce pracy tego tajnego 
wspó pracownika poprzez wpisanie, e Henryka G. zobowi za a si  do wspó pracy pod pseudoni-
mem �Jasia� oraz przekazywa a informacje S u bie Bezpiecze stwa. W dniu 13 czerwca 2008 r. 
Henryka G. z o y a do Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Bia ymstoku zawiadomienie dotycz ce sfa szowania dokumentów dotycz cych jej wspó pra-
cy z organami bezpiecze stwa. Po podj ciu czynno ci wst pnych w tej sprawie ujawniono, e 
w posiadanych dokumentach Oddzia owego Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN 
w Bia ymstoku znajduje si  teczka osobowa i teczka pracy tajnego wspó pracownika o pseudoni-
mie �Jasia�, w których brak by o pisemnego zobowi zania Henryki G. do wspó pracy, osobi cie pi-
sanych przez ni  meldunków, a tak e pokwitowa  odbioru wyp at nagród pieni nych lub rzeczo-
wych. W wyniku przeprowadzonych czynno ci ustalono, i  znaczna cz  informacji znajduj cych 
si  w akta TW �Jasia�, nie zgadza si  z rzeczywisto ci . Analiza tre ci sporz dzonych dokumentów 
wykaza a te , e informacje zawarte w tych dokumentach nie mog y pochodzi  od Henryki G. 
Miros awowi R., który sporz dzi  dokumenty zawarte w tej teczce, przedstawiono zarzut pope nie-
nia czynu po wiadczenia nieprawdy, wyczerpuj cy ustawowe znamiona przest pstwa okre lonego 
art. 266 § 1 kk z 1969 r. Czyn taki stanowi zbrodni  komunistyczn  zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 
� zdanie drugie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN. Podejrzany w z o onych wyja nieniach 
formalnie nie przyzna  si  do winy. W toku wyja nie  o wiadczy  jednak, e Henryka G. nie by a 
adnym tajnym wspó pracownikiem i nigdy nie zobowi za a si  do wspó pracy, a nawet nie mog a 

dowiedzie  si  o charakterze, w jakim by a wykorzystana, przy czym pozorne pozyskanie wymie-
nionej by o elementem gry prowadzonej wobec rodowiska dzia aczy opozycji politycznej na wsi. 
Takie wyja nienia nie podwa aj  jednak w najmniejszym stopniu faktu pope nienia przez Miros a-
wa R. przest pstwa. Wszystkie bowiem dokumenty wytworzone przez funkcjonariusza pa stwa 
komunistycznego, którym by  pracownik SB Miros aw R., zosta y wytworzone bez wiedzy i udzia-
u Henryki G. Dokumentacja taka by a zatem ca kowicie fikcyjna. Poniewa  z okoliczno ci sprawy 

wynika o, e realnie wymierzona kara za to przest pstwo nie przekroczy aby 2 lat pozbawienia 
wolno ci, stosownie do tre ci przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii, 
w dniu 30 grudnia 2008 r. skierowano do S du Rejonowego w Bia ymstoku wniosek o zastosowa-
nie wobec Miros awa R. amnestii i umorzenie post powania.
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Zbrodnie przeciwko ludzko ci 

S 42/08/Zi � ledztwo w sprawie zbrodni zabójstwa dwóch polskich u anów, dokonanej 
we wrze niu 1939 r. w Po owcach, gmina Czeremcha, województwo podlaskie, przez mieszka ca 
s siedniej wsi i zwolennika w adzy radzieckiej. o nierze mieli zosta  pochowani w dwóch gro-
bach w pobli u miejscowo ci, w której ich zamordowano. Przeprowadzone czynno ci sprawdzaj -
ce nie potwierdzi y faktu zaistnienia tych zbrodni i w sprawie wydano postanowienie o odmowie 
wszcz cia ledztwa. Ustalono bowiem, e w jednym z grobów zosta  pochowany o nierz Andrzej 

wirski, który zmar  we wrze niu 1939 r. w jednym z przeje d aj cych poci gów transportuj cych 
oddzia y Wojska Polskiego do Brze cia. Bezpo redniej przyczyny mierci Andrzeja wirskiego 
nie ustalono. Drugi z grobów najprawdopodobniej pochodzi  z okresu I wojny wiatowej. M czy-
zna, wskazywany jako ewentualny sprawca zabójstw polskich o nierzy, by  w pó niejszym czasie 
cz onkiem radzieckiego oddzia u partyzanckiego i w 1945 r. wyjecha  z Polski do ZSRR. Jego wy-
jazd z kraju móg  by  spowodowany tym, e w 1944 r. dopu ci  si  z przyczyn czysto kryminalnych 
zabójstwa siedmiu m czyzn.

2. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Gda sku

Zbrodnie nazistowskie

S 22/00/Zn � ledztwo w sprawie masowych deportacji mieszka ców Gdyni w okresie od 11 pa -
dziernika 1939 r. do ko ca 1942 r. przez funkcjonariuszy niemieckich w adz okupacyjnych. Post -
powanie wszcz to na podstawie zawiadomienia Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, do któ-
rego za czono list  258 osób pokrzywdzonych. W trakcie ledztwa cz onkowie stowarzyszenia 
nades ali kolejne wykazy osób pokrzywdzonych, z których ju  ponad 500 zosta o przes uchanych 
w charakterze wiadków. Zlecono wykonanie licznych kwerend w archiwach polskich i zagra-
nicznych, które dostarczy y nowego materia u dowodowego, np. w Bundesarchiv w Berlinie od-
naleziono pisma gdy skiego oddzia u niemieckiej Centrali Przesiedle czej, informuj ce o przy-
padkach zachorowania deportowanych na tyfus i zawieraj ce dane o poszczególnych transportach 
kolejowych. Oddzia owa Komisja w Gda sku w toku ledztwa ustali a, i  deportowano oko o 
60 000 Polaków � mieszka ców Gdyni i okolic. Jak wynika z zezna  pokrzywdzonych, byli oni 
zmuszeni do pozostawienia ca ego swojego dobytku i zamieszkania na terenie Generalnej Guberni. 
Deportacji dokonano si ami w adz okupacyjnych, a brali w nich udzia  funkcjonariusze policji, SS, 
NSDAP, formacji paramilitarnych i o nierze Wehrmachtu. Wyniki ledztwa by y przedstawiane 
przez prokuratora prowadz cego i historyka podczas sesji popularnonaukowych organizowanych 
przez stowarzyszenie, a nast pnie publikowane w wydawnictwach okoliczno ciowych. W chwili 
obecnej prokurator referent i historyk wspó pracuj  z Muzeum Miasta Gdyni w realizacji wystawy 
�Gdynia w 1939 roku � losy miasta i ludzi�. 

S 128/04/Zn � podj te z zawieszenia w dniu 1 lutego 2005 r., ledztwo w sprawie zabójstw 
(w okresie od lutego 1940 r. do lipca 1943 r. w Toruniu), osób osadzonych w miejscowym obozie 
przesiedle czym, dokonanych przez cz onków jego za ogi. Obóz zosta  utworzony w budynkach 
nieczynnej wytwórni smalcu przy ul. Grudzi dzkiej, dlatego potocznie nazywano go �Szmalców-
k �. Od wrze nia 1942 r. zosta  fili  Obozu Pracy w Potulicach. Osadzano w nim g ównie rodziny 
rolników z terenu Okr gu Gda sk�Prusy Zachodnie, którzy odmówili podpisania listy narodowo -
ciowej. Tutaj dokonywano wst pnej ich selekcji na osoby uznane za rasowo nadaj ce si  do zniem-
czenia, które zmuszano do zmiany narodowo ci i kierowano do obozów w Jab onowie i Nowym 
Mie cie Lubawskim, oraz na osoby rasowo nie nadaj ce si  do zniemczenia i te by y wywo one 
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na roboty przymusowe do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych. Pomieszczenia po by ej fa-
bryce nie by y przystosowane do pe nienia roli wi zienia, dlatego te  osadzeni spali na betono-
wej posadzce w halach fabrycznych, brak by o równie  podstawowych urz dze  socjalnych. Z e 
warunki lokalowe i sanitarne, g ód, przeludnienie, brak opieki lekarskiej spowodowa y, e w ród 
wi niów wybuch a epidemia tyfusu, która zdziesi tkowa a zatrzymanych. W toku post powania 
przes uchano ponad stu wiadków i dokonano ogl dzin wielu dokumentów, w tym akt sprawy 
karnej S du Okr gowego w Toruniu przeciwko Oskarowi Gohli stra nikowi �Szmalcówki�. Zdo-
ano ujawni  okoliczno ci dotycz ce licznych dokonanych zabójstw i innych zbrodni pope nionych 

przez cz onków za ogi na szkod  osób osadzonych w tym obozie. Prowadzone kwerendy pozwoli y 
ustali  zasady organizacji obozu, a tak e sk adu osobowego za ogi oraz list  zmar ych wi niów. 
W chwili obecnej post powanie znajduje si  w ko cowym etapie i po uzupe nieniu zgromadzonych 
materia ów archiwalnych oraz zapoznaniu si  z literatur  historyczn , zostanie podj ta decyzja 
merytoryczna ko cz ca ledztwo.

Zbrodnie komunistyczne 

S 137/04/Zk � ledztwo w sprawie zabójstw i zn cania si  nad osobami osadzonymi w wi -
zieniu w Starej Wilejce, by e województwo wile skie, przez funkcjonariuszy NKWD w okresie 
od wrze nia 1939 r. do czerwca 1941 r. W toku wszcz tego w dniu 30 listopada 2004 r. post po-
wania na podstawie zezna  z o onych przez ponad stu dwudziestu wiadków, ogl dzin materia ów 
archiwalnych i dost pnych publikacji historycznych ujawniono istotne okoliczno ci zbrodni po-
pe nionych na Polakach � uznanych za wi niów politycznych, osadzonych w wi zieniu w Starej 
Wilejce. Do masowych zabójstw dosz o podczas ewakuacji wi zienia po wybuchu wojny sowiec-
ko-niemieckiej. W dniu 23 czerwca 1941 r. pozostawiono w celach kilkudziesi ciu osadzonych, 
a z oko o 1400 wi niów uformowano kolumn  marszow , któr  ze wzgl du na zbombardowanie 
linii kolejowych pognano pieszo na wschód. Po drodze konwojenci mordowali rannych, chorych 
i tych, którzy opó niali marsz oraz podejmowali próby ucieczki. Do zbiorowych egzekucji dosz o 
ko o wsi Kasuty i Pleszczenice. Po pi ciu dniach kolumna dotar a do Borys awia, gdzie wi niów 
za adowano do wagonów i skierowano transportem kolejowym do Riazania. Po przybyciu do celu 
doliczono si  871 wi niów. W wi zieniu w Starej Wilejce pozostawiono grup  kobiet i m czyzn. 
M czy ni zostali rozstrzelani przez funkcjonariuszy NKWD, a ich zw oki zakopano na dziedzi cu 
wi zienia. Uciekaj c przed wojskami niemieckimi, stra nicy podpalili budynki wi zienia. Oprawcy 
nie zd yli zamordowa  grupy kobiet, które uwolnili mieszka cy miasta. W toku ledztwa zidenty-
fikowano cz  ofiar, a liczb  zamordowanych ocenia si  na co najmniej 500 osób. Zdo ano tak e 
ustali  nazwiska niektórych funkcjonariuszy z za ogi wi zienia i miejscowej placówki NKWD. 
Post powanie znajduje si  w ko cowym stadium i w najbli szych dniach zostanie wydana decyzja 
merytoryczna ko cz ca ledztwo.

S 17/04/Zk � ledztwo w sprawie stosowanych represji, w tym bezprawnego pozbawienia wolno-
ci, pobi  i zn cania si  przez funkcjonariuszy MO i S u by Wi ziennej, wobec osób zatrzymanych 

na terenie Elbl ga podczas pacyfikacji strajków i masowych manifestacji w dniach 16�23 grudnia 
1970 r. Zosta o ono wszcz te na podstawie zawiadomienia Stowarzyszenia Osób Represjonowa-
nych i Poszkodowanych 1980�1990 Regionu Elbl skiego, do którego za czono pisemne relacje 
cz ci pokrzywdzonych. Ujawniono, e cz sto osoby zatrzymane pozbawiano wolno ci przez okres 
przekraczaj cy 48 godzin, bito pa kami i zn cano si  na nimi. Do zdarze  tych dochodzi o g ównie 
w budynku Komendy Powiatowej i Miejskiej MO w Elbl gu, Areszcie ledczym w Elbl gu i Za-
k adzie Karnym w Sztumie. cznie na terenie Elbl ga zatrzymano wówczas 404 osoby. Do dnia 
dzisiejszego zgromadzono obszerny materia  dowodowy, w tym przes uchano 264 wiadków, 
dokonano ogl dzin licznych dokumentów, których kopie do czono do akt ledztwa. W chwili 
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obecnej prowadzone s  czynno ci maj ce na celu wykrycie sprawców poszczególnych przest pstw 
i przedstawienie im zarzutów.

S 113/07/Zk � ledztwo w sprawie przekroczenia uprawnie  i fizycznego zn cania si  od 14 
do 31 grudnia 1981 r. w Toruniu przez funkcjonariusza SB, Zbigniewa B. nad Aten  S. i dwójk  
jej dzieci. W toku ledztwa ujawniono, i  w nocy z 13 na 14 grudnia 1981 r. do mieszkania Zbi-
gniewa S. dzia acza NSZZ �Solidarno � wtargn a grupa funkcjonariuszy SB, chc c dokona  jego 
zatrzymania, a nast pnie umieszczenia w obozie dla internowanych. On jednak ukry  si  w pokoju 
za zas onami. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zn cali si  fizycznie i psychicznie nad jego 
on  i dzie mi, chc c zmusi  ich do wyjawienia miejsca pobytu poszukiwanego, mi dzy innymi 

bili ich r kami po g owie, kopali po nogach i brzuchu, grozili zastosowaniem ró nych represji, 
zniewa ali s owami powszechnie uznanymi za obra liwe oraz demolowali mieszkanie. W pó -
niejszych dniach jeszcze co najmniej 50 razy funkcjonariusze SB dokonywali przeszukania miesz-
kania i zachowywali si  w podobny sposób. Na podstawie zezna  pokrzywdzonych, okazanych 
zdj  funkcjonariuszy i ogl dzin materia ów archiwalnych ustalono dane personalne jednego ze 
sprawców, tj. Zbigniewa B. W dniu 12 maja 2008 r. skierowano przeciwko niemu akt oskar enia 
do S du Rejonowego w Toruniu. Oskar ony zosta  uznany za winnego pope nienia zarzuconych 
mu przest pstw i skazany na kar  czn  2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania na okres 5 lat i 3000 z  grzywny. Wyrok ten jest prawomocny.

S 33/07/Zk � ledztwo w sprawie represji stosowanych przez funkcjonariuszy MO i Rezerwo-
we Oddzia y Milicji Obywatelskiej, w tym pobi  i zn cania si , wobec osób zatrzymanych pod 
zarzutem udzia u w demonstracjach przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Tczewa 
w dniu 31 sierpnia 1982 r. W toku post powania ujawniono, i  w dniu 1 wrze nia 1982 r. zatrzy-
mano w Miejskim Domu Kultury grup  co najmniej 24 m odych osób podejrzewanych o uczestni-
czenie w dniu poprzednim w ulicznym prote cie. Zatrzymani przed przewiezieniem do Komendy 
Miejskiej MO w Tczewie zostali przez funkcjonariuszy MO i Rezerwowych Oddzia ów Milicji 
Obywatelskiej pobici w trakcie zorganizowanych tzw. � cie ek zdrowia�. W Komendzie Miej-
skiej MO funkcjonariusze pa stwa komunistycznego w celu wymuszenia przyznania si  do udzia u 
w demonstracji i wskazania organizatorów oraz pozosta ych uczestników w dalszym ci gu bili 
zatrzymanych pa kami i grozili im. Zgromadzono w sprawie obszerny materia  dowodowy, w tym 
przes uchano kilkunastu pokrzywdzonych i dokonano ogl dzin materia ów archiwalnych. W chwili 
obecnej trwaj  czynno ci maj ce na celu wykrycie sprawców poszczególnych przest pstw i przed-
stawienie im zarzutów.

S 123/07/Zk � ledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn cania si  w nocy z 2 na 3 maja 
1987 r. w ninie nad nieletnimi Waldemarem P. i Piotrem K. oraz po wiadczenia nieprawdy w do-
kumentach przez funkcjonariuszy Rejonowego Urz du Spraw Wewn trznych w ninie. Ujawnio-
no, i  dwaj liceali ci w nocy malowali na terenie miasta has a zwi zane z NSZZ �Solidarno � 
i �Polsk  Walcz c �. Zostali oni zatrzymani przez funkcjonariuszy MO i osadzeni w celi Rejono-
wego Urz du Spraw Wewn trznych w ninie. Faktu tego jednak nie odnotowano w ksi ce wyda-
rze  i ksi ce kontroli zatrzymanych. Pokrzywdzonych, bezprawnie pozbawionych wolno ci, przez 
kilka godzin bito pa k  milicyjn , kazano im sta  z r koma wyci gni tymi do przodu, straszono 
wyrzuceniem ze szko y, a tak e zniewa ano s owami powszechnie uznanymi za obel ywe. W ten 
sposób chciano zmusi  ich do podania inicjatorów malowania hase  na murach budynków nina. 
Zgromadzony materia  dowodowy da  podstawy do przedstawienia zarzutów dwóm by ym funk-
cjonariuszom MO, Januszowi F. (o fizyczne i psychiczne zn canie si  nad zatrzymanymi Walde-
marem P. i Piotrem K.) oraz Janowi S. (o po wiadczenie nieprawdy w dokumentach s u bowych). 
W dniu 21 maja 2008 r. skierowano akt oskar enia do S du Rejonowego w ninie. Post powanie 
w sprawie nie zosta o jeszcze zako czone.
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S 13/05/Zk � ledztwo w sprawie przekroczenia uprawnie , pobi , bezprawnego pozbawienia 
wolno ci i gró b karalnych wobec dzia aczy MKK NSZZ �Solidarno � Pomorza rodkowego 
Koszalin�S upsk przez funkcjonariuszy pa stwa komunistycznego w S upsku w latach 1987�1988. 
W toku post powania ujawniane s  okoliczno ci represji stosowanych wobec cz onków podziem-
nych struktur zwi zkowych, maj cych na celu uniemo liwienie im prowadzenia dzia alno ci opo-
zycyjnej; mi dzy innymi bezprawnego rozwi zania zebrania dzia aczy �Solidarno ci�, odbywaj -
cego si  w mieszkaniu prywatnym w S upsku w dniu 9 pa dziernika 1988 r., czemu towarzyszy o 
u ycie przemocy wobec dwóch jego uczestników, a nast pnie oskar enie ich i skazanie za czynn  
napa  na interweniuj cych funkcjonariuszy MO. Dzia ania te by y prowadzone wed ug szczegó o-
wego planu opracowanego przez SB z udzia em urz dników Urz du Miejskiego w S upsku i funk-
cjonariuszy Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w S upsku. Zgromadzony materia  
dowodowy da  podstawy do przedstawienia zarzutów przekroczenia uprawnie  i niedope nienia 
obowi zków Czes awowi D., by emu naczelnikowi Wydzia u Dochodzeniowego- ledczego Woje-
wódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w S upsku i Barbarze S., ówczesnej zast pcy kierownika 
Wydzia u Spo eczno-Administracyjnego UM w S upsku oraz sprawstwa kierowniczego Maciejowi 
K., prezydentowi miasta S upska. ledztwo pozostaje w toku.

Zbrodnie przeciwko ludzko ci

S 50/08/Zi � ledztwo w sprawie publicznego i neguj cego fakty zaprzeczania nazistowskim 
zbrodniom holocaustu na internetowym forum dyskusyjnym w okresie od 18 grudnia 2007 r. 
do 30 czerwca 2008 r. na portalu www.prawda2.info przez osob  podpisuj c  si  Jerzy Ulicki-Rek. 
Post powanie karne wszcz to w wyniku zawiadomienia z o onego przez jednego z internautów 
korzystaj cych z portalu. W toku ledztwa zapoznano si  z ca o ci  materia ów opublikowanych 
przez sprawc  i dokonano ich utrwalenia w formie elektronicznej. Ustalono numer IP komputera, 
z którego wysy ano materia y, a tak e fakt, e miejsce nadawania znajduje si  poza granicami 
Polski. W wyniku wykonywanych czynno ci ledczych ustalono, e osoba o takim imieniu i nazwi-
sku by a zameldowana na terenie Polski, lecz wyemigrowa a. Post powanie jest nadal prowadzone 
i trwaj  czynno ci maj ce na celu wykrycie sprawcy. W chwili obecnej trwaj  czynno ci zmierza-
j ce do ustalenia, do którego kraju wyemigrowa  Jerzy Ulicki-Rek. 

3. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Katowicach

Zbrodnie nazistowskie 

S 81/07/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni wojennej b d cej, zbrodni  przeciwko ludzko ci, po-
pe nionej przez funkcjonariuszy gestapo i SS, polegaj cej na zabójstwach, poddawaniu torturom, 
okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu wi niów podobozów KL Auschwitz-Gleiwitz I, II, III, 
IV. Ze wzgl du na stale rosn ce zapotrzebowanie niemieckiego przemys u na si  robocz  na Gór-
nym l sku, na terenie Gliwic utworzono cztery podobozy o wi cimskie: I przy przedsi biorstwie 
kolejowym Wagenwerk, II przy fabryce sadzy Gasrusswerke, III przy stalowni gliwickiej Ober-
hütten-Sthal-u.Presswerk, IV przy koszarach Keithkaserne i Schlageterkaserne. W ród wi niów 
podobozów gliwickich przewa ali Polacy, Rosjanie i ydzi z ró nych cz ci Europy. W fabryce 
sadzy pracowa y g ównie kobiety, wi niarki tych obozów. Warunki lokalowe w tych podobozach 
by y nieco lepsze ni  w KL Auschwitz, natomiast wy ywienie znacznie gorsze. Wi niów chorych 
i niezdolnych do pracy wywo ono z powrotem do obozu w O wi cimiu. Na podstawie zebrane-
go materia u dowodowego ustalono, e post powanie esesmanów wobec wi niów by o brutalne, 

http://www.prawda2.info
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a za najmniejsze wykroczenie lub bez powodu wi niowie byli bici, zmuszani do karnych wicze . 
W ramach ledztwa podj to prób  ustalenia to samo ci wi niów oraz ustalenia danych funkcjona-
riuszy SS, pe ni cych funkcje w podobozach i b d cych odpowiedzialnymi za zbrodnie przeciwko 
ludzko ci.

Zbrodnie komunistyczne 

S 135/08/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej polegaj cej na sprowadzeniu nie-
bezpiecze stwa katastrofy w komunikacji powietrznej w dniu 4 lipca 1943 r. w Gibraltarze w celu 
pozbawienia ycia premiera i Naczelnego Wodza Si  Zbrojnych RP, genera a broni W adys awa 
Sikorskiego, przez co dosz o do katastrofy samolotu �Liberator� Mk II nr ew. AL 523, nale cego 
do 511. dywizjonu brytyjskich Królewskich Si  Powietrznych, w wyniku czego mier  ponie li 
genera  broni W adys aw Sikorski i towarzysz cy mu obywatele RP: Zofia Le niowska, genera  
brygady Tadeusz Klimecki, p k dypl. Andrzej Marecki, por. mar. Józef Ponikiewski, Adam Ku a-
kowski oraz Jan Gralewski. Jedn  z przyj tych wersji ledztwa jest spowodowanie wypadku lotni-
czego przez sabota  dokonany przez funkcjonariuszy s u b specjalnych ZSRR. W toku przeprowa-
dzonych czynno ci poczyniono nast puj ce ustalenia faktyczne. Jedynym oficjalnym dokumentem 
ustalaj cym okoliczno ci mierci genera a W adys awa Sikorskiego w dniu 4 lipca 1943 r. w Gi-
braltarze jest komunikat brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa, wydany na podstawie raportu z prac 
komisji ds. badania wypadków lotniczych, nadzorowanej przez dowódc  RAF Coastall Command 
Air Marshall, Johna Slessora, badaj cej spraw  wypadku samolotu typu Consolidated RLB-30B 
�Liberator� Mk II nr ew. AL 523, nale cego do 511 RAF squadron. Komisja ta zako czy a prace 
w dniu 11 sierpnia 1943 r., komunikat Ministerstwa Lotnictwa za  przekazano w dniu 1 wrze nia 
1943 r. ambasadorowi hr. Raczy skiemu. Zgodnie z jego tre ci , przyczyn  wypadku, w którym 
zgin  genera  W adys aw Sikorski wraz z towarzysz cymi mu osobami, by o zablokowanie sterów 
wysoko ci samolotu, zaistnia e z przyczyn niemo liwych do ustalenia. Raport stanowczo wyklu-
czy  mo liwo  sabota u jako przyczyny wypadku, cho  nie poda  adnych okoliczno ci, które 
prowadzi y do takiego wniosku. W dniu 3 wrze nia 1943 r. na posiedzeniu Rady Ministrów Rz du 
RP na uchod stwie po zapoznaniu si  z raportem komisji powo anej przez G ówny Inspektorat 
Polskich Si  Powietrznych, wskazuj cym na nieuprawnione wykluczenie sabota u jako przyczyny 
wypadku, zdecydowano o odrzuceniu tre ci komunikatu. Oficjalny komunikat brytyjskiego Mini-
sterstwa Lotnictwa wydany w dniu 21 wrze nia 1943 r. by  praktycznie powtórzeniem pierwotnego 
tekstu bez uwzgl dnienia zastrze e  komisji Inspektoratu Polskich Si  Powietrznych. W zwi zku 
z niedost pno ci  materia ów brytyjskiej komisji powypadkowej, nieprzeprowadzeniem dok ad-
nych ogl dzin zw ok oraz brakiem wskazania, co leg o u podstaw wykluczenia sabota u, mier  ge-
nera a broni W adys awa Sikorskiego pozostaje jedn  z tajemnic XX wieku i przedmiotem licznych 
publikacji autorstwa Davida Irwinga, Dariusza Baliszewskiego, Tadeusza Kisielewskiego i innych, 
wskazuj cych na pope nienie w zwi zku z ni  zbrodni. Spo ród wielu czynno ci wykonanych w ni-
niejszym ledztwie (przes uchania wiadków, gromadzenia dokumentów) za najistotniejsz  nale y 
uzna  ekshumacj  zw ok genera a Sikorskiego, dokonan  w celu uzyskania z Instytutu Ekspertyz 
S dowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie, dzia aj cego we wspó pracy z Katedr  i Zak adem 
Medycyny S dowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie oraz Katedr  
i Zak adem Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie komplekso-
wej opinii s dowo-lekarskiej w przedmiocie ustalenia przyczyn i mechanizmu jego zgonu.

 
S 139/08/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, polegaj cych na bezprawnych 

aresztowaniach w latach 1944�1945 na terenie Warszawy, Anina, Grochowa, Wawra i W och � przez 
podporucznika Józefa ., by ego funkcjonariusza Wojewódzkiego Urz du Bezpiecze stwa Pub-
licznego w Warszawie, szefa S u by ledczej w Wojewódzkiej Komendzie Milicji Obywatelskiej 
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w Warszawie oraz kapitana Mieczys awa G. � by ego funkcjonariusza Miejskiego Urz du Bez-
piecze stwa Publicznego we W ochach � o nierzy Armii Krajowej, w tym redaktorów pisma 
�Alarm�, oraz innych obywateli polskich, i bezpodstawnym wyra eniu zgody na ich wywo enie 
do obozów pracy znajduj cych si  na terenie by ego ZSRR. Dotychczas ustalono, i  Józef . wraz 
grup  funkcjonariuszy Urz du Bezpiecze stwa dokona  aresztowania Józefa Henryka L. � o nie-
rza Armii Krajowej � oraz jego ojca � 63-letniego Józefa L. � w a ciciela kamienicy przy ul. Miko-
wej 22 we W ochach, który w piwnicach tego budynku zajmowa  si  szyciem opasek dla o nierzy 
AK. Po aresztowaniu Józef L. oraz jego syn, Józef Henryk L. zostali przekazani przebywaj cym 
na terenie Polski funkcjonariuszom NKWD, którzy prowadzili przeciwko nim ledztwo w zwi zku 
z ich przynale no ci  do Armii Krajowej. Aresztowani w trakcie ledztwa byli bici i torturowani, 
po czym bez wyroku zostali wywiezieni transportem kolejowym w g b ZSRR. W trakcie trans-
portu Józef L. zmar , za  jego syn, Józef Henryk L. do ko ca marca 1947 r. przebywa  w agrze 
w Workucie. Józef . dokona  równie  na terenie Warszawy oraz Wawra, Grochowa i Anina bez-
prawnych aresztowa  redaktorów podziemnego, antykomunistycznego pisma �Alarm�, o nierzy 
AK � Jana Wyszomirskiego i Tomasza Malczewskiego, którzy za swoj  dzia alno  polityczn , 
na rozprawie niejawnej bez udzia u obro ców, oskar yciela i bez przeprowadzenia post powa-
nia dowodowego, zostali skazani wyrokiem Wojskowego S du Garnizonu Warszawskiego w dniu 
22 stycznia 1945 r. na kar  mierci � bez prawa zaskar enia wyroku � a nast pnie straceni w dniu 
29 stycznia 1945 r. W zwi zku z wydawaniem �Alarmu� w ko cu 1944 r. zosta o aresztowanych 
na Grochowie w Aninie i w Wawrze oko o 130�150 osób � cz onków AK, zajmuj cych si  kolpor-
ta em pisma. Wi kszo  z nich (oko o 100 osób) zosta a w ko cu grudnia 1944 r. wywieziona do 
Zwi zku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W ramach niniejszego ledztwa podj to prób  
ustalenia to samo ci pozosta ych aresztowanych.

S 6/08/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, stanowi cych zbrodnie przeciwko 
ludzko ci, pope nionych przez funkcjonariuszy pa stwa komunistycznego, a polegaj cych na bez-
prawnym pozbawieniu wolno ci (w okresie od 1945 r. do 1949 r.) w oko o 20 obozach pracy na te-
renie Bytomia je ców niemieckich, wi niów pochodzenia niemieckiego z Bytomia i okolic oraz 
volksdeutschów, których przemoc  zmuszano do wykonywania pracy. W toku ledztwa ustalono, 
i  w przedmiotowym okresie na terenie Bytomia i okolic funkcjonowa y obozy pracy przy kopal-
niach zjednoczenia bytomskiego, chorzowskiego, rudzkiego i zabrza skiego, które pozostawa y 
pod zarz dem Centralnego Zjednoczenia Przemys u W glowego i kontrol  Ministerstwa Bezpie-
cze stwa Publicznego. Dotychczas ustalono miejsca lokalizacji 10 obozów. Wobec braku opra-
cowa  historycznych zosta y zlecone kwerendy w celu ustalenia podstaw prawnych na za o enie 
i prowadzenie ww. obozów oraz zasad, którymi kierowano si  przy osadzaniu w obozach. Trwaj  
poszukiwania list z danymi personalnymi wi niów, kadry dowódczej, stra ników i personelu ww. 
obozów. Podejmowane s  równie  dzia ania zmierzaj ce do ustalenia miertelno ci i wypadkowo-
ci w tych obozach, jak równie  warunków sanitarno-bytowych w obozach oraz warunków pracy 

w kopalniach. 

S 73/07/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowi cej zbrodni  przeciwko 
ludzko ci, polegaj cej na przekroczeniu uprawnie  przez funkcjonariuszy pa stwa komunistycz-
nego poprzez zmuszanie obywateli polskich narodowo ci ydowskiej, mieszka ców województwa 
l skiego, do opuszczania na sta e Polski w latach 1968�1969. Z dotychczasowych ustale  ledztwa 

wynika, e latach w 1968�1969 z terenu l ska, na podstawie tzw. �dokumentów podró y�, wbrew 
w asnej woli wyjecha o z Polski na sta e, g ównie do Izraela, co najmniej 1500 osób narodowo ci 
ydowskiej. Obecnie czynno ci ledcze koncentruj  si  g ównie na ustalaniu danych osób pokrzyw-

dzonych, ich miejsc zamieszkania, miejsc pracy i sytuacji rodzinnej w tamtych latach. Prokuratorzy 
podejmuj  próby ustalenia okoliczno ci podj cia przez pokrzywdzonych decyzji o opuszczeniu 
na sta e Polski. Do chwili obecnej nie ujawniono przypadku, by która  z tych osób wróci a do 
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Polski w nast pnych latach. Prowadzone s  ogl dziny ró nych materia ów archiwalnych z tamtego 
okresu, mi dzy innymi materia y by ego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach.

S 51/07/Zk � ledztwo w sprawie przest pstw przeciwko yciu i zdrowiu, których dopu cili si  
w dniu 15 grudnia 1981 r. funkcjonariusze ZOMO podczas pacyfikacji strajkuj cych 3 tysi cy gór-
ników KWK �Jastrz bie�. Z ustale  post powania wynika, i  pacyfikacj  rozpocz to o godz. 9.30 
sforsowaniem bramy zak adu. Zamaskowani, uzbrojeni funkcjonariusze, strzelaj c z rakietnic i rzu-
caj c wiece dymne i gaz zawi cy, wtargn li na teren cechowni i a ni. Funkcjonariusze pa stwa 
komunistycznego po wtargni ciu do tych pomieszcze  zacz li bi  gumowymi pa kami strajkuj -
cych. Uciekaj cy strajkuj cy górnicy zostali zmuszeni do przebiegni cia przez utworzon  przez 
funkcjonariuszy ZOMO tzw. � cie k  zdrowia�. W wyniku agresywnych dzia a  funkcjonariuszy 
wiele osób dozna o obra e  cia a. Obecnie trwaj  przes uchania uczestników zdarzenia w charak-
terze wiadków, w tym bezpo rednio pokrzywdzonych oraz lekarzy udzielaj cych pomocy rannym 
górnikom. Prowadzone s  czynno ci zmierzaj ce do pozyskania dokumentacji umo liwiaj cej per-
sonalizacj  funkcjonariuszy bior cych udzia  w opisanym zdarzeniu oraz ustalenie kierowniczych 
sprawców pacyfikacji kopalni.

S 23/07/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, polegaj cej na miertelnym postrze-
leniu Ryszarda A. przez funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, Tadeusza D. w dniu 27 stycznia 
1982 r. w Sosnowcu. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach prowadzi a post powa-
nie karne o sygnaturze Pg.Sl-II-29/82 w sprawie miertelnego postrzelenia Ryszarda A., sprawcy 
rozboju przez funkcjonariusza MO, Tadeusza D., bezpo rednio w po cigu po zdarzeniu w dniu 
27 stycznia 1982 r. w Sosnowcu, tj. o czyn z art. 246 § 1 kk. Prokuratura Garnizonowa nie 
dopatrzy a si  przekroczenia uprawnie  w zakresie zasadno ci u ycia broni palnej przez funk-
cjonariusza MO i w zwi zku z tym ledztwo w dniu 11 marca 1982 r. zosta o umorzone wobec 
stwierdzenia, e przest pstwa nie pope niono. W dniu 11 kwietnia 2007 r. Oddzia owa Komisja 
otrzyma a wniosek matki zastrzelonego o podj cie umorzonego ledztwa w zwi zku z podejrze-
niem zaistnienia zbrodni komunistycznej. Po zapoznaniu si  ze wcze niej zgromadzonym mate-
ria em dowodowym, a tak e po wykonaniu szeregu czynno ci w trybie art. 327 § 3 kpk uznano, 
e istniej  podstawy do podj cia umorzonego ledztwa. W oparciu o opini  s dowo-lekarsk  

ustalono, e miertelny strza  w g ow  pokrzywdzonego zosta  oddany przez funkcjonariusza 
MO z odleg o ci w granicach kilku, kilkunastu, a co najwy ej kilkudziesi ciu centymetrów. Ma-
j c na uwadze tre  opinii bieg ego lekarza, uznano, i  okoliczno ci miertelnego postrzelenia 
pokrzywdzonego by y odmienne ni  przyj te w umorzeniu post powania prowadzonego bez-
po rednio po zdarzeniu. Zebrany materia  dowodowy wskazuje na to, i  strzelaj cy z tak bli-
skiej odleg o ci funkcjonariusz dzia a  z zamiarem bezpo rednim pozbawienia ycia, za czym 
przemawia fakt, i  strza  z bliskiej odleg o ci w g ow  cz owieka zazwyczaj poci ga za sob  
jego mier . W tym stanie rzeczy Tadeuszowi D. przedstawiono zarzut pope nienia zabójstwa. 
Przes uchany w charakterze podejrzanego Tadeusz D. nie przyzna  si  do zarzucanego mu czynu, 
z o y  wyja nienia identyczne do zezna  z o onych w trakcie historycznego ledztwa. W chwili 
obecnej planowane jest przes uchanie w charakterze wiadków kolejnych osób mog cych mie  
informacje o zdarzeniu.

Zbrodnie przeciwko ludzko ci

S 156/08/Zi � ledztwo w sprawie zbrodni przeciwko ludzko ci, polegaj cej na bezprawnym 
pozbawieniu wolno ci obywateli polskich na terenie Francji�Vichy w czasie II wojny wiatowej 
w obozach w Limoges, Argeles-sur-Mer i Rivesaltes. Przedmiotem tego post powania s  czyny 
dotycz ce bezprawnego osadzania w obozach internowania na terenie Francji�Vichy obywateli 



18

polskich, którzy przed wybuchem II wojny wiatowej wyemigrowali tam z przyczyn ekonomicz-
nych, obywateli polskich osadzonych w obozach koncentracyjnych na terenie Francji oraz oby-
wateli polskich narodowo ci ydowskiej osadzonych w obozach koncentracyjnych i internowania 
z zamiarem pó niejszej ich eksterminacji w obozach zag ady. Obszernym ród em informacji przy-
datnych w prowadzonym ledztwie s  dane zawarte w publikacjach naukowych ks. prof. Broni-
s awa Panka z Uniwersytetu im. kard. S. Wyszy skiego w Warszawie. Z materia ów tych wynika, 
e od 1941 r. na terenie Francji istnia y tzw. �obozy cywilne�, obejmuj ce polskich emigrantów 

z terenów przyfrontowych i wysiedlonych przez Niemców z Alzacji i Lotaryngii. Obozy te mia y 
zosta  zorganizowane w ramach podj tego do realizacji przez rz d petainowski �programu w za-
kresie rozwi zania kwestii cudzoziemców�, którzy nie mogli wróci  do miejsc swego zamieszkania 
na skutek okupacji niemieckiej, a jednocze nie w strefie okupowanej (tj. Vichy) stwarzali du y 
problem z uwagi na brak pracy i trudno ci mieszkaniowe. By a to grupa oko o 26 000 Polaków, 
których ze wzgl dów administracyjnych pozbawiono prawa swobodnego poruszania si  wraz z za-
kazem opuszczania miejsca pobytu. W chwili obecnej zgromadzono ju  wszystkie dowody, które 
mo na by o pozyska  na terenie Polski (przes uchania wiadków, ogl dziny polskich archiwaliów). 
W kontynuowanym po podj ciu z zawieszenia ledztwie s  obecnie wykonywane ogl dziny ma-
teria ów pozyskanych przez archiwistów IPN w archiwach francuskich. S  to karty kartoteczne 
polskich obywateli z obozów w Les Milles, Saint Mitre i Centrum dla Emigrantów w Marsylii. 
Na podstawie danych osobowych tych osób kierowane s  zapytania do bazy PESEL-NET, w celu 
ustalenia, czy yj  wiadkowie tamtych wydarze . Kolejne kwerendy prowadzone s  w Archiwum 
Dopo we Francji. 

4. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Krakowie

Zbrodnie nazistowskie

S 58/05/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, pope nionych na obywatelach polskich 
narodowo ci ydowskiej, na terenie powiatu z oczowskiego by ego województwa tarnopolskie-
go, w latach 1941�1943. Przedmiotem ledztwa pozostaj  w szczególno ci zbrodnie nazistowskie, 
pope nione na obywatelach polskich narodowo ci ydowskiej przez funkcjonariuszy niemieckich 
w adz okupacyjnych w lipcu 1941 r. oraz w nieustalonym bli ej czasie 1943 r. Zebrany dotych-
czas materia  dowodowy pozwoli  na wyodr bnienie czterech zasadniczych w tków, na których 
koncentruj  si  prowadzone w ledztwie czynno ci. Pierwszy � dotyczy zabójstwa oko o 200 m -
czyzn narodowo ci ydowskiej na pocz tku lipca 1941 r. w pobli u zamku Jana III Sobieskiego 
w Z oczowie. Drugi w tek, dotyczy zabójstwa nieustalonej liczby obywateli polskich narodowo ci 
ydowskiej w lipcu 1941 r. w Go ogórach na terenie powiatu z oczowskiego. Trzeci w tek jest 

zwi zany z likwidacj  getta w Z oczowie, latem 1943 r. Z poczynionych ustale  wynika, e miesz-
ka ców getta wywo ono mi dzy innymi do lasu w pobliskich Jelechowicach-Zazulach, gdzie byli 
oni rozstrzeliwani. W tek czwarty dotyczy likwidacji obozu dla ludno ci polskiej narodowo ci y-
dowskiej w nieustalonym bli ej czasie 1943 r. w miejscowo ci Kozaki, zlokalizowanego na terenie 
kopalni w gla brunatnego. Skutkiem likwidacji tego obozu by o zamordowanie oko o 1000 prze-
trzymywanych tam m czyzn, których rozstrzelano w miejscowym lesie. Przedmiotowe ledztwo 
jest wielow tkowe i wieloosobowe. W jego toku poddano analizie obszerny materia  archiwalny, 
w tym akta IV i IX Ameryka skiego Trybuna u Wojskowego, akta S du Specjalnego w Lubli-
nie, materia y ydowskiego Instytut Historycznego. Przes uchano tak e ujawnionych wiadków 
mieszkaj cych w Z oczowie i okolicy w okresie obj tym zakresem przedmiotowym post powania. 
Dokonano tak e kompleksowej analizy dost pnych róde  historycznych. Zwrócono si  do Bunde-
sarchiv w Ludwigsburgu o przekazanie kserokopii decyzji merytorycznej, ko cz cej post powanie 



19

przeciwko jednemu ze sprawców czynu obj tego zakresem przedmiotowym niniejszego ledztwa, 
jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymano tej decyzji. 

S 33/08/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni wojennej, stanowi cej zbrodni  przeciwko ludzko ci 
i b d cej ludobójstwem, pope nionej w bli ej nieustalonym dniu pod koniec 1943 r. lub na pocz tku 
1944 r. w Krakowie przez funkcjonariuszy III Rzeszy, którzy naruszaj c prawo mi dzynarodowe, 
dokonali zabójstwa poprzez rozstrzelanie oko o 40 funkcjonariuszy Policji Polskiej Generalnego 
Gubernatorstwa, tzw. policji granatowej i zarazem cz onków Armii Krajowej, tj. o czyn z art. 123 
§ 1 pkt 3 kk w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami ci Narodowej � Komi-
sji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W toku prowadzonego ledztwa zgromadzo-
no obecnie materia  procesowy, w postaci zezna  wiadków oraz dokumentacji bibliograficznej, 
potwierdzaj cy, i  na prze omie lat 1943�1944 w Krakowie dosz o do zorganizowanej akcji w adz 
niemieckich, polegaj cej na aresztowaniu oko o 40 funkcjonariuszy Policji Polskiej Generalne-
go Gubernatorstwa, tzw. policji granatowej, którzy w szeregach tej formacji zawi zali struktury 
konspiracyjne, podporz dkowane kierownictwu Armii Krajowej. Aresztowani zostali rozstrzelani 
przez okupanta w Krakowie, na tzw. Krzemionkach. Do chwili obecnej nie s  znane losy pomor-
dowanych, ani nie ustalono ich danych personalnych oraz miejsca pochowania zw ok. Prowadzone 
ledztwo w dalszym ci gu koncentruje si  na d eniu do wyja nienia wszystkich okoliczno ci po-

pe nienia tej zbrodni.

S 2/00/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, pope nionych w okresie od 1940 r. 
do nieustalonego dnia w styczniu 1945 r. w Krakowie i innych miejscowo ciach województwa 
ma opolskiego na wi niach obozów pracy przymusowej, tzw. Baudienstów. W postanowieniu 
o wszcz ciu ledztwa z dnia 30 pa dziernika 1997 r., wydanym przez by  Okr gow  Komisj  
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, jako kwalifikacj  prawn  przyj to 
art. 1 i 2 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrod-
niarzy winnych, zabójstw i zn cania si  nad ludno ci  cywiln  i je cami oraz dla zdrajców Narodu 
Polskiego (Dz. U. z 1946 r., Nr 69 poz. 377 z pó n. zm.). W ramach ledztwa stwierdzono, i  funk-
cjonowanie S u by Budowlanej (Baudienst) na terenie Generalnego Gubernatorstwa, utworzonej 
przez Hansa Franka i Otto Wächtera w celu przeprowadzenia inwestycji budowlano-remontowych, 
takich jak budowanie i remonty dróg, linii kolejowych, regulacje biegu rzek, tworzenie nowych 
budynków itp., mo na podzieli  na dwa zasadnicze etapy: 1940�1941 i 1942�1944. Teren jej dzia-
ania zosta  ograniczony do czterech dystryktów: krakowskiego, lubelskiego, radomskiego i od lip-

ca 1941 r. � galicyjskiego. Komendantem S u by Budowlanej zosta  mianowany Heinrich Hinkel, 
d ugoletni cz onek NSDAP, który 27 kwietnia 1940 r. przyby  do Krakowa z Rzeszy i rozpocz  
prac  nad organizowaniem pierwszego oddzia u Baudienstu. Pierwszy oddzia  S u by Budowlanej 
podj  prac  w porcie rzecznym na Wi le, w Krakowie Prokocimiu ju  w dniu 22 maja 1940 r. 
W latach 1940�1944 powo ano roczniki m odzie y 1919�1926 na roczn  s u b . W szczytowym 
momencie funkcjonowania � w styczniu 1944 r. � organizacja zrzesza a 45 000 junaków, by nieca e 
11 miesi cy pó niej osi gn  pu ap zaledwie 1000 pracowników. Przedmiotem niniejszego ledz-
twa by y czyny polegaj ce na bezprawnym pozbawieniu wolno ci oraz zn caniu si  fizycznym 
i psychicznym nad junakami poprzez ich umieszczanie w obozach pracy przymusowej na terenie 
Krakowa i innych miejscowo ci województwa ma opolskiego, w warunkach bytowych, ywienio-
wych i higienicznych bezpo rednio zagra aj cych ich yciu; kierowaniu do wykonywania prac 
przekraczaj cych si y i mo liwo ci wi niów, a tak e organizowaniu apeli oraz tzw. wicze , pro-
wadz cych do wycie czenia wi niów. W toku post powania przygotowawczego przeprowadzono 
czynno ci zmierzaj ce do ustalenia kolejnych osób pokrzywdzonych, a nast pnie przes uchania 
ich w charakterze wiadków. Zgromadzono dost pne dokumenty archiwalne dotycz ce organiza-
cji i funkcjonowania w okresie okupacji hitlerowskiej S u by Budowlanej (Baudienst). Do chwi-
li obecnej, na podstawie analizy ca o ci zgromadzonego materia u dowodowego wyodr bniono 
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w tki dotycz ce zbrodni nazistowskich pope nionych na wi niach Obozów Pracy Przymusowej 
w Krakowie-D biu, Krakowie-Prokocimiu, a tak e w Tarnowie, Nowym S czu, Krzeszowicach 
i Zakopanem. Nast pnie post powania w tym zakresie zako czono wydaniem decyzji o umorze-
niu ledztwa. Nadto postanowieniem sygn. S 2/00/Zn z dnia 29 lipca 2008 r. umorzono ledz-
two w sprawie zbrodni nazistowskich, pope nionych w okresie od 1940 r. do stycznia 1945 r. na 
wi niach Obozów Pracy Przymusowej w Krakowie, oznaczonych numerami: �101�i �112� oraz 
w Niepo omicach, Wojniczu, Popowcu ko o Ska y, Niegowici ko o Gdowa, Rusocicach, Szczuci-
nie, Trzyci u/Wielmo y, Ostrowie Szlacheckim, K aju, Brze nicy, Starachowicach i Z oczowie, 
wcielonych do S u by Budowlanej (Baudienst).

Zbrodnie komunistyczne 

S 33/01/Zk � ledztwo w sprawie prowokacyjnej dzia alno ci organów bezpiecze stwa pa stwa 
w okresie od kwietnia 1948 r. do grudnia 1952 r. na terenie ca ego kraju, polegaj cej na podejmo-
waniu podst pnych zabiegów i tworzeniu fa szywych dowodów wobec cz onków i sympatyków 
Zrzeszenia �WiN�, zmierzaj cych do skierowania cigania karnego przeciwko wymienionym oso-
bom. Post powanie przygotowawcze obejmuje okoliczno ci przest pnych dzia a  podejmowanych 
w okresie od 1948 do 1952 r. przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego, 
w ramach sprawy agenturalnego rozpracowania o kryptonimie �Cezary�. Wskazane dzia ania ope-
racyjne polega y na stworzeniu V zarz du �WiN� i prowadzeniu prowokacyjnych czynno ci wobec 
kilkuset osób uwa anych za przeciwników ówczesnego ustroju politycznego, w tym by ych o nie-
rzy AK oraz dzia aczy �WiN�. Czynno ci te skutkowa y mi dzy innymi skazaniem w procesach 
karnych ponad dwustu osób.

W toku przedmiotowego ledztwa s  kontynuowane czynno ci zmierzaj ce do ustalenia i prze-
s uchania wiadków omawianych dzia a , a tak e ogl dzin licz cych 212 tomów akt archiwalnych, 
dotycz cych wymienionej sprawy. Wst pnie ustalono, e historyczne post powanie obejmowa o 
co najmniej dwie cie osób, w odniesieniu do których realizowano przest pne dzia ania.

S 22/01/Zk � ledztwo w sprawie wydarze  w Krakowie-Nowej Hucie, w dniu 27 kwietnia 
1960 r., zwi zanych z prób  usuni cia na polecenie organów pa stwowych i partyjnych krzy a, 
w trakcie których oko o 5000 demonstrantów star o si  z oko o 1000 funkcjonariuszy si  porz d-
kowych i bezpiecze stwa. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i S u by Bezpiecze stwa, u y-
waj c broni palnej, gazów zawi cych, pa ek i armatek wodnych, spowodowali u bli ej nieustalo-
nej liczby osób trwa e kalectwo oraz chorob  bezpo rednio zagra aj c  yciu. W toku ledztwa 
przeanalizowano obszerny materia  faktograficzny, znajduj cy si  w archiwach ró nych instytucji 
pa stwowych i ko cielnych, ponadto przes uchano ponad 100 wiadków, g ównie pokrzywdzo-
nych. Powo ano lekarzy bieg ych s dowych, którzy w swoich opiniach dokonali oceny charakteru 
doznanych przez pokrzywdzonych obra e . Do chwili obecnej dokonano ogl dzin oko o 200 akt 
osobowych funkcjonariuszy MO i SB, bior cych udzia  w tych wydarzeniach. W dalszym etapie 
ledztwa niezb dne b dzie ustalenie aktualnych danych osobowych kolejnych pokrzywdzonych,

z listy oko o 500 osób zatrzymanych i przes uchanie ich w charakterze wiadków. B d  kontynuo-
wane czynno ci zmierzaj ce do ustalenia i zidentyfikowania sprawców kierowniczych i wszystkich 
bezpo rednich wykonawców pope nionych zbrodni komunistycznych.

S 51/07/Zk � ledztwo w sprawie niedope nienia obowi zków s u bowych przez prokuratorów 
Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie, którzy w okresie od 13 pa dziernika 1982 r. 
do 30 czerwca 1983 r., w trakcie prowadzonego ledztwa, dotycz cego miertelnego postrzelenia 
Bogdana W osika, w dniu 13 pa dziernika 1982 r. w Krakowie-Nowej Hucie, przez funkcjonariu-
sza S u by Bezpiecze stwa KW MO w Krakowie, a polegaj cego na udaremnieniu post powania 
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karnego poprzez udzielenie pomocy sprawcy przest pstwa w unikni ciu odpowiedzialno ci karnej. 
W toku dotychczasowego post powania zgromadzono obszerny materia  dowodowy, obejmuj cy 
materia y archiwalne, m.in. akta S du Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie karnej, dotycz -
cej oskar onego Andrzeja A., skazanego za dokonanie zabójstwa Bogdana W osika, akta nadzoru 
ledztwa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie w sprawie mierci Bogdana W osika, 

a ponadto akta nadzoru Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Przes uchano w charakterze wiad-
ków: rodziców Bogdana W osika oraz innych wiadków, w tym by ych prokuratorów wojskowych 
z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie: Jerzego Ch. i Leszka R., na okoliczno  
przebiegu ledztwa w sprawie mierci Bogdana W osika. W charakterze wiadka zosta  przes u-
chany Zbigniew G., by y prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, sprawuj cy nadzór nad 
historycznym ledztwem. W toku przedmiotowego ledztwa powo ano bieg ego w zakresie badania 
pisma r cznego, który na podstawie zachowanego odr cznego egzemplarza postanowienia o umo-
rzeniu ledztwa z 1983 r. wskaza  autora tego postanowienia. Obecnie ledztwo jest kontynuowane 
w celu ustalenia sprawców kierowniczych.

S 42/08/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, pope nionej przez funkcjonariuszy 
WUBP w Krakowie w trakcie ledztwa prowadzonego w okresie od kwietnia do czerwca 1950 r., 
a polegaj cej na zn caniu si  psychicznym i fizycznym w celu wymuszenia wyja nie  od dzia a-
czy organizacji Ligi Walki z Bolszewizmem, za o onej przez by ych cz onków Armii Krajowej. 
Na podstawie zebranego dotychczas materia u dowodowego, a w szczególno ci zezna  wiadków, 
ogl dzin akt i opinii bieg ego, przedstawiono by emu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urz du 
Bezpiecze stwa Publicznego w Krakowie, Henrykowi C., zarzuty: zn cania si  nad W adys awem 
G., poprzez bicie go r k  po twarzy, gro enie d ugotrwa ym pozbawieniem wolno ci, a nawet wy-
rokiem mierci, wyzywanie s owami wulgarnymi oraz zn cania si  nad Józefem L. poprzez bi-
cie go, wk adanie stalówki pióra pod paznokcie, deptanie po paznokciach u nóg, zmuszanie do 
wielokrotnego powtarzania wicze  fizycznych (przysiadów i tzw. � abek�), a tak e wyzywanie 
s owami wulgarnymi oraz spowodowanie obra e  cia a w postaci z amania szcz ki, jak równie  
po wiadczenia nieprawdy w protokole zaznajomienia podejrzanego z aktami, co do przygotowania 
tej czynno ci. Przes uchany w charakterze podejrzanego Henryk C. nie przyzna  si  do pope nienia 
zarzucanych mu czynów. W chwili obecnej podejmowane s  czynno ci zmierzaj ce do zako cze-
nia sprawy i skierowania aktu oskar enia do s du. 

S 35/08/Zk � ledztwo dotyczy miertelnego pobicia w Krakowie w dniu 7 maja 1977 r. Stani-
s awa Pyjasa. W dniu 17 maja 1977 r. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie wszcz a ledztwo 
w celu zebrania wszechstronnego materia u dowodowego pozwalaj cego na ustalenie okoliczno ci 
mierci Stanis awa Pyjasa. Po wykonaniu czynno ci ledczych post powanie w dniu 15 wrze nia 

1977 r. zosta o umorzone wobec stwierdzenia, e nie pope niono czynu przest pczego. Pomimo 
wniesienia za alenia przez matk  zmar ego w dniu 27 wrze nia 1977 r. Prokurator Generalny utrzy-
ma  zaskar one postanowienie w mocy. Postanowieniem z dnia 6 czerwca 1991 r. Prokuratura Wo-
jewódzka w Krakowie podj a na nowo umorzone ledztwo w sprawie mierci Stanis awa Pyjasa. 
Post powanie zosta o zako czone w dniu 20 pa dziernika 1992 r. wydaniem postanowienia o umo-
rzeniu ledztwa wobec niewykrycia sprawcy lub sprawców pobicia Stanis awa Pyjasa, tj. o czyn 
z art. 157 § 1 kk z 1969 r. Postanowieniem Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 4 lutego 1993 r. decyzja 
o umorzeniu ledztwa zosta a uchylona i zlecono uzupe nienie post powania przygotowawczego. 
Postanowieniem z dnia 30 czerwca 1993 r. ledztwo zosta o ponownie umorzone wobec niewykry-
cia sprawców lub sprawcy przest pstwa, przewidzianego w art. 157 § 1 kk z 1969 r. Postanowieniem 
z dnia 17 stycznia 1994 r. Prokurator Apelacyjny w Krakowie zmieni  postanowienie Prokuratora 
Wojewódzkiego z dnia 30 czerwca 1993 r. w ten sposób, e jako przyczyn  umorzenia przyj  nie-
wykrycie sprawców przest pstwa. W pozosta ej cz ci postanowienie zosta o utrzymane w mocy. 
Prokurator Okr gowy w Krakowie postanowieniem z dnia 7 maja 1996 r. po raz kolejny podj  
prawomocnie zako czone post powanie w sprawie pobicia ze skutkiem miertelnym Stanis awa 
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Pyjasa z dniu 7 maja 1977 r. w Krakowie. W uzasadnieniu prokurator wskaza , e bezpo redni  
przyczyn  umorzenia ledztwa w dniu 30 czerwca 1993 r. by a niemo no  dalszej weryfikacji 
zak adanych wersji ledczych z uwagi na brak zgody Ministra Spraw Wewn trznych na odtajnienie 
danych identyfikacyjnych tzw. TW s u by bezpiecze stwa, których nale a o przes ucha  w trakcie 
prowadzonego post powania. Wobec aktualnej zmiany przepisów w tym zakresie istnieje mo li-
wo  ustalenia danych TW i ich przes uchanie. Jednak e post powanie zosta o umorzone postano-
wieniem z dnia 29 stycznia 1999 r. wobec niewykrycia sprawców pobicia ze skutkiem miertelnym 
Stanis awa Pyjasa. W oparciu o uzasadnienie postanowienia o umorzeniu ledztwa V Ds. 37/96/S 
nale y stwierdzi , e w wyniku podj tych dzia a  uzyskano dane personalne jedynie sze ciu by ych 
TW z 16, o których dane personalne Prokuratura Okr gowa w Krakowie si  zwróci a. Dzia ania 
prokuratora wówczas prowadz cego ledztwo doprowadzi y do rozszyfrowania 8 pseudonimów, 
pod którymi kry o si  6 wy ej wspomnianych TW. W trakcie prowadzonego przez prokuratur  po-
wszechn  ledztwa nie uzyskano adnych materia ów dotycz cych pracy agenturalnej (ustalonych 
TW) w stosunku do Stanis awa Pyjasa. Prokuratorzy uzyskali z Ministerstwa Spraw Wewn trznych 
informacj , e materia y te, jak równie  inne dotycz ce sprawy mierci Stanis awa Pyjasa, zosta y 
zniszczone na prze omie lat 1989/1990 na polecenie ówczesnego kierownictwa resortu spraw we-
wn trznych. Prokuratura Okr gowa w Krakowie w latach 2006 do maja 2008 wykonywa a czyn-
no ci przewidziane w trybie art. 327 § 3 kpk. W trakcie wykonywania tych czynno ci prokurator 
otrzyma  pismo naczelnika Oddzia owego Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów z dnia 
26 pa dziernika 2007 r. i posiad  informacje o tym, e jeden z by ych kolegów zmar ego by  wspó -
pracownikiem S u by Bezpiecze stwa. W dalszej cz ci pisma prokurator zosta  poinformowany, 
e akta dotycz ce wspó pracy z SB tego kolegi zosta y zniszczone w dniu 30 stycznia 1990 r. Nadto 

w pi mie ujawniono dane kolejnych czterech TW. Prokuratura Okr gowa w Krakowie na wniosek 
OK ZpNP w Krakowie postanowieniem z dnia 7 maja 2008 r. podj a na nowo umorzone ledztwo 
w sprawie pobicia ze skutkiem miertelnym w dniu 7 maja 1977 r. w Krakowie Stanis awa Pyja-
sa. Wniosek ten zosta  z o ony w zwi zku z ujawnieniem trzech nowych jednostek archiwalnych 
�Teczka pracy tajnego wspó pracownika�. W dniu 21 maja 2008 r. prokurator OK ZpNP w Krako-
wie wyda  postanowienie pod sygnatur  S 35/08/Zk o przej ciu do dalszego prowadzenia ledztwa 
w sprawie zbrodni komunistycznej, polegaj cej na pobiciu Stanis awa Pyjasa w dniu 7 maja 1977 r. 
w Krakowie, w wyniku którego dozna  on z amania uchwy po stronie lewej, lewego uku jarzmo-
wego, przedniej ciany zatoki szcz kowej lewej, cz ci przypo rodkowej dolnej brzegu oczodo u 
lewego oraz cz ci chrz stnej nosa, które to obra enia spowodowa y naruszenie czynno ci narz -
dów cia a na okres powy ej 7 dni, a w nast pstwie aspiracji krwi do dróg oddechowych i p uc, 
brocz cej z uszkodze  twarzoczaszki pokrzywdzonego doprowadzonego do stanu nieprzytomno ci 
� nast pi a mier  przez uduszenie, tj. o czyn z art. z art. 158 § 3 kk z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 18 grudnia 1988 r, o Instytucie Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1998 r., Nr 155 poz. 1016 z pó n. zm.). Sprawa niniej-
sza koncentruje si  na próbie odtworzenia przebiegu zdarze , maj cych miejsce krytycznej nocy 
6 na 7 maja 1977 r., skutkuj cych znalezieniem w godzinach porannych 7 maja 1977 r. w bramie 
Kamienicy pod Barankiem, przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie, zw ok studenta polonistyki Uni-
wersytetu Jagiello skiego w Krakowie � Stanis awa Pyjasa. Dotychczasowe ustalenia ledcze daj  
umocowanie tezie, e za badan  zbrodni  mog  sta  funkcjonariusze by ej S u by Bezpiecze stwa 
w Krakowie. Dlatego te  podejmowane dzi  dzia ania ledcze zmierzaj  w pierwszej kolejno ci do 
jej weryfikacji poprzez analiz  obszernej dokumentacji, pozyskanej z zasobów Biura Udost pnia-
nia i Archiwizacji Dokumentów IPN w Krakowie i w Warszawie, tudzie  przes uchania wiadków. 
Pomocna dla ustalenia kr gu osób, które mog  posiada  wiedz  dowodowo donios  dla sprawy, 
a które od roku 1977 nie zosta y nigdy przes uchane, by a w szczególno ci emisja na antenie Tele-
wizji TVN filmu dokumentalnego pt. �Trzech kumpli�, autorstwa Ewy Stankiewicz i Anny Ferens. 
Podj to przewidziane przepisami dzia ania zmierzaj ce do otrzymania ca o ci materia u �robocze-
go�, niewykorzystanego w ostatecznej wersji tego dokumentu, co w znacz cy sposób przyczyni 
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si , z jednej strony, do poszerzenia podmiotowego kr gu osób, które winny zosta  przes ucha-
ne w dalszym toku prowadzonego post powania z drugiej za , do podj cia decyzji o potrzebie 
uzupe niaj cego przes uchania, yj cych wiadków, przes uchanych w przesz o ci. Poniewa  s  
podstawy do kontestowania rzetelno ci opinii s dowo-lekarskiej pierwotnie wydanej w sprawie 
przez zespó  prof. Zdzis awa Marka, jak równie  poniewa  druga opinia, wydana przez zespó  bie-
g ych z Akademii Medycznej w Katowicach, dzia aj cy pod przewodnictwem prof. W adys awa 
Nasi owskiego, jest niepe na, zostan  podj te dzia ania zmierzaj ce do zweryfikowania obu opinii. 

ledztwo obejmuje ponadto w tek o charakterze pobocznym, zwi zany z ocen  dzia a  (zaniecha ) 
le cych po stronie organów procesowych tudzie  bieg ych � odpowiednio � nadzoruj cych i opi-
niuj cych w toku pierwszego ledztwa, prowadzonego w okresie od 7 maja do 15 wrze nia 1977 r. 
przez Prokuratur  Wojewódzk  w Krakowie, co skutkowa o bezpowrotn  utrat  dowodów oraz ich 
zafa szowaniem, niemo liwo ci  ustalenia stanu faktycznego, tj. sprawcy lub sprawców zbrodni 
pope nionej na szkod  Stanis awa Pyjasa. 

S 97/05/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, polegaj cej na bezprawnym pozba-
wieniu wolno ci od 13 grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. w Nowym S czu i innych miejscowo -
ciach by ego województwa nowos deckiego oraz Za u ko o Rzeszowa, a tak e w Kielcach, up-
kowie, Nisku i Go dapi 77 osób, w tym dzia aczy NSZZ �Solidarno �, na podstawie decyzji o ich 
internowaniu, wydanych przez Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Nowym 
S czu. Do chwili obecnej przeprowadzono czynno ci procesowe z udzia em 61 osób pokrzywdzo-
nych, reprezentuj cych przedstawicieli ówczesnej opozycji demokratycznej, w tym g ównie dzia-
aczy zwi zkowych NSZZ �Solidarno �. Zgromadzono tak e materia y archiwalne, w tym teczki 

73 osób internowanych, i zapoznano si  z nimi. 
Na podstawie danych z w a ciwych Urz dów Stanu Cywilnego ustalono, e 10 osób, spo ród 

ówcze nie internowanych ju  nie yje. Na podstawie informacji uzyskanych z Oddzia owego Biu-
ra Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie, przeprowadzono ogl dziny dost p-
nych materia ów archiwalnych, dotycz cych osób internowanych z województwa nowos deckiego, 
w tym w zakresie obejmuj cym czynno ci podejmowane przez S u b  Bezpiecze stwa w okresie 
poprzedzaj cym wprowadzenie stanu wojennego, a tak e czynno ci przedsi branych wobec inter-
nowanych po jego wprowadzeniu oraz dzia alno ci operacyjnej prowadzonej w o rodkach odosob-
nienia. Powy sze ogl dziny pozwoli y na uzyskanie odpisów dokumentów, maj cych znaczenie 
dla dzia a  podejmowanych i ustale  czynionych w niniejszym ledztwie. Nadto zwrócono si  do 
bieg ego z zakresu bada  porównawczych pisma r cznego o wykonanie opinii maj cej na celu zba-
danie autentyczno ci podpisów widniej cych m.in. na zabezpieczonych orygina ach decyzji o in-
ternowaniu i ustalenie ich autora. W ramach kontynuowanego ledztwa s  realizowane wcze niej 
zaplanowane przes uchania pokrzywdzonych, na podstawie tre ci uzyskanych zezna , gromadzony 
jest stosowny materia  dowodowy, pochodz cy ze róde  osobowych i rzeczowych. Przeprowa-
dzenie tych czynno ci pozwoli na dokonanie ocen, co do zakresu i charakteru odpowiedzialno ci 
karnej osób podejmuj cych decyzje o pozbawieniu wolno ci pokrzywdzonych, obj tych zakresem 
podmiotowym niniejszej sprawy.

S 7/07/Zk � ledztwo jest prowadzone w sprawie zbrodni komunistycznej, polegaj cej na pobi-
ciu przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Krakowie kilkunastu 
demonstrantów � dzia aczy ró nych organizacji opozycyjnych, w szczególno ci Konfederacji Pol-
ski Niepodleg ej, NSZZ �Solidarno �, Niepodleg o ciowego Ruchu Robotniczego i innych, w dniu 
3 maja 1987 r. w czasie manifestacji po mszy w. w katedrze na Wawelu w Krakowie. Przedmiotem 
ledztwa jest przede wszystkim ustalenie wszystkich pokrzywdzonych oraz wszystkich funkcjo-

nariuszy WUSW w Krakowie, którzy brali udzia  w pobiciu demonstrantów oraz ustalenie, czy 
do pobicia dosz o na zlecenie kierownictwa WSW. Zadaniem tego ledztwa jest tak e wyja nienie, 
czy w WUSW Kraków dzia a a nieformalna grupa, tzw. �II szereg�, z o ona z funkcjonariuszy 
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WUSW Kraków w tym milicjantów Plutonu Specjalnego ZOMO, której zadaniem mia o by  rozbi-
janie manifestacji organizowanych na terenie Krakowa. W toku ledztwa, na podstawie zebranego 
obszernego materia u dowodowego w postaci zezna  wiadków, dokumentów oraz filmów i zdj  
ustalono, i  wyselekcjonowana grupa funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO i funkcjona-
riuszy Wydzia ów Kryminalnych, ubrana w cywilne ubrania, znajdowa a si  w przedniej cz ci 
pochodu prowadzonego w dniu 3 maja 1987 r. po mszy w. w katedrze na Wawelu. Grupa ta dopro-
wadzi a do rozbicia pochodu, bij c poszczególnych demonstrantów oraz zatrzyma a organizatorów 
oraz osoby prowadz ce pochód. 

Do chwili obecnej zarzuty udzia u w pobiciu tych demonstrantów przedstawiono sze ciu funk-
cjonariuszom WUSW Kraków, a to Tomaszowi W., Kazimierzowi L., Andrzejowi Cz., Kazimie-
rzowi Z., Krzysztofowi H. i Ryszardowi R. W dalszym toku post powania planowane s  przes u-
chania wiadków i okazywanie im zdj  funkcjonariuszy WUSW w Krakowie.

S 8/07/Zk � ledztwo w sprawie zaistnia ego w dniu 2 maja 1985 r. w Krakowie bezprawnego 
pozbawienia wolno ci Agaty M. oraz Ryszarda M., dokonanego przez funkcjonariuszy Wojewódz-
kiego Urz du Spraw Wewn trznych w Krakowie pomimo braku podstaw faktycznych oraz praw-
nych do przeprowadzenia tych czynno ci. Pokrzywdzeni byli w przesz o ci aktywnymi cz onkami 
ugrupowa  opozycyjnych. Jako dzia acze opozycyjni uczestniczyli oni cz sto w wielu manifesta-
cjach upami tniaj cych rocznice patriotyczne, w zwi zku z tym byli doskonale znani krakowskiej 
s u bie bezpiecze stwa. W tym okresie krakowskie rodowisko opozycyjne by o obj te czynno -
ciami operacyjnymi w ramach mi dzy innymi sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie 
�Konspiratorzy�. Ugrupowania opozycyjne na dzie  3 maja 1985 r. zaplanowa y zorganizowanie 
demonstracji patriotycznej w Krakowie. S u ba Bezpiecze stwa, wiedz c o tych planach, w dniu 
2 maja 1985 r. w celu zdezorganizowania tej demonstracji rozpocz a zatrzymywanie dzia aczy, 
organizatorów tej demonstracji, w tym tak e pokrzywdzonych. Uzasadnieniem zatrzyma  by o 
twierdzenie, e mog  oni �powodowa  zak ócenia adu, porz dku i bezpiecze stwa publicznego 
w dniu 3 maja 1985 r.�. 

W toku przeprowadzonych czynno ci ustalono okoliczno ci dokonanych zatrzyma , co w kon-
sekwencji da o podstaw  do przedstawienia trzem by ym funkcjonariuszom SB w Krakowie: Ry-
szardowi C., Antoniemu K., Andrzejowi S. zarzutu pope nienia opisanych przest pstw. Zebrane 
w sprawie dowody, a w szczególno ci zeznania z o one przez pokrzywdzonych oraz wiadków 
zdarzenia, a tak e uzyskane materia y archiwalne, pozwoli y na przypisanie wymienionym spraw-
stwa w zakresie zarzuconych im czynów. W dniu 8 lipca 2008 r. skierowano akt oskar enia do S du 
Rejonowego dla Krakowa ródmie cia w Krakowie, w którym Ryszarda C., Antoniego K. i An-
drzeja S. oskar ono o to, e w dniu 2 maja 1985 r. w Krakowie, dzia aj c wspólnie i w porozumie-
niu jako funkcjonariusze Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Krakowie i tym samym 
funkcjonariusze pa stwa komunistycznego, wraz z innymi nieustalonymi osobami dopu cili si  
bezprawnego pozbawienia wolno ci Agaty M. oraz Ryszarda M. w ten sposób, e pomimo braku 
podstaw faktycznych i prawnych dokonali zatrzymania wy ej wymienionych i osadzenia w aresz-
cie Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Krakowie. Post powanie s dowe w sprawie 
nie zosta o zako czone. 

S 41/07/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, polegaj cej na bezprawnym po-
zbawieniu wolno ci cz onków NSZZ �Solidarno � w okresie od 12/13 grudnia 1981 r. do ko ca 
sierpnia 1982 r., na podstawie decyzji o internowaniu, wydanych przez komendanta wojewódzkie-
go MO w Kielcach i jego dwóch zast pców. Post powanie zosta o wszcz te postanowieniem z dnia 
9 maja 2007 r. Na podstawie materia ów archiwalnych, b d cych w zasobach OBUiAD Delegatury 
w Kielcach, ustalono, e z terenu województwa kieleckiego zosta o internowanych ponad 360 osób. 
Zapoznano si  z teczkami internowanych, dokonano ich ogl dzin i do akt sprawy sporz dzono 
kserokopie istotnych dokumentów, w tym decyzji o zatrzymaniu osoby, decyzji o internowaniu 
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i zwolnieniu z internowania z podpisami osób, które je wyda y. Na podstawie istniej cej dokumen-
tacji stwierdzono, e decyzje o internowaniu wydawa  komendant wojewódzki MO w Kielcach 
oraz dwaj jego zast pcy.

W toku ledztwa zapoznano si  z teczkami osobowymi tych trzech funkcjonariuszy i w czono 
do akt sprawy (w czasie przeprowadzonych ogl dzin) materia y pozwalaj ce w przysz o ci na usta-
lenie autentyczno ci podpisów poszczególnych komendantów pod decyzjami o internowaniu. 
W tym zakresie planowane jest w dalszym etapie ledztwa powo anie bieg ego z zakresu badania 
pisma w celu ustalenia autentyczno ci podpisów.

Ustalono ponadto, e jeden z ówczesnych zast pców komendanta wojewódzkiego MO w Kiel-
cach nie yje od kilku lat, komendant wojewódzki MO w Kielcach, który wyda  najwi ksz  liczb  
decyzji o internowaniu, z uwagi na stan zdrowia, nie mo e uczestniczy  w czynno ciach proceso-
wych i prawdopodobnie stan ten nie zmieni si  w czasie trwania ledztwa. Do chwili obecnej prze-
s uchano w sprawie 68 wiadków � osób pokrzywdzonych. Ustalono równie  osoby pokrzywdzone, 
które nie yj  oraz pokrzywdzonych, którzy na sta e od lat osiemdziesi tych XX wieku przebywaj  
poza granicami Polski. W ramach kontynuowanego ledztwa s  przeprowadzane przes uchania po-
krzywdzonych. Po skompletowaniu materia u dowodowego, pochodz cego ze róde  osobowych 
i dokumentów, zostanie dokonana jego analiza pozwalaj ca ustali  charakter odpowiedzialno ci 
karnej funkcjonariuszy podejmuj cych decyzj  o pozbawieniu wolno ci internowanych. W tej cz -
ci post powania jest planowane wykonanie czynno ci procesowych z udzia em drugiego z zast p-

ców komendanta wojewódzkiego MO w Kielcach, którego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo 
w takich czynno ciach.

5. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Lublinie

Zbrodnie nazistowskie

S 80/06/Zn � ledztwo wszcz te w oparciu o materia y wy czone ze sprawy dotycz cej zbrodni 
hitlerowskich zaistnia ych w latach 1941�1944 w KL Lublin po o onym na Majdanku w Lublinie, 
w zakresie czynów pope nionych przez stra niczk  obozow  � Ern  W. W toku post powania wy-
dano postanowienie o przedstawieniu Ernie W. zarzutu pope nienia zbrodni przeciwko ludzko ci. 
Jako stra niczka na Polu I i V KL Lublin w czasie niemieckiej okupacji Polski, w okresie od 7 pa -
dziernika 1942 r. do 15 stycznia 1944 r., traktowa a w sposób nieludzki, stosuj c przemoc i gro b  
bezprawn , równie  z powodu przynale no ci narodowej i rasowej, wycie czone fizycznie i psy-
chicznie kobiety i dzieci osadzone w obozie.

Postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie zdo ano Ernie W. przedstawi . Jak ustalono, 
podejrzana zmar a 16 lutego 2008 r. W drodze mi dzynarodowej pomocy prawnej zwrócono si  
do Ministerstwa Sprawiedliwo ci Republiki Austrii o urz dowe potwierdzenie zgonu podejrza-
nej. W dniu 5 grudnia 2008 r. strona austriacka przekaza a urz dowe potwierdzenie tego faktu. 
W zwi zku z tym ledztwo przeciwko stra niczce KL Lublin � Ernie W. zosta o umorzone wobec 
mierci osoby podejrzanej. 

S 27/08/Zn � ledztwo wszcz te 30 czerwca 2008 r. w sprawie zbrodni przeciwko ludzko ci, 
polegaj cej na zabójstwie nieustalonej bli ej liczby osób narodowo ci ydowskiej, dokonanym 
wiosn  1942 r. w trakcie likwidacji getta dla ludno ci ydowskiej w Lublinie. 

W toku ledztwa uzyskano dane potwierdzaj ce przeprowadzenie przez okupanta niemieckie-
go, w dwóch fazach, akcji likwidacji getta, podczas której w pobliskich obozach zag ady mier  
ponios o minimum 30 000 lubelskich ydów. Nadto podczas wysiedlania na ulicach Starego Mia-
sta w Lublinie zgin o kilkaset osób. W trakcie likwidacji getta w kwietniu 1942 r. przewieziono 
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z ochronki i zamordowano na terenie kopalni piachu po o onej w pobli u ul. czy skiej w Lubli-
nie, nie mniej ni  30 dzieci ydowskich o nieustalonych bli ej danych personalnych.

Zbrodnie komunistyczne 

S 185/01/Zk � ledztwo wszcz te 12 marca 2002 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wol-
no ci Wincentego G., cz onka organizacji niepodleg o ciowej AK �WiN� oraz stosowania wobec 
niego przez funkcjonariuszy UB we W odawie i w Lublinie niedozwolonych metod ledczych. 
Zebrany w sprawie materia  dowodowy pozwoli  na przedstawienie b. funkcjonariuszowi WUBP 
w Lublinie, Zdzis awowi N., zarzutu przekroczenia uprawnie  poprzez bezprawne pozbawienie 
wolno ci Wincentego G. i wydanie w dniu 21 czerwca 1945 r. postanowienia o �obraniu� wobec 
pokrzywdzonego rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wincenty G. 
by  bezprawnie, tj. bez decyzji w a ciwych organów wymiaru sprawiedliwo ci i bez przedstawie-
nia mu zarzutów przetrzymywany ju  od 5 czerwca 1945 r. Wed ug ówcze nie obowi zuj cych 
przepisów, pokrzywdzonego nale a o natychmiast zwolni . W dniu 26 sierpnia 2008 r. skierowano 
do S du Rejonowego IX Wydzia u Karnego w Lublinie akt oskar enia przeciwko Zdzis awowi N. 
Sprawa pozostaje na etapie post powania s dowego.

S 33/07/Zk � ledztwo wszcz te 25 kwietnia 2001 r. w sprawie stosowania przez funkcjonariu-
szy pa stwa komunistycznego, od 26 czerwca 1959 r. i w okresie pó niejszym w Kra niku, represji 
oraz ogranicze  w przys uguj cych prawach w zwi zku z wyznaniem i praktykowaniem przez 
mieszka ców tego miasta wiary katolickiej. 

Ustalono, i  26 czerwca 1959 r. w Kra niku Fabrycznym dosz o do manifestacji mieszka ców 
miasta w zwi zku z prób  zlikwidowania krzy a, w którego pobli u by y organizowane nabo e -
stwa religijne. Protest spo eczny zosta  st umiony przez funkcjonariuszy miejscowej MO, wzmoc-
nionych jednostk  ZOMO z Lublina. Zatrzymanych zosta o kilkaset osób, a ponad 20 zosta o po-
zbawionych wolno ci. Represje wobec uczestników protestu by y stosowane nawet po opuszczeniu 
przez nich zak adu karnego. Pokrzywdzonym utrudniano podj cie ponownego zatrudnienia. 

W toku ledztwa podejmowane s  dzia ania zmierzaj ce do ustalenia funkcjonariuszy wykonu-
j cych czynno ci z udzia em zatrzymanych.

S 5/04/Zk � ledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn cania si  przez funkcjonariuszy 
pa stwa komunistycznego nad uczestnikami protestu spo ecznego z dnia 25 czerwca 1976 r. w Ra-
domiu. Post powanie zosta o przej te 19 stycznia 2004 r. z Prokuratury Okr gowej w Radomiu 
po zwróceniu tej sprawy przez S d Okr gowy w Radomiu w celu uzupe nienia.

W okresie sprawozdawczym w ledztwie koncentrowano si  nad wyja nieniem wszystkich oko-
liczno ci fizycznego i psychicznego zn cania si  nad uczestnikami Wydarze  Radomskich 1976 r. 
Przes uchano ponad 50 wiadków � uczestników tamtych wydarze  ( cznie oko o 850 osób), prze-
prowadzono liczne kwerendy archiwalne w poszukiwaniu dokumentów ród owych. Materia  zgro-
madzony dotychczas pozwoli  przedstawi  zarzuty pope nienia zbrodni komunistycznych cznie 
42 funkcjonariuszom pa stwa komunistycznego (ZOMO, MO, s uchaczom Wy szej Szko y Ofi-
cerskiej w Szczytnie). 

Zebrany wobec konkretnego funkcjonariusza lub funkcjonariuszy ca o ciowy materia  dowodo-
wy sukcesywnie wy czano do odr bnych post powa  i kierowano akty oskar enia.

Tak uczyniono w nast puj cych ledztwach: 
S 23/06/Zk w dniu 9 czerwca 2006 r. skierowano akt oskar enia przeciwko Januszowi D. o pe -

nienie dwóch zbrodni komunistycznych, polegaj cych na zn caniu si  oraz pobiciu pokrzywdzo-
nych. S d Okr gowy w Radomiu wyrokiem z dnia 31 pa dziernika 2007 r. na podstawie ustawy 
z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii umorzy  wobec oskar onego post powanie. W skutek wnie-
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sienia apelacji w dniu 24 kwietnia 2008 r. S d Apelacyjny w Lublinie uchyli  i w cz ci zmieni  
zaskar one orzeczenie. S d Apelacyjny wskaza  � w ocenie prowadz cych ledztwo prokuratorów 
� nietrafn  konstrukcj  prawn  zak adaj c  przedawnienie cigania jednego z czynów przypisa-
nych Januszowi D. Od orzeczenia S du Apelacyjnego w Lublinie w dniu 4 wrze nia 2008 r. wnie-
siono do S du Najwy szego nadzwyczajny rodek zaskar enia w postaci kasacji. S d Najwy szy 
nie zaj  jeszcze stanowiska.

S 63/07/Zk w dniu 16 czerwca 2007 r. skierowano akt oskar enia przeciwko Stefanowi S. S d 
Rejonowy w Radomiu wyrokiem z dnia 6 wrze nia 2007 r. uzna  ww. oskar onego za winnego 
zn cania si  nad pokrzywdzonymi i wymierzy  mu kar  2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby. W dniu 10 marca 2008 r. S d Okr gowy w Rado-
miu, po rozpoznaniu apelacji oskar onego, zmieni  zaskar ony wyrok w ten sposób, i  uzna , e za-
chowanie Stefana S. wyczerpywa o jedynie znamiona przest pstwa pobicia i wyeliminowa  z opisu 
czynu zn canie si  oraz wymierzy  kar  1 roku i 6 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym 
zawieszeniem wykonania orzeczonej kary na okres 3 lat próby. Z uwagi na nieuwzgl dnienie przy 
wymiarze kary przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii, obliguj cej S d orzekaj cy 
do umorzenia tego post powania, w tym zakresie 11 wrze nia 2008 r. wniesiono do S du Najwy -
szego nadzwyczajny rodek zaskar enia w postaci kasacji. S d Najwy szy w tym przedmiocie nie 
zaj  jeszcze stanowiska.

S 100/07/Zk w dniu 10 listopada 2007 r. skierowano akt oskar enia przeciwko Marianowi F. 
S d Rejonowy w Radomiu wyrokiem z dnia 17 wrze nia 2008 r. uzna  oskar onego za winnego 
zn cania si  nad pokrzywdzonymi i wymierzy  mu kar  2 lat pozbawienia wolno ci z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby. Wyrok jest prawomocny. 

S 129/07/Zk w dniu 30 listopada 2007 r. skierowano akt oskar enia przeciwko Januszowi N. 
Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2008 r. S d Okr gowy w Radomiu uzna  ww. oskar onego za winne-
go jedynie przest pstwa pobicia i wyeliminowa  z opisu i z kwalifikacji prawnej czynu znamiona 
przest pstwa zn cania si  oraz na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii umorzy  
wobec oskar onego post powanie. Wskutek wniesienia apelacji od wyroku w dniu 25 listopada 
2008 r. S d Apelacyjny w Lublinie uchyli  zaskar one orzeczenie i wskaza  � w ocenie prowadz -
cych ledztwo prokuratorów � nietrafn  konstrukcj  prawn , zak adaj c  przedawnienie cigania 
czynu przypisanego oskar onemu oraz umorzy  post powanie. 

S 24/08/Zk w dniu 23 kwietnia 2008 r. skierowano akt oskar enia przeciwko Zdzis awowi B. 
i innym cznie 30 b. funkcjonariuszom ZOMO Lublin o fizyczne zn canie si  nad pokrzywdzo-
nymi poprzez wzi cie udzia u w biciu ich w tzw. � cie ce zdrowia� w budynku Komisariatu MO 
w Szyd owcu ko o Radomia. S d Okr gowy w Radomiu w dniu 5 listopada 2008 r. rozpocz  prze-
wód s dowy. Sprawa pozostaje na etapie post powania s dowego.

S 139/04/Zk � ledztwo w sprawie przekroczenia uprawnie  przez funkcjonariuszy pa stwa ko-
munistycznego, wchodz cych w sk ad oddzia ów ZOMO, MO i wojska, którzy brali udzia  w pobiciu 
pa kami s u bowymi uczestników strajku, do którego dosz o w nocy z 16 na 17 grudnia 1981 r. w Lu-
belskich Zak adach Naprawy Samochodów w Lublinie. Dotychczasowe ustalenia wskazuj , i  akcja 
strajkowa pracowników ww. zak adu zosta a przeprowadzona spontanicznie jako spo eczny protest 
po og oszeniu dekretu o stanie wojennym. W strajku wzi li udzia  pracownicy zak adu oraz osoby 
solidaryzuj ce si  z protestuj cymi robotnikami. Komitet strajkowy wobec obawy, e mo e doj  
do fizycznej konfrontacji z MO i z wojskiem podj  decyzj  o zako czeniu strajku i opuszczeniu za-
k adu. Przed bram  g ówn  protestuj cy zostali zaatakowani i pobici przez funkcjonariuszy pa stwa 
komunistycznego. W toku ledztwa podejmowane s  dzia ania zmierzaj ce do ustalenia osób, które 
wyda y rozkaz zastosowania przemocy wobec robotników opuszczaj cych zak ad pracy.

S 83/06/Zk � ledztwo wszcz te 7 lutego 2007 r. w sprawie przekroczenia uprawnie  przez 
funkcjonariuszy ZOMO podczas trwania akcji strajkowej w Wytwórni Sprz tu Komunikacyjnego 
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w widniku i sprowadzenia w nocy z 15 na 16 grudnia 1981 r. w widniku niebezpiecze stwa 
dla ycia lub zdrowia wielu osób na skutek u ycia przez funkcjonariuszy broni palnej. W toku 
ledztwa ustalono, i  na znak protestu po og oszeniu dekretu o stanie wojennym i w zwi zku 

z aresztowaniem dzia aczy NSZZ �Solidarno � w dniu 13 grudnia 1981 r. w zak adzie WSK 
widnik podj to decyzj  o rozpocz ciu strajku okupacyjnego. W nocy z 15 na 16 grudnia 1981 r. 

oddzia y ZOMO, MO i wojska rozpocz y akcj  zmierzaj c  do przerwania protestu. Podczas 
tych dzia a  oddano seri  strza ów z amunicji ostrej w mury hali nr 1 oraz w kierunku pobliskie-
go biurowca. 

Aktualnie podejmowane s  dzia ania zmierzaj ce do ustalenia osób, które wyda y rozkaz u ycia 
broni palnej, jak równie  dowodz cych akcj  t umienia strajku w WSK widnik.

S 81/02/Zk � ledztwo wszcz te 24 wrze nia 2002 r. w sprawie przekroczenia uprawnie  przez 
b. funkcjonariuszy RUSW w Hrubieszowie, którzy w pierwszej po owie 1986 r. tworzyli fa szywe 
dowody obci aj ce dzia acza opozycji demokratycznej, Janusza W. 

W dniu 10 pa dziernika 2007 r. skierowano do S du Rejonowego w Hrubieszowie akt oskar e-
nia przeciwko Krzysztofowi Janowi P. i Zdzis awowi Janowi M. Funkcjonariuszy tych oskar ono 
o przekroczenie uprawnie  w trakcie przes ucha  w charakterze wiadków Ma gorzaty C., Tade-
usza P. i Marka M. Chcieli oni wywrze  wp yw na tre  zezna  tych osób i grozili pope nieniem 
czynów zabronionych na ich szkod  w przypadku innej postawy.

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2008 r. Krzysztof Jan P. i Zdzis aw Jan M. zostali uznani za win-
nych zarzucanych im czynów i wymierzono im kary: Krzysztofowi Janowi P. przy zastosowaniu 
przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii � kar  czn  1 rok i 4 miesi ce pozbawienia 
wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz zobowi zano 
skazanego do przeproszenia pokrzywdzonych; Zdzis awowi Janowi M. przy zastosowaniu prze-
pisów ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii � kar  1 rok i 2 miesi ce pozbawienia wolno ci 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz zobowi zano skazanego do 
przeproszenia pokrzywdzonych. Wyrok nie jest prawomocny, apelacj  od wyroku wnie li proku-
rator i skazani. 

Zbrodnie przeciwko ludzko ci 

S 1/00/Zi � ledztwo podj te z zawieszenia 27 listopada 2000 r. w sprawie zbrodni ludobójstwa 
pope nionych na terenie województwa wo y skiego w latach 1939�1945 przez nacjonalistów 
ukrai skich, a w szczególno ci dopuszczenia si  zabójstw kilkudziesi ciu tysi cy m czyzn, 
kobiet i dzieci narodowo ci polskiej, zn cania si  fizycznego, psychicznego nad cz onkami pol-
skiej grupy narodowej, zniszczenia lub kradzie y ich mienia oraz stosowania innych represji 
i czynów nieludzkich w celu stworzenia warunków ycia gro cych im biologicznym wynisz-
czeniem b d  zmuszaj cych do opuszczenia swoich siedzib i ucieczki z terenów województwa 
wo y skiego.

W toku ledztwa kontynuowano przes uchania wiadków oraz rozleg e kwerendy materia ów 
archiwalnych. W dniu 24 stycznia 2008 r. uzyskano materia y przekazane przez Prokuratur  Ge-
neraln  Ukrainy w zwi zku z realizacj  wniosku o mi dzynarodow  pomoc prawn  w sprawie 
mordu osób narodowo ci polskiej dokonanego 3 sierpnia 1943 r. w miejscowo ci I owica Ma a, 
powiat Krzemieniec. Na podstawie przekazanych dokumentów nie zdo ano ustali  sprawców tej 
zbrodni. Kontynuowane s  czynno ci zmierzaj ce do odnalezienia rozkazu b d  uchwa y, które 
w sposób jednoznaczny wskazywa yby na podj cie decyzji o eksterminacji osób narodowo ci pol-
skiej. W tym celu przygotowano kolejny wniosek o udzielenie mi dzynarodowej pomocy prawnej 
do ukrai skich organów wymiaru sprawiedliwo ci, zawieraj cy pro b  o przeprowadzenie uzupe -
niaj cych sprawdze  w archiwum S u by Bezpiecze stwa Ukrainy. 



29

6. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w odzi

Zbrodnie nazistowskie

S 6/02/Zn � ledztwo wszcz te w dniu 30 stycznia 2002 r. w sprawie zabójstwa w latach 
1942�1944 przez funkcjonariuszy hitlerowskiej policji bezpiecze stwa w Radomsku kilkudziesi -
ciu mieszka ców Radomska i okolic. Post powanie obejmowa o zarówno zbiorowe, jak i poje-
dyncze egzekucje. Okoliczno ci dotycz ce zdarze  wyja nianych w ledztwie, ustalono w wyniku 
ujawnienia i przes uchania wielu osób, w tym naocznych wiadków zbrodni i cz onków rodzin 
ofiar. Zapoznano si  z dokumentami archiwalnymi, takimi jak: akta s dów grodzkich, dokumenta-
cje kancelarii parafialnych, archiwalna ksi ga zatrzymanych �Hauptbuch� administracji wi zienia 
w Radomsku. Uzyskano fotografie z egzekucji na kopcu radomskim. Zdo ano równie  uzyska  
obwieszczenie dotycz ce jednej z egzekucji oraz zapiski by ego kierownika Aresztu Miejskiego 
w Radomsku. Zgromadzony materia  dowodowy jest bardzo istotny, poniewa  egzekucje by y na-
st pstwem wyroków S du Dora nego Komendanta Policji Bezpiecze stwa i SD na dystrykt radom-
ski, którego dokumentacja si  nie zachowa a. Ustalono cznie nazwiska 79 ofiar oraz dok adne 
daty zbiorowych i pojedynczych egzekucji. Ujawniono, i  niektórych osób, których nazwiska wid-
nia y na obwieszczeniu o egzekucji, nie rozstrzelano, lecz przetransportowano je do obozu koncen-
tracyjnego. Obszerny materia  dowodowy w zakresie poszczególnych egzekucji, sukcesywnie w la-
tach 2006�2008, wy czano do odr bnych post powa . Dotyczy y one w tków: zabójstwa 10 osób 
w egzekucji dokonanej w dniu 3 maja 1944 r. na kopcu radomskim; zabójstwa 18 osób w dniu 
29 grudnia 1944 r. w lesie we wsi Folwarki, ko o Radomska oraz zabójstw kilkudziesi ciu osób, 
na cmentarzu ydowskim w Radomsku. Zako czono je postanowieniami o umorzeniu ledztwa 
z uwagi na niewykrycie sprawców. W dniu 28 pa dziernika 2008 r. zako czono postanowieniem 
o umorzeniu wobec niewykrycia sprawców ostatni w tek ledztwa. Dotyczy  on zabójstwa 22 osób 
w egzekucji dokonanej w dniu 23 czerwca 1944 r. na kopcu radomskim. 

S 25/08/Zn � ledztwo wszcz te w dniu 25 maja 2008 r. w sprawie zabójstwa 40 m czyzn je-
sieni  1939 r. w odzi przez nieustalonych funkcjonariuszy niemieckich. Post powanie wszcz to 
na podstawie informacji przekazanych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu ódzkiego, z któ-
rych wynika o, i  podczas bada  archeologiczno-ekshumacyjnych przeprowadzonych w dniach 
13�21 maja 2008 r. na wojskowym poligonie ód  Brus ujawniono szcz tki ofiar mordu dokona-
nego przez Niemców. Badania antropologiczne szcz tków ludzkich wykaza y, i  w odkrytej jamie 
grobowej znajdowa y si  szkielety 40 m czyzn w wieku pomi dzy 20. a 55. rokiem ycia. Na 
wi kszo ci czaszek stwierdzono obra enia postrza owe z broni palnej. Pozosta e nosi y lady uszko-
dze , które mo na wi za  z postrza ami, b d  ich stan uniemo liwia  dokonanie odpowiednich ob-
serwacji. Lokalizacja otworów wlotowych wskazywa a na systematyczny sposób rozstrzeliwania 
ofiar. Podczas prac ekshumacyjnych, przeprowadzanych w zbiorowej mogile, znaleziono wiele 
przedmiotów, w tym obr czki z wygrawerowanymi inicja ami, imionami oraz datami oraz portfele 
z monogramami. W toku prowadzonego ledztw przeprowadzono mudne poszukiwania doku-
mentów odnosz cych si  do przedmiotu post powania w Archiwum Pa stwowym w odzi, Urz -
dzie Stanu Cywilnego w odzi oraz zasobach archiwalnych IPN. Przes uchano licznych wiadków. 
Nadto zlecono i przeprowadzono ekspertyzy kryminalistyczne w zakresie mechanoskopii, broni 
i balistyki oraz bada  dokumentów. Na podstawie materia u dowodowego zgromadzonego dotych-
czas, ustalono dane trzech spo ród czterdziestu ofiar zbrodni. W ród ustalonych pokrzywdzonych 
s : Henryk Szulc � cz onek Rady Miejskiej w odzi, Stanis aw Sapoci ski � dziennikarz oraz 
W adys aw Krzemi ski � pracownik magistratu w odzi. Nie zdo ano ustali  yj cych cz onków 
rodziny H. Szulca i S. Sapoci skiego. Natomiast syn i córka W. Krzemi skiego ze wzruszeniem 
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przyj li informacje dotycz ce ojca, o którym od dnia zatrzymania w 1939 r. nie by o adnej wia-
domo ci i odebrali pami tk  rodzinn  w postaci obr czki odnalezionej w mogile zbiorowej na 
poligonie ód  Brus. W odniesieniu do pozosta ych ofiar wytypowano nazwiska 37 osób, które 
mog y zosta  stracone przez okupanta w dniu 12 listopada 1939 r., któr  to dat  przyj to jako 
najbardziej prawdopodobn  dla dokonania przedmiotowej zbrodni. Trwaj  intensywne czynno ci 
maj ce na celu ustalenie, czy w ród odnalezionych szcz tków znajduj  si  szcz tki osób wytypo-
wanych jako ofiary. 

Zbrodnie komunistyczne

S 33/01/Zk � ledztwo wszcz te w dniu 16 maja 2001 r. w sprawie przekroczenia uprawnie  
przez funkcjonariuszy organów bezpiecze stwa publicznego, sprawuj cych nadzór nad wykona-
niem wyroków mierci na dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, kpt. Stanis awie Sojczy -
skim �Warszycu� oraz pi ciu cz onkach jego sztabu w dniu 19 lutego 1947 r. w odzi. Celem tego 
post powania by o ustalenie funkcjonariuszy winnych tego, e po wykonaniu orzeczonych przez 
Wojskowy S d Rejonowy (wyrokiem z dnia 17 grudnia 1946 r. ) kar mierci w stosunku do �War-
szyca� polecili zakopanie zw ok rozstrzelanych w nieustalonym miejscu, nie wydali ich rodzinie 
i nie wskazali miejsca pochówku w obawie przed uczynieniem z niego obiektu kultu i pami ci 
narodowej. Niezale nie od czynno ci podejmowanych w tym zakresie przez ca y okres trwania po-
st powania by y podejmowane dzia ania maj ce na celu ustalenie rzeczywistego miejsca pochówku 
S. Sojczy skiego i straconych wraz z nim cz onków sztabu. Kilkakrotnie przeprowadzano próbne 
wykopy i odwierty w miejscu wskazywanym zarówno przez prokuratora obecnego przy egzeku-
cji, jak i innych wiadków, tj. na terenach wokó  poligonu wojskowego Brus w odzi, gdzie nie-
w tpliwie nast pi a egzekucja. W toku prowadzonego w tej sprawie ledztwa poddawano analizie 
i weryfikowano wszystkie mo liwe hipotezy odnosz ce si  do przypuszczalnego miejsca ukrycia 
zw ok rozstrzelanych. Jedn  z nich by a wersja zak adaj ca wykopanie zw ok przez inn , ni  plu-
ton egzekucyjny, grup  funkcjonariuszy WUBP w odzi i pochowanie ich w innym, nieustalonym 
miejscu, b d  hipoteza zak adaj ca przekazanie zw ok straconych o nierzy KWP do Akademii 
Medycznej w odzi jako materia  badawczy dla studentów. Zarówno te hipotezy, jak równie  taka, 
e w ród (ekshumowanych w 1965 r. na poligonie wojskowym Brus) oko o czterdziestu osób, uzna-

nych wówczas za ofiary zbrodni niemieckiej, znajdowa y si  szcz tki �Warszyca� i jego o nierzy, 
nie znalaz y potwierdzenia w zgromadzonych materia ach ledztwa i nie doprowadzi y do usta-
lenia miejsca pochowania zw ok S. Sojczy skiego i cz onków sztabu KWP. ledztwo umorzono 
9 czerwca 2008 r. w cz ci dotycz cej przekroczenia uprawnie  w dniu 19 lutego 1947 r. w odzi 
przez funkcjonariuszy WUBP w odzi poprzez wydanie polecenia zakopania zw ok kpt. S. Soj-
czy skiego oraz pi ciu cz onków sztabu w nieustalonym miejscu � wobec niewykrycia sprawców, 
za  w cz ci niedope nienia obowi zków w lutym 1947 r. w odzi przez naczelnika Wydzia u 
Wi ziennictwa WUBP w odzi, poprzez zaniechanie powiadomienia cz onków rodziny straconych 
osób o ich zgonie, jak równie  miejscu ich pochówku � wobec mierci sprawcy.

Poniewa  nie mo na wykluczy , e w ka dym czasie mog  pojawi  si  nowe, nieznane dowody, 
które w zasadniczy sposób zmieni  ustalenia w zakresie nieznanego obecnie miejsca pochowania 
zw ok �Warszyca� i jego o nierzy przed zako czeniem post powania, od yj cych cz onków ro-
dziny S. Sojczy skiego i krewnych straconych wraz z nim o nierzy KWP pobrano materia  gene-
tyczny, którego zbadanie umo liwi identyfikacj  ewentualnie znalezionych szcz tków. 

S 57/05/Zk � ledztwo wszcz te w dniu 14 lutego 2006 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia 
wolno ci 236 osób z odzi i by ego województwa miejskiego ódzkiego w okresie od 12 grudnia 
1981 r. do maja 1982 r., dokonanego poprzez wykonanie bezprawnych decyzji o internowaniu po-
krzywdzonych w wi zieniach w czycy, owiczu i Kwidzynie, wydawanych przez komendanta 
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wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w odzi, co stanowi o akt represji wobec osób uznawanych 
za przeciwników panuj cego wówczas w Polsce systemu spo eczno-politycznego. Wszystkie zana-
lizowane decyzje o internowaniu by y obiektywnie bezprawne, poniewa  komendant wojewódzki 
MO w odzi lub jego zast pca wydawali je na podstawie nieistniej cego �dekretu z 12 grudnia 
1981 r. o ochronie bezpiecze stwa Pa stwa i porz dku publicznego w czasie obowi zywania sta-
nu wojennego�. W ramach prowadzonego ledztwa odnaleziono i poddano ogl dzinom kilkana-
cie tomów dokumentów osób internowanych z odzi i województwa ódzkiego. W toku ledz-

twa przes uchano dotychczas 87 pokrzywdzonych i nadal przes uchiwani s  kolejni internowani. 
Poza wy ej wymienionym ledztwem s  równie  prowadzone post powania dotycz ce interno-
wania 208 dzia aczy opozycji z terenów ówczesnych województw sieradzkiego, kaliskiego, piot-
rkowskiego i skierniewickiego, w których przes uchano dotychczas cznie 136 pokrzywdzonych. 
Na podstawie zezna  pokrzywdzonych oraz analizy materia ów archiwalnych s  ujawniane kolej-
ne przypadki zbrodni komunistycznych, polegaj cych m.in. na stosowaniu wobec internowanych 
przemocy w o rodkach odosobnienia, gró b bezprawnych w celu zmuszenia ich do podpisania tzw. 
�deklaracji lojalno ci� lub podj cia wspó pracy ze S u b  Bezpiecze stwa, stosowaniu represji wo-
bec osób udzielaj cych pomocy internowanym. Materia y w tych sprawach sukcesywnie wy cza-
ne s  do odr bnych post powa .

S 24/06/Zk � ledztwo wszcz te w dniu 5 czerwca 2006 r. przeciwko by ym funkcjonariuszom 
Urz du Bezpiecze stwa Publicznego dla miasta odzi, S awomirowi P. i Henrykowi P., oskar-
onym o fizyczne i moralne zn canie si  w okresie od lipca 1952 r. do grudnia 1952 r. nad dwie-

ma osobami: Henryk  R., aresztowan  pod zarzutem przynale no ci do konspiracyjnej organiza-
cji �Polska Organizacja Podziemna� oraz Eugeniuszem T., aresztowanym cz onkiem organizacji 
�Wolna Idea Polski�. Z ustale  ledztwa wynika o, e funkcjonariusze S awomir P. i Henryk P. 
wspólnie i w porozumieniu prowadzili przez wiele godzin bez przerwy o ró nych porach dnia 
i nocy przes uchania pokrzywdzonych. Podczas przes ucha  Eugeniusza T. bili go r kami po twa-
rzy i innych cz ciach cia a, zmuszali do siedzenia przez wiele godzin na taborecie o bardzo ma ym 
siedzisku oraz do stania na ugi tych nogach pod zawieszon  nisko na cianie szafk . Podczas prze-
s ucha  Henryki R. podejrzani bili j  po r kach i g owie, zniewa ali s owami obel ywymi, grozili 
pobiciem oraz odebraniem jej dziecka po uzyskaniu informacji, e jest ona w ci y. W dniu 24 lipca 
2006 r. skierowano przeciwko S awomirowi P. i Henrykowi P. akt oskar enia do S du Rejonowego 
dla odzi Widzewa w odzi. Wyrokiem z dnia 27 marca 2008 r. s d uzna  oskar onych za winnych 
zn cania si  nad Eugeniuszem T. i skaza  ich na kary po 1 roku i 6 miesi cy pozbawienia wolno ci 
z warunkowym zawieszeniem wykonania tych kar na okres 3 lat oraz wymierzy  obydwu oskar o-
nym kary dodatkowe zakazu zajmowania stanowisk zwi zanych z pe nieniem funkcji publicznych 
na okres 5 lat i podania wyroku do wiadomo ci publicznej przez og oszenie w gazecie o zasi gu 
ogólnopolskim. Natomiast s d uniewinni  oskar onych od zarzutu zn cania si  nad Henryk  R., 
uznaj c, e materia  dowodowy nie pozwoli  na ustalenie w sposób nie budz cy adnych w tpli-
wo ci, e to w a nie oskar eni przes uchiwali pokrzywdzon . S d Okr gowy w odzi, wyrokiem 
z dnia 24 wrze nia 2008 r., utrzyma  w mocy wyrok S du I instancji, uznaj c apelacje obro ców 
oskar onych za oczywi cie bezzasadne.

S 64/07/Zk � ledztwo wszcz te w dniu 10 stycznia 2008 r. w sprawie zn cania si  na prze o-
mie lipca i sierpnia 1982 r. w Kaliszu nad Fabianem K., cz onkiem NSZZ �Solidarno �, przez 
funkcjonariuszy SB KW MO w Kaliszu. W toku ledztwa ustalono, e funkcjonariusze zatrudnieni 
w Wydziale SB KW MO w Kaliszu zatrzymali na ulicy wracaj cego z pracy pokrzywdzonego 
i samochodem s u bowym wywie li go w g b lasów Go uchowskich. U ywaj c broni palnej, gro-
zili mu pozbawieniem ycia. Nast pnie zawie li go do siedziby KW MO w Kaliszu przy ul. Jas-
nej, gdzie kontynuowali gro by. Kiedy wychodzili z pokoju, pozostawiali na biurku na adowan  
bro  paln , sugeruj c tym samym, e sytuacja pokrzywdzonego jest tak beznadziejna, i  powinien 
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on pope ni  samobójstwo. Funkcjonariusze chcieli zastraszy  pokrzywdzonego i nak oni  go 
do wspó pracy, a zw aszcza uzyska  informacje na temat osób wytwarzaj cych w Kaliszu ulotki. 
Na podstawie zgromadzonego materia u dowodowego w dniach 6 pa dziernika 2008 r. i 6 listopada 
2008 r. przedstawiono Janowi B. i Bogdanowi K., by ym funkcjonariuszom Wydzia u SB KW MO 
w Kaliszu, zarzuty pope nienia zbrodni komunistycznych, polegaj cych na bezprawnym pozbawie-
niu wolno ci na prze omie lipca i sierpnia 1982 r. cz onka NSZZ �Solidarno �, Fabiana K. oraz 
psychicznym zn caniu si  nad nim. W toku ledztwa podejrzani nie przyznali si  do stawianych 
im zarzutów. Aktualnie wykonywane s  ostatnie czynno ci dowodowe. Po ich przeprowadzeniu 
planowane jest skierowanie aktu oskar enia do S du Rejonowego w Kaliszu.

S 71/07/Zk � ledztwo wszcz te w dniu 9 czerwca 2008 r. w sprawie z o liwego naruszenia wy-
nikaj cych ze stosunku pracy praw pracowników ZPB �Pamotex� w Pabianicach poprzez bezpod-
stawne rozwi zanie stosunku pracy z co najmniej o mioma osobami. W styczniu 1982 r. dyrektor 
ZPB �Pamotex� w Pabianicach rozwi za  umowy o prac , bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
z o mioma pracownikami. Jako powód takiej decyzji poda  ci kie naruszenie obowi zków pra-
cowniczych, polegaj ce na zorganizowaniu w miejscu pracy zbiórki pieni dzy na rzecz internowa-
nych, co zdaniem dyrektora, spowodowa o zak ócenie porz dku i spokoju w miejscu pracy. W toku 
dotychczasowego ledztwa przes uchano pokrzywdzonych i zgromadzono dowody dokumentuj ce 
fakty rozwi zania umów o prac  bez wypowiedzenia oraz rozstrzygni cia Terenowej Komisji Od-
wo awczej ds. Pracy w Pabianicach i S du Pracy w odzi. W oparciu o te materia y ustalono to sa-
mo  ówczesnych cz onków dyrekcji ZPB �Pamotex�, w tym zast pców dyrektora, którzy podpisa-
li decyzje o rozwi zaniu umów o prac  z pokrzywdzonymi. Ustalono adresy zamieszkania yj cych 
cz onków dyrekcji oraz daty i miejsca zgonu zmar ych. Poniewa  ze zgromadzonego materia u 
dowodowego wynika, e decyzje o zwolnieniu pokrzywdzonych mog y nie by  samodzielnymi de-
cyzjami zast pców dyrektora, którzy je podpisali oraz, e na ich podj cie mog y mie  wp yw osoby 
spoza dyrekcji, obecnie prowadzone s  czynno ci zmierzaj ce do odtworzenia procesu decyzyj-
nego w przedmiotowej sprawie i ustalenia to samo ci oraz roli wszystkich osób bior cych udzia  
w sprawie lub maj cych wp yw na podj cie decyzji o zwolnieniu pokrzywdzonych z pracy.

S 5/08/Zk � ledztwo wszcz te w dniu 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zbrodni komunistycznej, 
dokonanej w dniach od 16 do 18 maja 1977 r. w odzi, polegaj cej na przekroczeniu uprawnie  
przez funkcjonariuszy pa stwa komunistycznego: S u by Bezpiecze stwa i Milicji Obywatelskiej, 
którzy stosowali represje wobec Józefa . poprzez bezprawne pozbawienie go wolno ci oraz zn -
canie si . W toku ledztwa ustalono, e Józefa ., dzia acza opozycyjnego, zatrzymano w celu unie-
mo liwienia mu udzia u w mszy a obnej w intencji zamordowanego krakowskiego studenta, Sta-
nis awa Pyjasa, i przygotowywanej w zwi zku z tym manifestacji. By a to zaplanowana akcja SB. 
Pretekstem do zatrzymania by o wiadome i fa szywe pos dzenie pokrzywdzonego o dokonanie 
zabójstwa nieznanego dziecka. Funkcjonariusze SB po przewiezieniu pokrzywdzonego do gmachu 
KD MO ód  Ba uty przes uchiwali go. W czasie jednego z przes ucha  Józef . zosta  pobity nog  
od sto u po plecach przez funkcjonariusza MO wezwanego specjalnie w tym celu. Na podstawie 
odnalezionych w toku post powania dokumentów archiwalnych udowodniono sprawstwo kierow-
nicze Tomaszowi C., funkcjonariuszowi SB, ówczesnemu naczelnikowi Wydzia u III �A� KW MO 
w odzi. ledztwo umorzono w dniu 23 pa dziernika 2008 r. wobec mierci sprawcy Tomasza C. 
i niewykrycia wspó sprawców.

S 10/08/Zk � ledztwo wszcz te w dniu 7 lipca 2008 r. w sprawie stosowania wobec uczest-
ników protestów studenckich w marcu 1968 r. represji, polegaj cych na bezprawnym pozbawia-
niu pokrzywdzonych wolno ci. Post powanie wszcz to na podstawie materia ów wy czonych 
ze ledztwa w sprawie nawo ywania do nienawi ci na tle ró nic narodowo ciowych w celu skiero-
wania represji wobec obywateli polskich narodowo ci ydowskiej w latach 1968�1969 w odzi. 
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Na podstawie analizy wielu materia ów archiwalnych, wytworzonych przez jednostki SB ustalono, 
e organy bezpiecze stwa prowadzi y rozpracowanie operacyjne rodowiska studenckiego oraz 

osób popieraj cych wyst pienia studentów. W ramach przeciwdzia ania protestom wobec osób ak-
tywnie w nich uczestnicz cych stosowano ró ne formy represji. Mi dzy innymi dokonywano tak 
zwanych �zatrzyma  prewencyjnych� na 48 godzin ( cznie zatrzymano 128 osób) i prowadzono 
rozmowy ostrzegawcze, ponadto SB pozostawa a w sta ym kontakcie z organami wojskowymi, 
co skutkowa o natychmiastowym wcielaniem do wojska studentów zawieszonych albo relegowa-
nych z uczelni. Ze zgromadzonych materia ów wynika jednocze nie, e powo anie do odbycia 
czynnej s u by wojskowej mog o nast powa  z naruszeniem prawa, a w czasie odbywania s u by 
mog y by  stosowane wobec pokrzywdzonych represje nie maj ce adnego zwi zku ze szkoleniem 
wojskowym. Przeciwko 17 osobom najbardziej zaanga owanym w dzia alno  uwa an  wówczas 
za antypa stwow  wszcz to post powania karne i zastosowano wobec nich tymczasowe areszto-
wanie, za  wobec 86 osób wszcz to post powania karno-administracyjne. W toku ledztwa, dzi ki 
materia om zgromadzonym dotychczas, ustalono dane osobowe 34 osób dotkni tych represjami 
w zwi zku z wyst pieniami studenckimi. Poddano analizie akta osobowe i akta wojskowe cz -
ci ustalonych pokrzywdzonych. Obecnie trwaj  czynno ci zmierzaj ce do odnalezienia akt pozo-

sta ych osób represjonowanych. Podejmowane s  czynno ci zmierzaj ce do ustalenia aktualnych 
adresów pozosta ych pokrzywdzonych. Równolegle kontynuowana jest kwerenda w zasobie ar-
chiwalnym IPN, zmierzaj ca do odszukania dalszych materia ów, pozwalaj cych na uzupe nienie 
listy pokrzywdzonych, udokumentowanie represji stosowanych wobec uczestników wyst pie  oraz 
ustalenie to samo ci sprawców tych represji. W najbli szym czasie jest planowane rozpocz cie 
przes ucha  pokrzywdzonych.

7. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Poznaniu

Zbrodnie nazistowskie

S 70/07/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa, polegaj cej na zamordowaniu w dniu 
21 pa dziernika 1939 r. w publicznej egzekucji na Rynku w Gostyniu przez funkcjonariuszy pa -
stwa niemieckiego � cz onków Einsatzgruppe 30 obywateli polskich, mieszka ców Gostynia i oko-
lic. W wyniku prowadzonych czynno ci ustalono, e ofiarami tej masowej egzekucji byli Polacy 
� przed wojn  aktywni dzia acze spo eczni, cz onkowie zwi zków o nierskich, powsta cy wiel-
kopolscy oraz osoby wskazane przez miejscowych Niemców. Egzekucja nie zosta a poprzedzona 
adnym post powaniem s dowym.

Obecnie przes uchiwani s  wiadkowie � cz onkowie rodzin pomordowanych oraz gromadzona 
jest � przy wspó pracy z Central  w Ludwigsburgu � dokumentacja dotycz ca zarówno pokrzyw-
dzonych, jak i sprawców. 

S 23/08/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa, polegaj cej na zamordowaniu przez 
o nierzy pierwszego batalionu 12. Pu ku Stra y Granicznej �Regiment Heyne� we wrze niu 

1939 r. we wsi Obora, powiat Gniezno, 30 obywateli polskich, mieszka ców Gniezna i okolic. 
W wyniku prowadzonego post powania ustalono, e ofiarami tej masowej egzekucji byli cywile, 
mieszka cy Gniezna i okolic, którzy wracali, po przej ciu frontu, do domu. W ród nich znalaz y 
si  równie  osoby, które ochotniczo wraz z oddzia ami wojska polskiego uczestniczy y w walkach 
z wojskami niemieckimi w obronie pobliskiego Klecka. W czasie drogi powrotnej zostali zatrzy-
mani przez wkraczaj cy na te tereny oddzia  o nierzy niemieckich, a nast pnie bez przeprowa-
dzenia jakiegokolwiek post powania s dowego rozstrzelani. Obecnie przes uchiwani s  wiadko-
wie � cz onkowie rodzin pomordowanych oraz gromadzona jest dokumentacja dotycz ca zarówno 
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pokrzywdzonych, jak i sprawców zbrodni. Zwrócono si  równie  do Centrali w Ludwigsburgu 
z wnioskiem o pomoc prawn .

Zbrodnie komunistyczne

S 23/00/Zk � ledztwo w sprawie przest pczych dzia a  funkcjonariuszy pa stwa komunistycz-
nego, sprowadzaj cych si  m.in. do pozbawienia ycia wielu osób, spowodowania obra e  cia a, 
bezprawnych pozbawie  wolno ci i zn cania si  nad zatrzymanymi demonstrantami � podczas 
tzw. wydarze  pozna skich, maj cych miejsce w dniach 28�29 czerwca 1956 r., podj te zosta o 
z zawieszenia w dniu 22 listopada 2000 r. W toku prowadzonego post powania zgromadzono ob-
szerny materia  dowodowy. W trakcie ledztwa przes uchano 879 wiadków, w tym 122 w okre-
sie sprawozdawczym. W wyniku czynno ci ledczych zweryfikowano liczb  ofiar miertelnych 
przedmiotowych wydarze  � na dzie  dzisiejszy przyj  nale y, e podczas i w wyniku wydarze  
pozna skich zgin o 58 osób. Liczb  osób pokrzywdzonych (zabici, ranni, zatrzymani, aresztowa-
ni, osoby, które bito i nad którymi zn cano si  po zatrzymaniu i w trakcie przes ucha ) nale y sza-
cowa  na co najmniej 1100. W ledztwie koncentrowano si  nadal mi dzy innymi na czynno ciach 
maj cych na celu wyja nienie kwestii fizycznego i psychicznego zn cania si  nad zatrzymanymi 
demonstrantami. Przed S dem Rejonowym w Poznaniu toczy si  obecnie post powanie przeciwko 
Marianowi S., by emu funkcjonariuszowi MO, który zn ca  si  w trakcie przes ucha  nad zatrzy-
manym uczestnikiem wydarze , Marianem K. Spraw  t  wy czono z niniejszego post powania, 
w trakcie którego zgromadzono stosowne dowody przeciwko ww. funkcjonariuszowi. W toku 
ledztwa � w celu ustalenia i przes uchania kolejnych pokrzywdzonych b d  ich najbli szych oraz 

potencjalnych podejrzanych � s  analizowane dalsze materia y archiwalne (przechowywane w ró -
nych archiwach i instytucjach) oraz przes uchiwani s  kolejni wiadkowie.

S 29/04/Zk � ledztwo w sprawie przest pczych dzia a  funkcjonariuszy pa stwa komunistycz-
nego, to jest represji � sprowadzaj cych si  mi dzy innymi do bezprawnego pozbawienia wolno-
ci wielu osób, stosowania gró b bezprawnych podczas tzw. wydarze  zielonogórskich, maj cych 

miejsce w dniu 30 maja 1960 r., oraz ogranicze  w przys uguj cych prawach wobec mieszka ców 
Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego w zwi zku z wyznawaniem i praktykowaniem wiary 
katolickiej.

W dniu 30 maja 1960 r. w Zielonej Górze mia a miejsce demonstracja, podczas której inter-
weniowa a Milicja Obywatelska. W toku post powania ustalono, e powodem zrywu mieszka -
ców Zielonej Góry i pó niejszych star  z milicj  i ZOMO by a konfiskata przez ówczesne w adze 
Domu Katolickiego i przekazanie go na cele wieckie. W ge cie oporu ludzie w kilkutysi cznej 
grupie zorganizowali spontaniczn  demonstracj , przeciwko której skierowano znaczne si y mili-
cyjne z Poznania, Zielonej Góry i okolicznych miejscowo ci. Starcia trwa y ca y dzie , ostatecznie 
demonstracj  brutalnie spacyfikowano. Wielu uczestników zatrzymano i prowadzono przeciw nim 
pokazowe procesy, skazuj c na kary wi zienia i wysokie grzywny. O nat eniu walk wiadczy 
fakt, i  w starciach obra enia odnios o 160 funkcjonariuszy, dok adna za  liczba poszkodowanych 
po stronie demonstrantów nie zosta a dot d ustalona. Sp on y dwa samochody ci arowe GAZ-51. 
Za udzia  w zaj ciach zatrzymano 222 osoby, z których ponad po ow  postawiono przed s dem, 
pozosta ych za  przed kolegium. Wyroki si ga y 5 lat wi zienia.

Na podstawie materia ów archiwalnych ustalono osoby zatrzymane. Niektórzy z ustalonych po-
krzywdzonych zeznali, e zostali pobici przez funkcjonariuszy milicji. Przes uchane w charakte-
rze wiadków osoby, bior ce udzia  w wydarzeniach zielonogórskich, kwestionowa y legalno  
dzia a  funkcjonariuszy, jak równie  rzetelno  procesów prowadzonych w pó niejszym okresie. 
W zwi zku z tre ci  zezna  wiadków s  podejmowane obecnie czynno ci maj ce na celu ustale-
nie funkcjonariuszy pa stwa komunistycznego skierowanych do t umienia demonstracji, bior cych 
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udzia  w zatrzymaniach oraz wykonuj cych dalsze dzia ania. Przeprowadzane s  ogl dziny akt oso-
bowych funkcjonariuszy, sporz dzane tablice pogl dowe z wizerunkami potencjalnych sprawców, 
które nast pnie s  okazywane pokrzywdzonym. 

 S 4/05/Zk � ledztwo wszcz te 13 czerwca 2005 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolno-
ci Zenona R. i innych osób internowanych w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 18 grudnia 1981 r. 

na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu. 
Post powanie ma na celu wyja nienie okoliczno ci bezprawnego internowania osób na terenie 

by ego województwa pozna skiego oraz ustalenie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za te czyny. 
W toku ledztwa stwierdzono, e na terenie ówczesnego województwa pozna skiego internowano 
b d  usi owano internowa  188 osób. W ramach prowadzonego ledztwa odnaleziono i poddano 
ogl dzinom kilkadziesi t tomów akt dotycz cych osób internowanych na tym terenie oraz prze-
s uchano wi kszo  pokrzywdzonych lub � w przypadku ich mierci � osoby dla nich najbli sze. 
Obecnie s  przes uchiwani pozostali wiadkowie, a nadto dokonuje si  przegl dów akt dotycz cych 
przygotowa  do wprowadzenia stanu wojennego, przebiegu internowa  oraz O rodka Odosobnienia 
w G barzewie, gdzie osadzono osoby internowane. Kolejne ledztwa o sygnaturach S 123/04/Zk, 
S 9/05/Zk, S 16/06/Zk, S 17/06/ZK s  prowadzone w sprawie bezprawnego pozbawienia wolno ci 
osób internowanych w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 18 grudnia 1981 r. na mocy decyzji ko-
mendantów wojewódzkich MO w Lesznie, Koninie, Pile i Zielonej Górze. Ze spraw tych dokonano 
wy cze  do odr bnych post powa  materia ów dotycz cych pope nienia innych zbrodni komuni-
stycznych na szkod  dzia aczy podziemnej �Solidarno ci�.

S 51/06/Zk � ledztwo w sprawie zn cania si  przez Ryszarda Z., funkcjonariusza WUBP w Po-
znaniu w styczniu 1950 r., nad cz onkami podziemnej organizacji niepodleg o ciowej �Armia Kra-
jowa-Zawisza�, Kazimierzem Z. i Wiktorem K., prowadzone na podstawie materia ów wy czonych 
13 wrze nia 2006 r. ze sprawy oznaczonej sygnatur  S 55/02/Zk przeciwko Kazimierzowi R. Post -
powanie przygotowawcze w tej sprawie zosta o zako czone w dniu 23 czerwca 2008 r. skierowaniem 
aktu oskar enia do S du Rejonowego w Poznaniu, w którym oskar ono Ryszarda Z. o fizyczne i psy-
chiczne zn canie si  w styczniu 1950 r. nad Kazimierzem Z. i Wiktorem K. Obecnie sprawa ta jest na 
ko cowym etapie post powania s dowego. Przewidywany termin wydania wyroku stycze  2009 r.

S 21/07/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, pope nionej w latach 1981�1989 
w Koninie przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, a nast pnie 
Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Koninie oraz innych funkcjonariuszy pa stwa 
komunistycznego, polegaj cej na przekroczeniu uprawnie  i niedope nieniu obowi zków poprzez 
uniemo liwianie lub utrudnianie Ryszardowi S. leczenia, czym nara ony zosta  na bezpo rednie 
niebezpiecze stwo utraty ycia lub ci kiego uszczerbku na zdrowiu. Post powanie wszcz to 
na podstawie zawiadomienia Krzysztofa D., dzia aj cego wraz z Ryszardem S. w latach osiemdzie-
si tych ubieg ego wieku w NSZZ �Solidarno �. ledztwo ma na celu ustalenie, czy funkcjonariu-
sze komunistyczni utrudniali lub uniemo liwiali Ryszardowi S. leczenie oraz czy istnieje zwi zek 
przyczynowy pomi dzy ich dzia aniami a zgonem pokrzywdzonego. W toku ledztwa przes ucha-
no wiadków posiadaj cych informacje o stanie zdrowia i przebiegu leczenia Ryszarda S., prze-
prowadzono ogl dziny materia ów archiwalnych, dotycz cych mi dzy innymi jego dwukrotnego 
internowania oraz tymczasowego aresztowania. Obecnie prowadzone s  czynno ci maj ce na celu 
skompletowanie dokumentacji dotycz cej leczenia pokrzywdzonego. 

S 23/07/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, pope nionej w okresie od 1978 r. 
do 1982 r. w Koninie przez funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koni-
nie, Henryka K., polegaj cej na podrabianiu doniesie  tajnych wspó pracowników oraz pokwitowa  
odbioru pieni dzy. Post powanie wszcz to na podstawie materia ów archiwalnych, odnalezionych 
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w aktach osobowych Henryka K., analizowanych w toku ledztwa prowadzonego w sprawie gró b 
bezprawnych, kierowanych przez funkcjonariuszy SB wobec Krzysztofa D. W trakcie ledztwa do-
konano przegl du materia ów archiwalnych, wytworzonych przez funkcjonariusza SB w Koninie, 
Henryka K. oraz przes uchano w charakterze wiadków osoby, które mia y z nim wspó pracowa , 
a których doniesienia i pokwitowania (podpisywane pseudonimami) zosta y w cz ci lub ca o ci 
podrobione. W najbli szym czasie b d  kontynuowane przes uchania wytypowanych funkcjona-
riuszy KW MO.

S 37/07/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, pope nionych w okresie od kwiet-
nia do czerwca 1982 r. w Zielonej Górze i Warszawie, polegaj cych na przekroczeniu uprawnie  
przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze w trakcie post powa-
nia przygotowawczego o sygnaturze Pg.Sl-II-46/82 prowadzonego przeciwko Janowi Lechowi K., 
Stanis awowi J., Andrzejowi M., Markowi Krzysztofowi N., Krzysztofowi N., Barbarze D. oraz 
przez s dziów S du l skiego Okr gu Wojskowego we Wroc awiu w trakcie procesu o sygnaturze 
SoW 359/82, przeprowadzonego przeciwko tym osobom na sesji wyjazdowej w Zielonej Górze, 
a tak e przez cz onków sk adu orzekaj cego S du Najwy szego � Izby Wojskowej oraz prokurato-
ra Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

Z zebranych materia ów, w tym z akt g ównych sprawy karnej, prowadzonej przeciwko dzia-
aczom opozycji politycznej przed S dem l skiego Okr gu Wojskowego we Wroc awiu, ozna-

czonej sygnatur  SoW 359/82, oraz dokumentacji z post powania przygotowawczego wynika, e 
pokrzywdzeni zostali zatrzymani pod zarzutem sporz dzania, przechowywania i kolporta u ulotek 
o tre ci antypa stwowej, tj. pope nienia przest pstw z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 
1981 r. o stanie wojennym i in. W ramach ledztwa, prowadzonego w 1982 r. w trybie dora nym 
przez Wojskow  Prokuratur  Garnizonow  w Zielonej Górze, wskazana grupa osób zosta a tym-
czasowo aresztowana i postawiona w stan oskar enia. W wyniku procesu prowadzonego przed S -
dem l skiego Okr gu Wojskowego we Wroc awiu oskar eni zostali skazani na kary pozbawienia 
wolno ci, w tym warunkowo zawieszone.

S d Najwy szy po rozpoznaniu rewizji wniesionej przez oskar yciela publicznego zmieni  wy-
rok s du pierwszej instancji, modyfikuj c nieco przyj t  kwalifikacj  prawn  oraz zaostrzaj c kary 
wobec skazanych poprzez orzeczenie bezwzgl dnych kar pozbawienia wolno ci. Pokrzywdzeni 
zostali uniewinnieni przez S d Najwy szy wyrokiem z 9 wrze nia 1994 r. po rozpoznaniu rewizji 
nadzwyczajnej wniesionej na ich korzy  przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego. ledztwo 
jest obecnie na zaawansowanym etapie. Przes uchiwani s  kolejni wiadkowie i gromadzona jest 
dokumentacja dotycz ca pokrzywdzonych oraz ewentualnych sprawców. Po skompletowaniu ma-
teria u dowodowego zostanie dokonana jego kompleksowa ocena oraz podj ta decyzja w przed-
miocie skierowania do S du Najwy szego wniosków o uchylenie immunitetów wzgl dem podej-
rzewanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwo ci.

8. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Rzeszowie

Zbrodnie nazistowskie

S 20/07/Zn � ledztwo podj te z zawieszenia 19 lutego 2007 r. w sprawie zbrodni nazistow-
skich, pope nionych w okresie od 10 lipca 1943 r. do 12 grudnia 1944 r. w Kurzynie Ma ej i red-
niej, woj. podkarpackie, a polegaj cych na zabójstwie Jana H., Józefa G., Boles awa G., Albina K. 
i Wojciecha T., W adys awa B., Bronis awa F., Stanis awa F., Karoliny J., Andrzeja K., Józefa O., 
Rozalii O., Zbigniewa O., Stanis awa P., Tadeusza S. i Ludwika T., Józefa P., Tomasza G. przez 
funkcjonariuszy pa stwa niemieckiego.
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Przeprowadzone post powanie pozwoli o na ustalenie, e w dniu 10 lipca 1943 r. Niemcy z nie-
ustalonej jednostki wojskowej przemieszczali si  przez miejscowo  Kurzyna Ma a. Napotkanych 
przypadkowo po drodze m czyzn pozbawiali ycia. Ustalono, i  tego dnia dokonali oni zabójstwa 
Jana H., Józefa G., Boles awa G., Albina K. i Wojciecha T. 

W dniu 17 grudnia 1943 r. zosta a przeprowadzona przez Niemców kolejna akcja pacyfikacyj-
na w Kurzynie Ma ej i redniej. Wczesnym rankiem oddzia y niemieckie okr y y zabudowania 
mieszkalne w tych miejscowo ciach, a nast pnie rozpocz to przeszukiwania zabudowa  i zatrzy-
mania obecnych w nich mieszka ców. W trakcji akcji zatrzymano oko o 50 osób. Zosta y one 
zaprowadzone do budynku szkolnego w Kurzynie redniej. W jednej ze szkolnych sal Niemcy 
przes uchiwali te osoby, a w trakcie przes ucha  w sposób nieludzki zn cali si  nad nimi. Po prze-
s uchaniach cz  zatrzymanych zosta a zwolniona, a pozosta e osoby rozstrzelano. Prowadzone 
ledztwo ujawni o równie  inne przypadki jednostkowych zabójstw mieszka ców Kurzyny Ma ej, 

dokonanych przez nieustalonych funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy w czasie okupacji niemieckiej. 
Post powanie karne zosta o umorzone 28 kwietnia 2008 r. z uwagi na stwierdzenie mier  ustalo-
nych sprawców przest pstwa oraz nieustalenie danych innych sprawców zbrodni. 

S 21/07/Zn � ledztwo w sprawie: zbrodni nazistowskich, stanowi cych jednocze nie zbrodnie 
przeciwko ludzko ci, a polegaj cych na zabójstwie Edwarda P., Jana D., Mariana S., Ludwika K. 
i Mieczys awa M. w dniu 1 listopada 1943 r. w Jaros awiu, woj. podkarpackie, zabójstwie Mi-
ko aja K., Micha a B., Mieczys awa B., Antoniego S., Wojciecha S., Aleksandra M., Stanis awa 
Rz., Henryka S., Romana P., Antoniego M., Micha a Sz., Jacka M., Micha a O., Zygmunta Sz., 
Emila Rz., Aleksandra W., Ignacego P., Wojciecha P., Stanis awa K., Aleksandra B., Mariana G., 
Piotra M. i Rudolfa P. w dniu 29 stycznia 1944 r. w Pe kiniach, woj. podkarpackie oraz na bez-
prawnym i d ugotrwa ym pozbawieniu wolno ci (w nieustalonym okresie czasu, podczas okupacji 
niemieckiej) Ludwika T. w Rozbórzu D ugim, woj. podkarpackie, i Krakowie oraz Antoniego P. 
w Pruchniku woj. podkarpackie w okresie od 1943 r. do 9 maja 1945 r. w niemieckim obozie przez 
funkcjonariuszy pa stwa niemieckiego. 

Materia y dotycz ce tych zbrodni wy czono 20 lutego 2007 r. z akt ledztwa o sygn. S 79/06/Zn 
w sprawie zbrodni pope nionych przez funkcjonariuszy pa stwa niemieckiego w okresie II wojny 
wiatowej w powiecie ni a skim. 

W toku prowadzonego post powania przygotowawczego ustalono, i  w dniu 2 listopada 1943 r. 
zosta o opublikowane niemieckie obwieszczenie, z którego tre ci wynika o, i  S d Dora ny Do-
wódcy Policji Bezpiecze stwa i SD w okr gu krakowskim w dniu 21 pa dziernika 1943 r. i 2 li-
stopada 1943 r. skaza  na kar  mierci 16 osób, w tym: Edwarda P., Jana D., Mariana S., Ludwika 
K., Mieczys awa M., Micha a Sz., Jacka M., Micha a O., Zygmunta Sz., Emila Rz., Aleksandra W., 
Ignacego P., Wojciecha P., Stanis awa K., Ludwika T. oraz Antoniego P.

Przed ukazaniem si  tego obwieszczenia 1 listopada 1943 r. w Jaros awiu, w nieustalonym bli ej 
miejscu rozstrzelano pi  pierwszych wskazanych wy ej osób. Sprawcami tej zbrodni byli nieusta-
leni funkcjonariusze pa stwa niemieckiego. 

Jeden z tych skazanych, Antoni P., w nieustalonym dok adnie czasie w 1943 r. zosta  osadzony 
w wi zieniu w Krakowie przy ul. Montelupich. Przetransportowano go stamt d do obozu w Gross-
-Rosen, a nast pnie do obozu w Litomierzycach. Z obozu tego zwolniono go 9 maja 1945 r.

Na podstawie dokumentacji uzyskanej z Archiwum Pa stwowego w Krakowie ustalono, e inny 
z tych skazanych, Ludwik T., w czerwcu 1944 r. przebywa  w wi zieniu w Krakowie przy ul. Mon-
telupich, przy czym jego dalsze losy nie s  znane. 

29 stycznia 1944 r. pozostali ww. skazani oraz Miko aj K., Micha  B., Mieczys aw B., Antoni S., 
Wojciech S., Aleksander M., Stanis aw Rz., Henryk S., Roman P., Antoni M., Rudolf P., Aleksan-
der B. vel B. Marian G. i Piotr M. zostali przekonwojowani z wi zienia w Krakowie przy ul. Monte-
lupich i innych placówek wi ziennych do Pe ki . Zostali oni tam rozstrzelani przez funkcjonariuszy 
pa stwa niemieckiego i pochowani na miejscu egzekucji. 
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Z kolejnego niemieckiego obwieszczenia opublikowanego 29 stycznia 1944 r. wynika o, e 
w Pe kiniach rozstrzelano 20 osób w odwecie za zamordowanie 19 stycznia 1944 r. w tej miejsco-
wo ci urz dnika Niemieckiej Policji L. i urz dnika Polskiej Policji L. Ze zgromadzonego materia u 
dowodowego wynika jednak, e w rzeczywisto ci rozstrzelano wówczas 23 osoby. 

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2008 r. ledztwo to umorzono wobec niewykrycia sprawców, 
przyjmuj c, i  dokonane zabójstwa i bezprawne d ugotrwa e pozbawienie wolno ci by y zbrodnia-
mi niemieckimi, stanowi cymi jednocze nie zbrodnie przeciwko ludzko ci. 

Zbrodnie komunistyczne

S 64/08/Zk � ledztwo przeciwko by emu funkcjonariuszowi PUBP w Gorlicach, Mieczys a-
wowi G. W dniu 25 czerwca 2008 r. skierowano do S du Rejonowego w Gorlicach akt oskar e-
nia przeciwko Mieczys awowi G., zarzucaj c mu dopuszczenie si  w okresie od 18 maja 1946 r. 
do sierpnia 1946 r. w Gorlicach, wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi co do to samo ci 
i liczby funkcjonariuszami tego Urz du, podczas urz dowania i w zwi zku z nim sze ciu zbrodni 
komunistycznych, b d cych jednocze nie zbrodniami przeciwko ludzko ci, polegaj cych na prze-
kroczeniu swojej w adzy poprzez fizyczne i moralne zn canie si  nad pozbawionymi wolno ci 
i przetrzymywanymi w areszcie tego urz du: Janem M., Józefem ., W adys awem B., Kazimie-
rzem K., Ignacym K. i Ludwikiem D., w celu wymuszenia na nich z o enia okre lonych wyja nie  
i przyznania si  do pope nienia zarzucanych im czynów. 

Ze zgromadzonego materia u dowodowego wynika o, e Mieczys aw G. dokonywa  wielokrot-
nych, wielogodzinnych przes ucha  tych osób o ró nych porach, tak e noc , w trakcie których 
krzycza  na nich, zniewa a  ich wulgarnymi s owami, wielokrotnie bi  ich w najró niejszy sposób, 
u ywaj c do tego m.in. gumowej pa ki, bicza i popielniczki. 

Ponadto Mieczys aw G. umieszcza  Jana M., W adys awa B., Kazimierza K., Ignacego K. 
i Ludwika D. w specjalnej, ma ej, nieo wietlonej, pozbawionej jakiegokolwiek wyposa enia celi, 
zwanej ciemnic  lub karcerem, na ró ne okresy, nie podaj c w trakcie tych pobytów posi ków 
i napojów. Mieczys aw G. grozi  równie  przes uchiwanym zabójstwem i dopuszczeniem si  in-
nych przest pstw na ich szkod  oraz bezprawnie pozbawi  wolno ci Kazimierza K. i Ignacego K. 
W chwili obecnej sprawa jest rozpoznawana przez s d. 

S 63/07/Zk � ledztwo wszcz te 25 wrze nia 2007 r. w sprawie zbrodni komunistycznej, po-
pe nionej w listopadzie 1959 r. w Rzeszowie przez prezesa S du Wojewódzkiego Edwarda J. oraz 
w Warszawie przez ministra sprawiedliwo ci Mariana R. i cz onków Rady Pa stwa Stanis awa K. 
i Juliana H., a polegaj cej na niedope nieniu przez wymienionych funkcjonariuszy publicznych 
obowi zku zastosowania wymaganych prawem procedur wynikaj cych z ustawy �Prawo o ustroju 
s dów powszechnych� i bezprawnym zwolnieniu z pracy s dziów S du Powiatowego w Miel-
cu: Franciszka J., Bronis awa B. i Jerzego B., co stanowi o represj  za wydanie przez ten sk ad 
s dziowski w trybie odwo awczym postanowienia nakazuj cego uchylenie orzecze  Kolegiów 
Karno-Administracyjnych w Mielcu i Rzeszowie, nak adaj cych na proboszcza Parafii Rzymsko-
-Katolickiej Mielec Osiedle kar  grzywny 1000 z  i orzeczenie przepadku kwoty 247 395 z  zebra-
nych na budow  ko cio a. W toku post powania po przeanalizowaniu odnalezionych dokumentów 
i zezna  wiadków ustalono, e zwolnienie tych s dziów ze stanowisk by o represj  za wydanie 
przez sk ad s dziowski, w którym oni zasiadali, wspomnianego wy ej postanowienia. Kolegium 
Karno-Administracyjne w Mielcu z naruszeniem prawa wymierzy o ksi dzu Henrykowi A., bu-
duj cemu w Mielcu ko ció , kar  grzywny w wysoko ci 1000 z  i orzek o przepadek sk adek na 
budow  ko cio a w kwocie 247 395 z . 

Orzeczenie to zosta o zaskar one przez obwinionego do Kolegium Karno-Administracyjnego 
przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, ale ta instancja utrzyma a w mocy 
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orzeczenie I instancji. Ksi dz Henryk A. odwo a  si  po raz kolejny, tym razem do S du Powia-
towego w Mielcu, gdzie spraw  jako referent otrzyma  s dzia Franciszek J. Dobra  on do sk adu 
orzekaj cego s dziów Jerzego B. i Bronis awa B. i sk ad ten po analizie sprawy stwierdzi  istotne 
naruszenie prawa i postanowieniem z 7 pa dziernika 1959 r. przekaza  spraw  Kolegium Karno-
Administracyjnemu przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, w celu spowo-
dowania przez to kolegium uchylenia tego orzeczenia. Orzeczenie to jednak zosta o uchylone przez 
S d Wojewódzki w Rzeszowie, który z w asnej inicjatywy zaj  si  t  spraw . 30 pa dziernika 
1959 r. ówczesny Prezes S du Wojewódzkiego w Rzeszowie, Edward J., skierowa  do Ministra 
Sprawiedliwo ci pismo, w którym wnioskowa  rozwa enie potrzeby wyst pienia do Rady Pa stwa 
z wnioskiem o odwo anie Franciszka J., Bronis awa B. i Jerzego B. ze stanowisk s dziów S du 
Powiatowego w Mielcu. Wniosek swój umotywowa  wydaniem przez tych s dziów postanowienia 
z 7 pa dziernika 1959 r. W dniu 7 listopada 1959 r. wszyscy trzej s dziowie z pomini ciem obowi -
zuj cych procedur decyzj  ministra sprawiedliwo ci � po uprzednim uzyskaniu przez niego zgody 
Rady Pa stwa � zostali zwolnieni z pracy z terminem trzymiesi cznego wypowiedzenia. 

ledztwo to zako czono 5 czerwca 2008 r. postanowieniem o jego umorzeniu wobec mierci 
sprawców przest pstwa. 

S 83/06/Zk � ledztwo wszcz te 7 grudnia 2006 r. w sprawie zbrodni komunistycznej, pope -
nionej na szkod  ks. W adys awa F., a polegaj cej na bezprawnym oskar eniu go o pope nienie 
przest pstwa z art. 3 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolno ci sumienia i wyznania, 
a nast pnie bezprawnym pozbawieniu wolno ci w okresie od 25 listopada 1963 r. do 29 lutego 
1964 r. na mocy wyroku S du Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 1963 r. 

W toku post powania ustalono, e w wyniku prowadzonego przez funkcjonariuszy Komendy 
Wojewódzkiej MO w Rzeszowie post powania ksi dza W adys awa F. oskar ono o zmuszanie 
obywateli niepraktykuj cych do wykonywania obrz dów religijnych. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 
1963 r. S d Wojewódzki w Rzeszowie uzna  go za winnego zarzuconego mu czynu i skaza  na kar  
2 lat i 6 miesi cy pozbawienia wolno ci. W adys aw F. przebywa  w areszcie od dnia 23 listopada 
1963 r. do 29 lutego 1964 r. Jak ustalono, W adys aw F. by  przedmiotem zainteresowania funkcjo-
nariuszy organów bezpiecze stwa pa stwa. W wyniku przebytej choroby i pobytu w zak adzie kar-
nym W adys aw F. zmar  21 sierpnia 1964 r. Przeprowadzone ledztwo wykaza o, e W adys aw F. 
nie zmusza  innych osób do okre lonego zachowania, w tym przypadku do udzia u w czynno ciach 
lub obrz dach religijnych, ani te  nie powstrzymywa  bezprawnie od udzia u w nich. Prowadz c 
prac  duszpastersk  w podleg ej sobie parafii, realizowa  on jedynie swoje obowi zki, przekazuj c 
wiernym zasady odnosz ce si  do wiary, moralno ci, ycia religijnego i funkcjonowania Ko cio a. 

ledztwo umorzono 1 wrze nia 2008 r. wobec stwierdzenia, e czyn ten nie zawiera znamion czynu 
zabronionego, brak jest bowiem mo liwo ci przyj cia, i  s dziowie wydaj cy wyrok w sprawie 
oskar onego W adys awa F. dopu cili si  przest pstwa i wykazania, e w zakresie swojego urz do-
wania umy lnie przekroczyli swoje uprawnienia b d  nie dope nili obowi zków lub te  mo liwo  
przest pczego dzia ania przewidywali i na to si  godzili, chocia  wydany przez S d Wojewódzki 
wyrok mo na oceni  jako wyrok wydany z ra cym naruszeniem prawa. 

S 57/04/Zk � ledztwo przeciwko by emu funkcjonariuszowi WUSW w Przemy lu, Józefowi K., 
zako czone 12 wrze nia 2007 r. skierowaniem aktu oskar enia do S du Rejonowego w Przemy lu. 
Ze zgromadzonego materia u dowodowego wynika o, e w decyzji o internowaniu Waldemara M. 
jako podstaw  prawn  pozbawienia wolno ci tej osoby u yto tytu u projektu aktu normatywnego, 
który nigdy nie zosta  uchwalony. Rada Pa stwa uchwali a natomiast dekret o stanie wojennym, 
który zawiera  podstawy prawne internowania obywateli polskich. Józef K. podpisa  jednak decyzj  
o internowaniu Waldemara M. przed uchwaleniem przez Rad  Pa stwa tego dekretu. Ponadto w wy-
niku wydania decyzji o internowaniu Waldemar M. zosta  pozbawiony wolno ci przed nadzwyczaj-
nym posiedzeniem Rady Pa stwa, podczas którego uchwali a ona dekret o stanie wojennym. 
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Sprawa oskar onego Józefa K. by a rozpoznawana na trzech rozprawach przeprowadzonych 
w 2007 r. i na sze ciu rozprawach, które odby y si  w 2008 r. Wyrokiem z 17 grudnia 2008 r., sygn. 
akt II K 399/07, S d Rejonowy w Przemy lu uzna  Józefa K. za winnego dopuszczenia si  12 grud-
nia 1981 r. w Przemy lu, woj. podkarpackie, zbrodni komunistycznej, polegaj cej na przekroczeniu 
swoich uprawnie  wynikaj cych z pe nienia s u by na stanowisku komendanta wojewódzkiego MO 
w Przemy lu i dzia aniu na szkod  Waldemara M. poprzez wydanie decyzji nr 66/81 o jego interno-
waniu, wskazanie jako podstawy prawnej tej decyzji art. 42 dekretu z 12 grudnia 1981 r. o ochronie 
bezpiecze stwa Pa stwa i porz dku publicznego w czasie obowi zywania stanu wojennego, który 
nigdy nie zosta  uchwalony oraz wydanie nakazu zatrzymania i doprowadzenia Waldemara M. 
do o rodka odosobnienia w Nowej Wsi, co spowodowa o bezprawne pozbawienie wolno ci tej 
osoby w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 11 pa dziernika 1982 r. w Komendzie Miejskiej MO 
w Jaros awiu, Komendzie Wojewódzkiej MO w Przemy lu, O rodku Odosobnienia w Uhercach, 
O rodku Odosobnienia w upkowie i O rodku Odosobnienia w Rzeszowie. Uznaj c Józefa K. za 
winnego pope nienia tego czynu, s d skaza  go na kar  2 lat i 6 miesi cy pozbawienia wolno ci oraz 
zas dzi  od niego koszty s dowe. 

S 2/07/Zk � ledztwo w sprawie przekroczenia uprawnie  przez funkcjonariuszy pa stwa ko-
munistycznego w 1981 r. w Mielcu w zwi zku z operacyjnym rozpracowywaniem grup m odzie o-
wych, podejrzewanych o umieszczanie na murach budynków na terenie Mielca napisów i znaków 
o tre ciach antypa stwowych. ledztwo wszcz to w dniu 30 marca 2007 r. w oparciu o zawiado-
mienie z o one przez Wies awa M. Z tre ci tego zawiadomienia wynika o, e funkcjonariusze pa -
stwa komunistycznego mogli dopu ci  si  przest pstwa polegaj cego na zmuszaniu do fa szywych 
zezna  osoby podejrzewane o pope nienie przest pstwa, a tak e niezgodnego z prawem werbo-
wania nieletnich jako tajnych wspó pracowników. W toku ledztwa zapoznano si  z aktami archi-
walnymi, znajduj cymi si  w zasobach Oddzia owego Biura Udost pniania i Archiwizacji Doku-
mentów w Rzeszowie. Przes uchano w charakterze wiadków osoby, które mia y by  przedmiotem 
przest pczych dzia a  funkcjonariuszy. Post powanie przygotowawcze jest kontynuowane w celu 
ustalenia sprawców przest pstwa. 

S 27/08/Zk � ledztwo wszcz te 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zbrodni komunistycznej, po-
pe nionej przez funkcjonariuszy pa stwa komunistycznego w Rzeszowie, w bli ej nieustalonym 
czasie 1988 r. na szkod  Urszuli S., a polegaj cej na po wiadczeniu nieprawdy co do okoliczno ci 
maj cych znaczenie prawne, przez funkcjonariuszy SB w dokumentach przez nich wytworzonych. 
W toku prowadzonego ledztwa przes uchano Urszul  S., która zezna a, i  w czasie pracy w Meb-
larskich Zak adach Wytwórczo-Us ugowych Spó dzielni Pracy w Rzeszowie jej prze o ony z o y  
wniosek o dopuszczenie jej do informacji stanowi cych tajemnic  pa stwow . W zwi zku z tym 
wnioskiem zosta a wezwana do Rejonowego Urz du Spraw Wewn trznych w Rzeszowie, gdzie 
rozmawia a z funkcjonariuszem Referatu V tego urz du, Januszem B. Jak ustalono, pismem z dnia 
28 czerwca 1988 r., Prezes Zarz du Meblarskich Zak adów Wytwórczo-Us ugowych Spó dzielni 
Pracy w Rzeszowie zwróci  si  do Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Rzeszowie 
Wydzia u ds. Koordynacji Ochrony Tajemnicy z wnioskiem w sprawie uzgodnienia kandydatów 
do wykonywania prac o ochronie tajemnicy pa stwowej. W ród kandydatów znalaz a si  Urszula 
S. Pismo to zosta o zarejestrowane w RUSW w Rzeszowie 30 czerwca 1988 r. Na za czonym do 
pisma wniosku dotycz cym Urszuli S. znalaz a si  adnotacja sporz dzona przez Janusza B. o tre ci: 
�S u ba Bezpiecze stwa RUSW nie wnosi zastrze e  odno nie dopuszczenia ww. do prac stano-
wi cych tajemnic  pa stwow �. Jak wynika z materia ów zachowanych w Oddzia owym Biurze 
Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie inny funkcjonariusz SB, Tadeusz G., wy-
pe ni  kart  personaln  na nazwisko Urszuli S, rejestruj c j  jako �kontakt operacyjny�. Rejestracj  
t  zatwierdzi  Antoni Cz. w zast pstwie zast pcy szefa RUSW ds. SB w Rzeszowie. Przes uchany 
w charakterze wiadka Janusz B. zaprzeczy , by zarejestrowa  dan  osob  jako �kontakt operacyj-
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ny� bez jej zgody. Rejestruj cy za  Urszul  S. funkcjonariusz w ogóle tego faktu nie pami ta . Za-
st pca Szefa RUSW ds. SB w Rzeszowie, Stanis aw D., przyzna  natomiast, i  mog a mie  miejsce 
sytuacja, w której zarejestrowano dan  osob  jako �kontakt operacyjny� bez jej wiadomo ci. Pro-
wadzone w dalszym ci gu ledztwo ma na celu ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie dosz o do 
po wiadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy S u by Bezpiecze stwa w wytworzonych przez 
nich dokumentach. 

Zbrodnie przeciwko ludzko ci

S 114/08/Zi � ledztwo w sprawie napadu pododdzia ów UPA na Wi zownic , woj. podkar-
packie, w dniu 17 kwietnia 1945 r. W toku powy szego post powania przygotowawczego prze-
s uchano 40 wiadków maj cych wiadomo ci o tej sprawie, dokonano analizy akt 15 post powa  
prowadzonych w przesz o ci przeciwko osobom podejrzewanym o cz onkostwo lub wspó prac  
z UPA, a nadto przeprowadzono obszern  kwerend  zasobów archiwalnych Archiwum Pa stwo-
wego w Przemy lu, Archiwum Pa stwowego w Rzeszowie oraz Oddzia owego Biura Udost p-
niania i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie. W rezultacie tych czynno ci ustalono, i  w dniu 
17 kwietnia 1945 r. pomi dzy godzin  3.00 i 4.00 pododdzia y UPA, którymi kierowa  Jan Sz. 
ps. � ele niak�, dokona y napadu na wie  Wi zownic  po o on  w pobli u Jaros awia. W sk ad 
oddzia ów podleg ych Sz. wchodzi y dwie sotnie �Ba aja� i �Szuma� oraz Ukrai cy zorganizo-
wani w samoobronach, wywodz cy si  z s siednich miejscowo ci. Wykorzystuj c fakt, i  niemal 
wszyscy wartownicy pilnuj cy Wi zownicy udali si  ju  do swoich domów, sprawcy szybko opa-
nowali zachodni  cz  tej miejscowo ci i posun li si  w stron  miejscowego ko cio a i szko y. 
Po drodze cz  z nich podpala a zabudowania Wi zownicy, pozostali za  strzelali z broni palnej 
w kierunku zabudowa  wsi oraz jej mieszka ców, a nadto dokonywali rabunku mienia ruchome-
go na szkod  pokrzywdzonych. Skutkiem po arów wznieconych nagle w wielu miejscach wiele 
osób zgin o w p on cych budynkach i ich piwnicach. Cz  mieszka ców Wi zownicy, którym 
uda o si  opu ci  swoje domy, ucieka a w stron  pól oraz zaro li. Mieli oni nadziej , i  znajd  
tam schronienie przed napastnikami. Spotkali oni jednak przemieszczaj cych si  po wsi cz onków 
UPA, którzy strzelali do nich bez wzgl du na ich wiek i p e , mimo e osoby te by y bezbronne, 
nie stawia y oporu, a cz sto po prostu le a y na ziemi, maj c nadziej , e nie zostan  zauwa one 
przez napastników. 

W wyniku czynno ci przeprowadzonych w ledztwie ustalono, i  sprawcy dokonali zabójstwa 
co najmniej 91 osób, w tej liczbie mieszka ców Wi zownicy oraz s siednich wsi, którzy wcze niej 
schronili si  w Wi zownicy w obawie przed Ukrai cami, maj c nadziej , e tam b dzie bezpiecz-
nie. Ponadto napastnicy spowodowali obra enia cia a u dalszych 11 osób oraz zniszczyli w wyniku 
podpalenia co najmniej 130 zabudowa  Wi zownicy. Liczba ofiar i straty materialne wywo ane 
napadem by yby z pewno ci  wi ksze, gdyby nie zdecydowana obrona podj ta przez ksi dza Jó-
zefa M. i kierownika miejscowej szko y Józefa O., którzy wraz z cz ci  mieszka ców wsi stawili 
opór napastnikom w rejonie ko cio a. Pozwoli o to na dotarcie z pomoc  do Wi zownicy oddzia-
om partyzanckim pod dowództwem Bronis awa G. i Ludwika R. 

W czasie napadu miejscowego folwarku broni  pododdzia  Wojska Polskiego, który liczy  we-
d ug ró nych danych od 12 do 60 o nierzy. Wspomniani byli okr eni przez pododdzia y UPA 
i nie mogli przyj  z pomoc  mieszka com wsi. 

Post powanie przygotowawcze doprowadzi o do zgromadzenia dowodów wskazuj cych na to, 
i  zbrodnia w Wi zownicy zosta a zaplanowana i wykonana przez cz onków Ukrai skiej Powsta -
czej Armii oraz wspó pracuj cych z nimi Ukrai ców zorganizowanych w samoobronach. Przebieg 
zdarzenia, a w szczególno ci systematyczne podpalanie zabudowa  wsi, rabunek mienia, a przede 
wszystkim zabijanie mieszka ców Wi zownicy bez wzgl du na ich wiek i p e  wskazuj  na to, i  
sprawcy dzia ali w zamiarze zniszczenia Wi zownicy i fizycznej likwidacji jej mieszka ców ze 
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wzgl du na ich polsk  narodowo . Ustalenia te pozwalaj  uzna , e czyn ten wype nia znamiona 
zbrodni ludobójstwa. Czynno ci ledcze doprowadzi y do ustalenia, e w przesz o ci dwóch spraw-
ców by o s dzonych za kierowanie i udzia  w napadzie na Wi zownic . Dlatego te  post powanie 
w tym zakresie 13 listopada 2008 r. zosta o umorzone z uwagi na przeprowadzenie post powania 
przygotowawczego wobec tych osób w przesz o ci. Dalszych trzech sprawców zbrodni w Wi zow-
nicy, których dane osobowe ustalono, dzi  nie yje, w zwi zku z tym wobec nich ledztwo umorzo-
no. W pozosta ym zakresie wobec nieustalenia dalszych indywidualnych sprawców post powanie 
przygotowawcze umorzono. 

9. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Szczecinie

Zbrodnie nazistowskie

S 55/05/Zn � ledztwo wszcz te w dniu 22 listopada 2004 r. w sprawie zamordowania w latach 
1939�1945 w klasztorze w Hartheim (ko o Linzu) w Austrii nieustalonej liczby obywateli polskich, 
w tym: w dniach 3�4 grudnia 1941 r. Eugeniusza R., Józefa D., W adys awa G., W odzimierza K., 
Henryka L., Adama Z., Edmunda J., Stefana L., Brunona Z., Józefa P., Feliksa G., Jana T., Hieroni-
ma D., Józefa P., Sylwestra O., Kazimierza B., Grzegorza K., Tadeusza L., Stefana M., Feliksa M., 
Micha a E., Antoniego R. i Andrzeja C., w 1942 r. ksi y katolickich: Grzegorza D., Wincentego S. 
i Mieczys awa Z. i innych nieustalonych z nazwiska osób. Podstaw  wszcz cia ledztwa by y ma-
teria y przekazane przez Ambasadora RP w Austrii w sprawie zamordowania w dniach 3�4 grudnia 
1941 r. w Hartheim wskazanych z imienia i nazwiska 23 Polaków, których dane uzyskano w czasie 
prac wykopaliskowych w Hartheim w 2002 r., na podstawie uzyskanych tzw. numerów rozpoznaw-
czych. W toku ledztwa przes uchano wszystkich ustalonych krewnych wskazanych wy ej osób 
i ustalono, i  otrzymali one z KL Dachau informacje, i  ich bliscy zmarli w KL Dachau albo na 
zawa  serca albo udar mózgu. Na temat wywiezienia tych osób do Hartheim pokrzywdzeni nie mieli, 
adnych informacji, lecz byli przekonani, i  ich bliscy zgin li w KL Dachau. Ustalono, e w zamku 

Hartheim realizowano program eutanazji osób chorych psychicznie oraz niepe nosprawnych wi -
niów obozów koncentracyjnych. Ju  w 1938 r. w nast pstwie �Anschlussu� Austrii wyw aszczono 
dotychczasowego w a ciciela zamku Hartheim, Krajowe Towarzystwo Dobroczynno ci, i rozpocz -
to przebudow  zamku z przeznaczeniem na zak ad eutanazji: przygotowano komor  gazow  i piece 
krematoryjne. Od 6 maja do ko ca 1941 r. zg adzono w Hartheim 18 269 osób. Ofiary selekcjono-
wano na podstawie orzeczenia lekarskiego o przydatno ci i zdolno ci do pracy. W Hartheim zabi-
jano ludzi z Niemiec i z ca ej Europy: z zak adów leczniczych w Austrii, po udniowych Niemczech 
i S owenii, z podbitych terenów na Ba kanach, z Polski, Czech, Rosji, Francji i Belgii, wi niów 
politycznych i robotników przymusowych. Najnowsze odkrycia potwierdzaj , e mordowano tu po-
nadto je ców wojennych ze wschodu, a nawet rozpatrywano mo liwo  eutanazji w asnych inwa-
lidów wojennych. Latem 1943 r. ulokowano tu, przeniesion  z Berlina, central  tej akcji, okre lon  
skrótem T 4. W celu zatarcia wszelkich ladów zim  1944/1945 wi niowie Mauthausen usun li 
urz dzenia techniczne z zamku i przywrócili dawny stan budowli. Skrupulatne zniszczono równie  
dokumentacj  po wiadczaj c  rozmiary zbrodni dokonanej w zamku Hartheim. czn  liczb  ofiar 
powy szego o rodka szacuje si  na oko o 30 000 osób. W ród ofiar by o 520 ksi y, w wi kszo ci 
Polaków. Na li cie IPN z 11 lipca 2006 r. figuruje 798 Polaków. W toku ledztwa, w dniu 24 czerwca 
2008 r. zwrócono si  z pomoc  prawn  do Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen w Ludwigs-
burgu z pro b  o przes anie potwierdzonych za zgodno  wyroków s dów niemieckich i austriackich, 
wydanych przeciwko osobom odpowiedzialnym za ludobójstwo pope nione w Hartheim. Powy sze 
materia y s  niezb dne do podj cia merytorycznej decyzji w sprawie, a przede wszystkim maj  one 
znaczenie dla przyj cia prawid owej podstawy prawnej umorzenia przedmiotowego ledztwa. 
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S 67/07/Zn � ledztwo jest prowadzone w sprawie zbrodni nazistowskiej, pope nionej we wrze -
niu 1943 r. w Orlance, by y powiat brzeski, dawne województwo poleskie (obecnie po o onej na te-
rytorium Republiki Bia orusi), przez funkcjonariuszy pa stwa niemieckiego � dzia aj cych w celu 
wyniszczenia osób narodowo ci polskiej � polegaj cej na pozbawieniu ycia: Bronis awa J., Zo-
fii J., Krystyny J., Franciszka J. i Albertyny J. Z poczynionych w czasie ledztwa ustale  wynika, 
e we wrze niu 1943 r. konny oddzia  o nierzy niemieckich (by  mo e z Wehrmachtu) lub pod-

leg ych w adzy niemieckiej o nierzy oddzia ów rosyjskich, ukrai skich lub w gierskich dokona y 
pacyfikacji wsi Orlanka, znajduj cej si  w powiecie Brze , w by ym województwie poleskim. 
Mord bezbronnych mieszka ców cywilnych zosta  dokonany w tej wsi prawdopodobnie w ramach 
akcji skierowanej przeciwko dzia aj cym na tym terenie oddzia om partyzanckim. W wyniku pacy-
fikacji w Orlance najprawdopodobniej zosta o zamordowanych cznie oko o 60 osób cywilnych. 
Ponadto w wyniku wykonanych w tej sprawie czynno ci ustalono, e w latach 1943�1944 w pobli-
u Orlanki, na terenie lasów otaczaj cych folwark Boty  (teren nazywany �las Boty �) dochodzi o 

do zabójstw obywateli polskich, dokonywanych przez o nierzy niemieckich i innych nieustalo-
nych sprawców. Mi dzy innymi w 1944 r. zosta y zamordowane, w nieznanych okoliczno ciach, 
przez o nierzy niemieckich ukrywaj ce si  w tym lesie dwie mieszkanki wsi Orlanka � Nadzie-
ja P. i Stanis awa B. W przedmiotowej sprawie zosta  skierowany do w adz Republiki Bia orusi 
wniosek o mi dzynarodow  pomoc prawn  w celu odszukania wiadków pacyfikacji wsi Orlanka 
i dokonywanych w lasach � w pobli u folwarku Boty  � w latach 1943�1944 mordów obywateli 
polskich oraz ustalenia, czy w archiwach tego pa stwa s  przechowywane dokumenty dotycz ce 
tych zdarze . Ponadto w sprawie tej zosta  skierowany wniosek o pomoc prawn  do Centrali w Lu-
dwigsburgu w celu przeprowadzenia na terenie Niemiec kwerendy archiwalnej, maj cej za zadanie 
odszukanie dokumentów dotycz cych przedmiotowych zdarze , w szczególno ci pozwalaj cych 
na wykrycie sprawców zbrodni. Dalszy bieg ledztwa jest uzale niony przede wszystkim od skut-
ków realizacji opisanych powy ej wniosków o pomoc prawn .

Zbrodnie komunistyczne

S 20/05/Zk � ledztwo przej te przez Oddzia ow  Komisj  do prowadzenia 22 lipca 2005 r. 
w sprawie zn cania si  fizycznego i psychicznego nad osobami internowanymi przez funkcjo-
nariuszy S u by Wi ziennej w Wierzchowie Pomorskim. Z poczynionych w toku tego ledztwa 
ustale  wynika o, e w grudniu 1982 r. na terenie Zak adu Karnego w Wierzchowie Pomorskim 
utworzony zosta  O rodek Odosobnienia dla Osób Internowanych. Osadzono w nim dzia aczy opo-
zycyjnych, zarówno z terenu by ego województwa koszali skiego, jak i szczeci skiego. W dniu 
13 lutego 1982 r. w O rodku Internowania w Wierzchowie dosz o do fizycznego i psychicznego 
zn cania si  przez funkcjonariuszy S u by Wi ziennej nad osiemdziesi ciodwuosobow  grup  
internowanych. 

W niniejszej sprawie wykonano liczne czynno ci procesowe. Przes uchano oko o 200 wiad-
ków, w tym osoby na sta e zamieszkuj ce zagranic . Ponadto przeprowadzono liczne kwerendy 
archiwalne. Zgromadzony zosta  istotny materia  dowodowy, który pozwoli  22 wrze nia 2008 r. 
skierowa  do S du Rejonowego w Drawsku Pomorskim akt oskar enia przeciwko Markowi G. 
� by emu naczelnikowi Zak adu Karnego w Wierzchowie Pomorskim oraz pi tnastu podleg ym mu 
by ym funkcjonariuszom S u by Wi ziennej. Marek G., by y naczelnik Zak adu Karnego w Wierz-
chowie � pe ni cy jednocze nie obowi zki komendanta O rodka Odosobnienia dla Osób Interno-
wanych w Wierzchowie � zosta  oskar ony o pope nienie zbrodni komunistycznej, polegaj cej na 
przekroczeniu w dniu 13 lutego 1982 r. uprawnie  przez wydanie podleg ym funkcjonariuszom 
S u by Wi ziennej nieusprawiedliwionego sytuacj  polecenia u ycia wobec grupy osób interno-
wanych � osadzonych w Zak adzie Karnym w Wierzchowie, w ramach którego funkcjonowa  o ro-
dek dla internowanych � szczególnych rodków bezpiecze stwa, w wyniku czego zosta o pobitych 
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40 osób internowanych. Natomiast pi tnastu podleg ych mu funkcjonariuszy S u by Wi ziennej 
zosta o oskar onych o pope nienie zbrodni komunistycznej polegaj cej na przekroczeniu � w toku 
wykonywania czynno ci s u bowych � uprawnie  i fizycznym oraz psychicznym zn caniu si  nad 
82 osobami internowanymi. Dzia ania przest pne tych pi tnastu funkcjonariuszy polega o, m.in. 
na biciu pokrzywdzonych, przebywaj cych w wi ziennych celach, pa kami szturmowymi, znie-
wa aniu ich, zmuszaniu do ustawienia si  w dwuszeregu, poszturchiwaniu, popychaniu, gro eniu 
im pobiciem i pozbawieniem ycia. Ponadto oskar eni zastosowali wobec cz ci internowanych 
tzw. � cie ki zdrowia�, czyli przep dzili ich przez szpaler utworzony z funkcjonariuszy i dotkli-
wie pobili gumowymi pa kami, przy czym wiele ciosów zadano w plecy, g owy i ramiona. Aktu-
alnie S d Okr gowy w Koszalinie przekaza  przedmiotow  spraw  � ze wzgl du na ekonomik  
procesow  � do prowadzenia S dowi Rejonowemu w Szczecinie. Termin rozprawy nie zosta  
jeszcze wyznaczony.

 
S 39/06/Zk � ledztwo wszcz te w dniu 21 czerwca 2006 r. w sprawie sk adania we wrze -

niu i pa dzierniku 1982 r. fa szywych zezna  przez funkcjonariuszy S u by Bezpiecze stwa 
z KW MO w Gorzowie Wlkp.: Stefana J., Zdzis awa M. i Ryszarda S. w sprawie karnej, prowa-
dzonej w tamtym czasie, przeciwko Jaros awowi R., dzia aczowi Mi dzyzak adowego Komitetu 
Za o ycielskiego NSZZ �Solidarno �, oskar onemu o rzekomy udzia  w nielegalnej demonstra-
cji pod gorzowsk  katedr , zako czonej wyrokiem skazuj cym na bezwzgl dn  kar  pozbawie-
nia wolno ci.

W toku ledztwa ustalono, i  Jaros aw R., jako aktywny dzia acz zdelegalizowanego NSZZ 
�Solidarno �, po opuszczeniu o rodka internowania w lipcu 1982 r. pozostawa  w zainteresowa-
niu gorzowskiej S u by Bezpiecze stwa. W dniu 31 sierpnia 1982 r. w godzinach 15.00�17.00 
w okolicach tzw. �Bia ego Krzy a� pod katedr , w centrum miasta, odby a si  manifestacja, zor-
ganizowana przez zdelegalizowan  �Solidarno � w zwi zku z drug  rocznic  �porozumie  sierp-
niowych�. Manifestacja zosta a spacyfikowana przez oddzia y ZOMO i Milicji Obywatelskiej. 
W czasie manifestacji Jaros aw R. przebywa  w mieszkaniu swojej znajomej, Teresy K., usytuowa-
nym na przeciwko ko cio a katedralnego. W mieszkaniu tym przebywa y jeszcze inne osoby. Jaro-
s aw R. wykonywa  z balkonu zdj cia z przebiegu zaj  pod katedr . Nast pnego dnia Jaros aw R. 
w godzinach rannych zosta  zatrzymany w miejscu swojej pracy przez funkcjonariuszy SB jako 
podejrzany o uczestnictwo w nielegalnej demonstracji pod katedr  oraz publiczne nawo ywanie 
do niepos usze stwa i przeciwdzia ania aktom prawnym stanu wojennego. Pod takim zarzutem 
ww. zosta  tymczasowo aresztowany przez Prokuratur  Rejonow  w Gorzowie Wlkp. i osadzony 
w areszcie ledczym. Materia  dowodowy, na którym oparto zarzut, a nast pnie wyrok skazuj cy 
S du Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. bazowa  wy cznie na zeznaniach trzech funkcjonariuszy 
gorzowskiego SB: Zdzis awa M., Ryszarda S. i Stefana J. Wy ej wymienieni z o yli we wrze niu 
i pa dzierniku 1982 r., zarówno w Prokuraturze Rejonowej, jak i w S dzie Wojewódzkim w Go-
rzowie Wlkp., nieprawdziwe zeznania. O wiadczyli bowiem, i  widzieli znanego im z widzenia 
Jaros awa R. na placu przy katedrze 31 sierpnia 1982 r. Dodali, e wy ej wymieniony podburza  
innych ludzi, wznosz c okrzyki: �Niech yje Solidarno !� i inne, uznane przez prokuratur  i s d za 
nawo ywanie do niepos usze stwa i niepodporz dkowania si  przepisom stanu wojennego. Za po-
wy sze Jaros aw R. wyrokiem S du Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 pa dziernika 
1982 r. zosta  skazany w trybie dora nym na podstawie art. 282 kk na kar  3 lat i 6 miesi cy pozba-
wienia wolno ci. Przes uchany przez prokuratora pionu ledczego IPN, pokrzywdzony zaprzeczy  
swojemu udzia owi w manifestacji pod �Bia ym Krzy em�. Doda , i  s d w toku procesu karnego 
da  ca kowicie wiar  k amliwym zeznaniom funkcjonariuszy SB, odrzucaj c zeznania wiadków 
obrony. W dniu 8 stycznia 2007 r. przedstawiono zarzuty pope nienia przest pstw, stanowi cych 
zbrodni  komunistyczn , polegaj cych na z o eniu fa szywych zezna  w toku ówczesnego po-
st powania karnego oraz doprowadzeniu do bezzasadnego pozbawienia wolno ci Jaros awa R., 
funkcjonariuszom SB: porucznikowi Ryszardowi S., porucznikowi Zdzis awowi M. i chor emu 
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Stefanowi J. W dniu 18 czerwca 2007 r. zosta  skierowany przeciwko nim akt oskar enia do S du 
Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wyrokiem z dnia 18 wrze nia 2008 r., sygn. II K 347/07, ten e 
S d Rejonowy uzna  wszystkich oskar onych za winnych zarzucanej im zbrodni komunistycznej 
oraz skaza  na kary po 1 roku i 3 miesi cy pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem ich 
wykonania na okres lat 3. Orzek  nadto nawi zki w kwocie po 1500 z  na rzecz Fundacji Ofiar Prze-
st pstw oraz rodek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomo ci poprzez og oszenie 
w lokalnej prasie. W dniu 26 listopada 2008 r. prokurator IPN wywiód  od powy szego wyroku 
apelacj  w cz ci dotycz cej kary, na niekorzy  wszystkich oskar onych. Apelacja nie zosta a 
dotychczas rozpoznana przez S d Okr gowy w Gorzowie Wlkp. 

S 107/07/Zk � ledztwo wszcz te 18 marca 2008 r. w sprawie pobicia w dniu 14 marca 1968 r. 
Jana O. przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. 

Zebrany materia  dowodowy wskazuje, e dnia 14 marca 1968 r. w Szczecinie dosz o do burz-
liwych wyst pie  studentów oraz m odzie y szkó  rednich. Powodem demonstracji w Szczecinie 
by y tzw. wypadki marcowe w Warszawie oraz innych wi kszych o rodkach akademickich. W celu 
st umienia wyst pie  brutalnie interweniowa a Milicja Obywatelska, która u ywa a pa ek s u bo-
wych oraz armatek wodnych. W wyniku dzia a  milicji zosta  pobity przez kilkunastu funkcjona-
riuszy MO Jan O. Na skutek zadanych ciosów pokrzywdzony dozna  bardzo powa nych uszkodze  
cia a, w tym m.in. z ama  ko ci ko czyny górnej. Aktualnie poszukiwane s  dokumenty dotycz -
ce zdarzenia oraz akta osobowe funkcjonariuszy, którzy mog  mie  informacje na temat pobicia 
Jana O. 

S 12/08/Zk � ledztwo w sprawie pope nienia zbrodni komunistycznej, polegaj cej na fizycz-
nym i psychicznym zn caniu si  w okresie od grudnia 1946 r. do marca 1947 r. w Wa czu przez 
funkcjonariuszy Powiatowego Urz du Bezpiecze stwa Publicznego w Wa czu nad pozbawionym 
wolno ci Stanis awem R., prezesem PSL�Miko ajczykowskiego w Wa czu w ten sposób, e bito 
go r kami po ca ym ciele, g ównie pi ciami po twarzy, wiecono silnym wiat em w oczy, kiero-
wano pod jego adresem obra liwe wyrazy � w celu uzyskania okre lonej tre ci wyja nie . W toku 
ledztwa ustalono, i  Stanis aw R. zosta  zatrzymany, a nast pnie pozbawiony wolno ci w zwi z-

ku z przynale no ci  do PSL�Miko ajczykowskiego przez funkcjonariuszy UB z Wa cza, którzy 
w trakcie prowadzonego przeciwko niemu post powania bili go i stosowali przemoc w celu uzy-
skania okre lonej tre ci wyja nie . Ustalono dane jednego z funkcjonariuszy zn caj cych si  nad 
wy ej wymienionym. Dzi  on ju  nie yje. W dalszym ci gu trwaj  czynno ci zmierzaj ce do 
ustalenia pozosta ych sprawców opisanej zbrodni.

S 26/08/Zk � ledztwo wszcz te w sprawie pope nienia zbrodni komunistycznej, polegaj cej na 
przekroczeniu uprawnie  przez funkcjonariuszy pa stwa komunistycznego w latach 1977�1981 
w Szczecinie w stosunku do Dariusza R. poprzez m.in. jego relegowanie ze studiów dziennych 
na Akademii Rolniczej w Szczecinie, stosowanie gró b karalnych przez funkcjonariuszy S u by 
Bezpiecze stwa, co by o spowodowane jego postaw  polityczn  i uczestnictwem w dzia alno ci 
opozycyjnej. W toku ledztwa ustalono mi dzy innymi, e Dariusz R. z powodu prowadzonej dzia-
alno ci duszpasterskiej i opozycyjnej o charakterze antysocjalistycznym w okresie 1977�1981 by  

inwigilowany przez funkcjonariuszy S u by Bezpiecze stwa, którzy naruszali mir domowy oraz 
stosowali wobec niego gro by karalne. 

Za kolporta  wydawnictw podziemnych i podpisanie deklaracji Studenckiego Komitetu �So-
lidarno ci�, w pa dzierniku 1978 roku zosta  z naruszeniem prawa niedopuszczony do z o enia 
egzaminu komisyjnego, co w konsekwencji skutkowa o skre leniem go z listy studentów Akademii 
Rolniczej w Szczecinie. Aktualnie wykonywane s  czynno ci procesowe w postaci przes ucha-
nia wiadków wskazanych przez pokrzywdzonego. Ponadto zwrócono si  do Biura Udost pniania 
i Archiwizacji Dokumentów w Szczecinie o materia y archiwalne.
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Zbrodnie przeciwko ludzko ci

S 36/08/Zi � ledztwo wszcz te 10 czerwca 2008 r. w sprawie pope nienia zbrodni przeciwko 
ludzko ci, polegaj cej na zamordowaniu 139 osób narodowo ci polskiej w dniu 23 sierpnia 1943 r. 
we wsi Majdan, gmina Soszyczno, dawny powiat Kamie  Koszyrski. W dniu 23 sierpnia 1943 r. 
nacjonali ci ukrai scy sp dzili 139 mieszka ców wsi Majdan narodowo ci polskiej do miejscowej 
szko y, po czym przy u yciu ostrych narz dzi pozbawili ich ycia. Jedynym powodem zabicia 
wymienionych osób by a ich przynale no  narodowa. Osoby zamordowane zosta y pochowane 
we wspólnej mogile. Obecnie s  prowadzone kwerendy archiwalne, które maj  na celu odszukanie 
wszelkich dokumentów dotycz cych przedmiotowego zdarzenia. 

10. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Warszawie

Zbrodnie nazistowskie

S 1/06/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa, polegaj cej na zamordowaniu w dniu 
8 sierpnia 1944 r. w ruinach teatru Wielkiego w Warszawie oko o 350 osób nale cych do polskiej 
ludno ci cywilnej. 

Post powanie w sprawie wszcz to w dniu 18 grudnia 2000 r. Na podstawie zebranego dotych-
czas materia u dowodowego ustalono, e w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego o nie-
rze niemieccy wyp dzili ludno  cywiln  z budynków mieszkalnych, znajduj cych si  w pobli u 
Teatru Wielkiego, tj. z rejonu ulic Tr backiej, Focha, Krakowskiego Przedmie cia, Wierzbowej, 
Senatorskiej, Fredry i Alberta, a nast pnie ludzi tych umie cili w ruinach opery. Tam podzielono 
ich na dwie grupy. W jednej znajdowa y si  kobiety z ma ymi dzie mi, w drugiej za  m czy ni 
oraz ch opcy w wieku kilkunastu lat. Nast pnie kobiety wraz z dzie mi zosta y przez hitlerowców 
pod eskort  wyprowadzone z Warszawy do obozu przej ciowego w Pruszkowie. Natomiast za-
trzymani w ruinach Teatru Wielkiego m czy ni w liczbie oko o 350 osób zostali przez o nierzy 
niemieckich w dniach 8 i 9 sierpnia 1944 r. zastrzeleni, a zw oki ich spalono. W toku ledztwa, 
pomimo podj cia szeroko zakrojonych dzia a , ustalono dotychczas nazwiska jedynie 33 ofiar tej 
zbrodni. W przedmiotowej sprawie przes uchano wielu wiadków tamtych wydarze  oraz osoby 
wykonuj ce prawa zmar ych pokrzywdzonych. Pozyskany materia  dowodowy ujawni , e praw-
dopodobnie odpowiedzialna za dokonanie tych zbrodni jest formacja SS, dowodzona w czasie Po-
wstania Warszawskiego przez Oskara Dirlewangera. 

Aktualnie prokurator oczekuje na wykonanie wniosków o mi dzynarodow  pomoc prawn , skie-
rowanych do prokuratur w Republice Federalnej Niemiec, Koblencji w przedmiocie przeprowadze-
nia kwerendy w Bundesarchiv, Stuttgarcie w przedmiocie przeprowadzenia kwerendy w Archiwum 
Federalnym w Ludwigsburgu. Podj te dzia ania zmierzaj  do uzyskania uwierzytelnionych odpi-
sów protoko ów z przes ucha  by ych cz onków specjalnej formacji SS Dirlewangera oraz innych 
materia ów historycznych, pomocnych do wykrycia sprawców zbrodni. Ponadto Komisja oczekuje 
równie  na wykonanie wniosku przekazanego do Centrali Krajowych Administracji Wymiaru Spra-
wiedliwo ci w Ludwigsburgu, którego przedmiotem jest uzyskanie z Niemieckiego Czerwonego 
Krzy a Oddzia u w Monachium kartoteki niemieckich o nierzy z brygady Oskara Dirlewangera, 
bior cych udzia  w t umieniu Powstania Warszawskiego w dniach 8 i 9 sierpnia 1944 r., zweryfi-
kowanie danych personalnych, figuruj cych tam osób pod k tem ustalenia yj cych oraz nades a-
nie uwierzytelnionych dokumentów potwierdzaj cych zgony pozosta ych. Oczekuje si  równie  
na realizacj  wniosku skierowanego do Królestwa Belgii, którego przedmiotem jest przes uchanie 
odnalezionego o nierza Wehrmachtu, uczestnicz cego w walkach w czasie Powstania Warszaw-
skiego. Dalsze czynno ci w post powaniu z uwagi na wyczerpanie mo liwo ci dowodowych co 
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do ustalenia sprawców czynu na terenie Polski s  uzale nione od realizacji mi dzynarodowych 
wniosków o udzielenie pomocy prawej. 

S 70/07/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa pope nionych w obozie koncentracyj-
nym w Warszawie �Konzentrationslager Warschau�. Post powanie jest prowadzone w OK ZpNP 
w Warszawie od 15 stycznia 2002 r. i stanowi kontynuacj  ledztwa wszcz tego w 1974 r. przez 
G ówn  Komisj  Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, które zosta o umorzone w dniu 
30 maja 1996 r. przez Prokuratur  Wojewódzk  w Warszawie. Zgromadzony w sprawie mate-
ria  dowodowy pozwala na stwierdzenie, e obóz koncentracyjny w Warszawie zosta  za o ony 
na mocy decyzji z dnia 9 pa dziernika 1942 r., której autorem by  Heinrich Himmler. Obóz usy-
tuowano w dawnym wi zieniu wojskowym przy ul. G siej w Warszawie (w a ciwy teren obozu 
zamyka  si  w obr bie ulic: Zamenhofa, Wo y skiej, Ostrowskiej, Glinianej, Okopowej i G siej). 
�Konzentrationslager Warschau� zorganizowano w drugiej po owie 1943 r., a ramy czasowe jego 
funkcjonowania okre laj  trzy daty: a) 19 lipca 1943 r. � pocz tek dzia alno ci, b) 1 maja 1944 r. 
� obóz straci  samodzielno  organizacyjn  i sta  si  fili  KL Lublin, c) 5 sierpnia 1944 r. obóz 
zosta  wyzwolony w czasie Powstania Warszawskiego przez o nierzy batalionu �Zo ka�. Wi -
niami obozu byli w przewa aj ce mierze ydzi z krajów okupowanych przez hitlerowskie Niem-
cy. �KL Warschau� stanowi  obóz pracy, miejsce grabie y mienia ydowskiego oraz miejsce ma-
sowych egzekucji i mordów Polaków i ydów. Na terenie obozu, obejmuj cym wy ej wskazany 
obszar, by y umiejscowione trzy krematoria i dzia a a komora gazowa. Z ustale  poczynionych 
w sprawie wynika, e w �KL Warschau� Niemcy zamordowali nie mniej ni  20 tys. wi niów. 
Obecnie czynno ci, podejmowane przez OK ZpNP w Warszawie, koncentruj  si  na zweryfi-
kowaniu hipotez dotycz cych istnienia na terenie Warszawy podobozów � filii �KL Warschau�. 
Dotycz  one funkcjonowania podobozu na terenie Dworca Zachodniego oraz umiejscowienia 
w nim komór gazowych, a tak e funkcjonowania na terenie przy tzw. Gazowni i na terenie tzw. 
Drewnianego Ko a kolejnych podobozów �KL Warschau�. Przeprowadzone dotychczas czyn-
no ci procesowe nie doprowadzi y do potwierdzenia wy ej wskazanych hipotez. W celu kom-
pleksowego wyja nienia tej kwestii w najbli szym czasie zostanie powo any bieg y z zakresu 
analizy zdj  lotniczych, który w oparciu o zdj cia lotnicze z 1939 r., 1943 r., 1944 r. i 1945 r. 
podejmie si  rozstrzygni cia wspomnianych w tpliwo ci. Analiza zgromadzonych w ledztwie 
materia ów archiwalnych wykaza a, e ekshumacje prowadzone w latach 1945�1946 w rejonie 
ulic Karmelickiej, Anielewicza, Zamenhofa i Lewartowskiego � tj. miejsca usytuowania najstar-
szej cz ci obozu KL Warschau (dawnego budynku wi zienia wojskowego) by y niepe ne i z nie-
wyja nionych powodów zosta y przerwane. W zwi zku z powy szym w ramach prowadzonego 
ledztwa OK ZpNP w Warszawie obecnie realizuje czynno ci zmierzaj ce do zweryfikowania 

tych ustale . Ponadto stwierdzono, e na terenie obozu poza ekshumacjami by y przeprowadzone 
inhumacje. W celu weryfikacji tych ustale  jest planowane przeprowadzenie prac sonda owo-ar-
cheologicznych na terenie by ego obozu. Obecnie trwaj  czynno ci maj ce na celu wybór wyko-
nawcy i czynno ci maj ce na celu zapewnienie rodków finansowych potrzebnych do realizacji 
tego zamierzenia. Wszelkie czynno ci procesowe, podejmowane w zakresie prac sonda owo-
archeologicznych, s  na bie co konsultowane z przedstawicielami wyzna : rzymskokatolickie-
go i moj eszowego, ponadto do wspó pracy w tym przedsi wzi ciu zaproszono Rad  Ochrony 
Pami ci Walki i M cze stwa. Oprócz powy szych czynno ci w toku ledztwa przeprowadzono 
pe n  kwerend  materia ów zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN w zakresie informacji 
dotycz cych obozu koncentracyjnego w Warszawie. Uzyskane w wyniku przedmiotowej kwe-
rendy materia y s  na bie co weryfikowane procesowo. W celu zgromadzenia pe nego mate-
ria u dowodowego oraz wyja nienia wszelkich istotnych okoliczno ci b dzie równie  niezb dne 
wyst pienie do strony niemieckiej o udost pnienie akt (prowadzonych i zako czonych przez 
tamtejsze organy wymiaru sprawiedliwo ci) post powa  karnych w sprawie zbrodni ludobójstwa 
w �Konzentrationslager Warschau�. 
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S 21/08/Zn � ledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa, polegaj cej na zamordowaniu w dniu 
14 wrze nia 1944 r. w Warszawie przy ul. Marii Kazimiery oko o 120 osób spo ród ludno ci cy-
wilnej. ledztwo prowadzone jest przez Oddzia ow  Komisj  cigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu w Warszawie od dnia 8 lutego 2008 r. i jest kontynuacj  ledztwa prowadzonego 
i zawieszonego przez Okr gow  Komisj  Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie. Zebrany 
w sprawie materia  dowodowy wskakuje, i  w dniu 14 wrze nia 1944 r. oddzia y niemieckie nie-
ustalonej dotychczas formacji wojskowej wyp dzi y mieszka ców Warszawy z rejonu ulic Marii 
Kazimiery, Strzeleckiej i D bi skiego, a nast pnie dokona y ich masowej egzekucji przy ul. Marii 
Kazimiery. Jak wynika z poczynionych ustale  zosta o wówczas zamordowanych nie mniej ni  
120 osób. Podejmowane obecnie w toku ledztwa czynno ci zmierzaj  do ustalenia pe nej listy 
osób wówczas zamordowanych oraz ustalenia osób dla nich najbli szych, jak równie  wiadków 
wskazanej zbrodni. W tym celu jest prowadzona kwerenda archiwalna przez Biuro Udost pniania 
i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie oraz Archiwum Pa stwowe m.st. Warszawy. Dla 
potrzeb ledztwa uzyskano równie  ekspertyz  historyczn  przygotowan  przez Biuro Edukacji 
Publicznej IPN w Warszawie. Ponadto zwrócono si  o udzielenie niezb dnych dla ledztwa infor-
macji do Urz du Dzielnicy oliborz m.st. Warszawy, w a ciwych miejscowo USC oraz jednostek 
policji. Uzyskane w wyniku wskazanych kwerend materia y, jak równie  informacje przekazane 
przez wskazane urz dy s  sukcesywnie poddawane procesowej weryfikacji, m.in. poprzez dokony-
wanie t umacze  z j zyka niemieckiego dokumentów archiwalnych oraz przes uchania ustalonych 
wiadków. ledztwo pozostaje na etapie gromadzenia materia u dowodowego.

Zbrodnie komunistyczne

S 49/01/Zk � ledztwo przeciwko Józefowi K., Tadeuszowi J., Henrykowi P., Leonardowi K. 
i W adys awowi A., by ym funkcjonariuszom G ównego Zarz du Informacji WP, podejrzanym 
o pope nienie w okresie od 21 pa dziernika 1950 r. do 10 lutego 1953 r. zbrodni komunistycznych, 
stanowi cych jednocze nie zbrodnie przeciwko ludzko ci wobec 7 oficerów Wojska Polskiego: 
kmdr. Witolda M., kmdr. Kazimierza K., kmdr. Mariana W., kmdr. Roberta K., mjr. Apoloniu-
sza Z., mjr. Tadeusza T. i pp k. Sergiusza P. w toku prowadzonego przeciwko wymienionym ledz-
twie w sprawie �Spisku w Wojsku Polskim�. Dzia ania przest pcze funkcjonariuszy polega y na 
fizycznym i psychicznym zn caniu si  nad wymienionymi oficerami Wojska Polskiego w czasie 
prowadzonych przeciwko nim ledztw poprzez wielokrotne, powtarzane po kilkaset razy, d ugo-
trwa e, trwaj ce nawet dwadzie cia i wi cej godzin na dob  przes uchiwanie pokrzywdzonych. 
Dr czenie ich w tym czasie brakiem snu, przes uchiwanie w pozycji stoj cej, gro enie pozba-
wieniem ycia i represjami wobec ich rodzin oraz doprowadzanie w ten sposób do ca kowitego 
wyczerpania, zarówno psychicznego jak i fizycznego w celu zmuszenia ich do przyznania si  do 
udzia u w dywersyjno-szpiegowskiej organizacji dzia aj cej w Wojsku Polskim, do uczestniczenia 
w dzia alno ci agenturalnej na rzecz pa stw zachodnich oraz do sk adania wyja nie  zgodnych 
z koncepcj  prowadzonego przeciwko nim ledztwa.

W dniu 21 pa dziernika 2008 r. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Warszawie skierowa a do Wojskowego S du Garnizonowego w Warszawie akt oskar-
enia przeciwko Józefowi K., Tadeuszowi J., Henrykowi P., Leonardowi K. i W adys awowi A. 

Przypisane oskar onym przest pstwa s  zagro one kar  pozbawienia wolno ci do lat 5. Sprawa jest 
rozpoznawana przez s d.

S 51/01/Zk � ledztwo przej te z Prokuratury Okr gowej w Warszawie, kontynuowane od dnia 
30 sierpnia 2001 r., swoim zakresem obejmuje przekroczenie uprawnie  s u bowych przez funk-
cjonariuszy resortu spraw wewn trznych, dzia aj cych na szkod  wymiaru sprawiedliwo ci w la-
tach 1983�1984 w zwi zku z prowadzonym przez Prokuratur  Wojewódzk  w Warszawie ledz-
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twem dotycz cym mierci Grzegorza Przemyka, utrudnianie ledztwa Prokuratury Wojewódzkiej 
w Warszawie w sprawie mierci Grzegorza Przemyka w latach 1983�1984 przez funkcjonariuszy 
resortu spraw wewn trznych oraz kierowanie gró b bezprawnych przez funkcjonariuszy resortu 
spraw wewn trznych w celu wywarcia wp ywu na czynno ci, w tym zeznania wiadków wyst pu-
j cych przez s dem w sprawie mierci Grzegorza Przemyka. 

Ustalenia dotychczas poczynione pozwalaj  stwierdzi , i  w toku prowadzonego przez Proku-
ratur  Wojewódzk  w Warszawie w latach 1983�1984 ledztwa w sprawie miertelnego pobicia 
Grzegorza Przemyka i w zwi zku z tym ledztwem, funkcjonariusze ró nych szczebli, dzia aj -
cych w strukturach ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewn trznych, Sto ecznego Urz du Spraw 
Wewn trznych w Warszawie i Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Radomiu, podej-
mowali dzia ania przest pcze, polegaj ce na utrudnianiu post powania karnego poprzez zn ca-
nie si  nad podejrzanymi w celu uzyskania przyznania si  do niepope nionego przest pstwa oraz 
uzyskania okre lonej tre ci wyja nie . Dzia ania te zmierza y do spowodowania unikni cia odpo-
wiedzialno ci karnej przez rzeczywistych sprawców miertelnego pobicia Grzegorza Przemyka, 
jak wykaza y pó niejsze, przeprowadzone ju  w latach dziewi dziesi tych post powania � funk-
cjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Prowadzone post powanie przygotowawcze ma na celu usta-
lenie pe nego kr gu osób odpowiedzialnych za wydawanie polece  w tym zakresie na wszystkich 
szczeblach kierownictwa resortu spraw wewn trznych, a tak e bezpo rednich wykonawców tych 
przest pczych dzia a . W ramach ledztwa w wyniku kwerend przeprowadzonych m.in. w Biurze 
Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz wielu 
innych instytucjach odnaleziono wiele materia ów maj cych istotne znaczenie dla prowadzonego 
post powania. Zgromadzony materia  dowodowy pozwoli  na przedstawienie zarzutów utrudniania 
ledztwa licznym funkcjonariuszom S u by Bezpiecze stwa i Milicji Obywatelskiej. We wrze niu 

i pa dzierniku 2007 r. funkcjonariuszowi Komendy G ównej MO, Zdzis awowi C.; zast pcy szefa 
Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych ds. S u by Bezpiecze stwa w Radomiu, Stefano-
wi O.; zast pcy naczelnika Wydzia u III Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Ra-
domiu, Marianowi C.; funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Ra-
domiu, naczelnikowi Wydzia u IV Departamentu III MSW, Edwardowi C.; funkcjonariuszom 
Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Radomiu, Robertowi R., Janowi J.; funkcjo-
nariuszowi Wydzia u Kryminalnego Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trznych w Radomiu, 
Markowi S. i zast pcy naczelnika Wydzia u Kryminalnego Wojewódzkiego Urz du Spraw We-
wn trznych w Radomiu, Marianowi M. przedstawiono zarzuty pope nienia przest pstw, polega-
j cych na przekroczeniu uprawnie  s u bowych poprzez podejmowanie czynno ci o charakterze 
operacyjnym, utrudniaj cych prawid owy tok prowadzonego przez prokuratur  ledztwa w spra-
wie miertelnego pobicia Grzegorza Przemyka, przez inwigilacj  wiadka Cezarego F. i cz onków 
jego rodziny, stosowanie pods uchów, wdra anie tzw. kombinacji operacyjnych i innych technik 
operacyjnych w celu wywarcia wp ywu na czynno ci wiadka, zmian  zezna  z o onych przez 
niego w prokuraturze i wykluczenie funkcjonariuszy MO z kr gu sprawców miertelnego pobicia 
Grzegorza Przemyka. 

We wrze niu 2008 r. kolejnym osobom, funkcjonariuszom Biura Dochodzeniowo- ledczego 
Komendy G ównej MO, Zbigniewowi S., Janowi Adamowi P. oraz zast pcy naczelnika Wydzia u 
Dochodzeniowo- ledczego Sto ecznego Urz du Spraw Wewn trznych w Warszawie, Wies awowi 
Janowi W. i funkcjonariuszom tego wydzia u, Jackowi Z., Tomaszowi Stanis awowi B., Tomaszo-
wi M. i Ryszardowi C. przedstawiono zarzuty pope nienia przest pstw, polegaj cych na nak ania-
niu Micha a W. i Jacka S. do przyznania si  do niepope nionego przest pstwa pobicia Grzegorza 
Przemyka, którego skutkiem by  jego zgon oraz z o enia okre lonej tre ci wyja nie  potwierdza-
j cych dokonanie tego czynu wspólnie, przy u yciu gró b oraz w przypadku niektórych podejrza-
nych przez wielokrotne i wielogodzinne przes uchania o ró nych porach dnia i nocy, które nosz  
znamiona zn cania si  psychicznego. Wszyscy przes uchani w charakterze podejrzanych nie przy-
znali si  do pope nienia zarzucanych im przest pstw. 
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ledztwo obecnie jest kontynuowane w kierunku ustalenia zakresu odpowiedzialno ci karnej 
pozosta ych sprawców ze szczebla kierowniczego resortu spraw wewn trznych oraz funkcjonariu-
szy z Wydzia u III S u by Bezpiecze stwa Sto ecznego Urz du Spraw Wewn trznych w Warsza-
wie w zakresie czynno ci operacyjnych prowadzonych wobec Micha a W. 

S 38/04/Zk � ledztwo dotycz ce Zbrodni Katy skiej, to jest w sprawie, stanowi cych zbrodni  
wojenn  i zbrodni  przeciwko ludzko ci, zabójstw nie mniej ni  21 768 obywateli polskich dokona-
nych w okresie od dnia 5 marca do bli ej nieustalonego dnia i miesi ca 1940 r. na terytorium ZSRR 
przez funkcjonariuszy tego pa stwa, dzia aj cych zgodnie z podj t  w Moskwie w dniu 5 marca 
1940 r. uchwa  Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwi zkowej Komunistycznej 
Partii (bolszewików). Przedmiotowe ledztwo jest prowadzone przez OK ZpNP w Warszawie 
od dnia 30 listopada 2004 r. 

Do ko ca grudnia 2008 r. w toku ledztwa przes uchano cznie 2422 wiadków. Wi kszo  
z nich stanowi  cz onkowie rodzin zamordowanych. 

Czynno ci przes uchania wiadków w ledztwie S 38/04/Zk s  prowadzone nie tylko na terenie 
Polski, ale równie  poza jej granicami. 

Realizuj c cele ledztwa w zakresie wszechstronnego wyja nienia okoliczno ci sprawy, 
prowadzone s  poszukiwania, w kraju i za granic , dokumentów i innych dowodów mog cych 
mie  istotne znaczenie dla przedmiotu post powania. Mi dzy innymi chodzi o imienne ustalenie 
wszystkich obywateli polskich � ofiar Zbrodni Katy skiej, ustalenie nieznanych dot d miejsc ich 
ka ni i pochówku, sporz dzenie pe nej listy osób, którym w niniejszym post powaniu przys u-
guj  prawa pokrzywdzonych. Ponadto post powanie zmierza do ustalenia wszystkich osób odpo-
wiedzialnych za pope nienie Zbrodni Katy skiej, w tym tych, które uczestniczy y w procesie de-
cyzyjnym oraz w wykonaniu uchwa y o wymordowaniu polskich je ców wojennych i wi niów. 
Na obecnym etapie ledztwa znane s  personalia cz onków Biura Politycznego KC WKP(b), 
którzy podj li uchwa  z 5 marca 1940 r. W toku ledztwa b d  podejmowane dalsze czynno ci 
zmierzaj ce do ustalenia pozosta ych sprawców, którzy uczestniczyli na ró nych etapach w rea-
lizacji ludobójczej decyzji z 5 marca 1940 r. (konwojowali ofiary do miejsca strace , mordowa-
li, zakopywali cia a, zacierali lady). Dotychczas przeprowadzono wiele kwerend archiwalnych 
w zasobie Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, Archiwum Kancelarii Prezy-
denta i Archiwum Akt Nowych. W wyniku dokonanych ogl dzin wytypowanych materia ów 
pozyskano kopie dokumentów i fotografii odnosz cych si  do przedmiotu ledztwa. W celu zgro-
madzenia jak najpe niejszego materia u dowodowego prokuratorzy Zespo u ledczego, pracuj -
cego nad spraw , zapoznali si  nadto z dokumentacj  Rady Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa 
z prowadzonych na jej zlecenie przez kilka ekspedycji archeologiczno-ekshumacyjnych w latach 
1994�1996 prac sonda owo-topograficznych i sonda owo-ekshumacyjnych, zwi zanych z roz-
poznaniem i przygotowaniem terenów pod przysz e cmentarze wojenne w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje. Uzyskano nadto z Rady Ochrony Pami ci Walki i M cze stwa komplet dokumen-
tacji z prowadzonych przez Rad  w 2006 r. i 2007 r. prac archeologiczno-ekshumacyjnych na 
terenie cmentarzyska w Bykowni pod Kijowem. Materia y te obejmuj  zarówno sprawozdania 
z przeprowadzonych na cmentarzysku w Bykowni prac badawczych, jak te  zwi zan  z nimi 
dokumentacj  rysunkow  i fotograficzn . W wyniku dokonanej analizy dokumentacji ROPWiM 
ustalono, e podczas prac prowadzonych w 2006 r. wyeksplorowano i ekshumowano 21 gro-
bów uznanych za �polskie�, w których pochowanych by o co najmniej 562 osoby. Wszystkie 
badane w 2006 r. groby by y ju  w przesz o ci ekshumowane, a szcz tki kostne i przedmioty im 
towarzysz ce, prawie w ca o ci zosta y przeniesione w inne miejsce. Ujawnione wi c w 2006 r. 
w badanych jamach grobowych, zarówno szcz tki kostne, jak i przedmioty, zachowa y si  je-
dynie w wyniku niestarannie przeprowadzonej w przesz o ci eksploracji i ekshumacji. Podczas 
prac prowadzonych w 2006 r. specjali ci dzia aj cy na zlecenie rady w ród przedmiotów pol-
skiego pochodzenia, ujawnili tylko jedn  rzecz nale c  do obywatela polskiego, którego dane 
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widniej  na �Ukrai skiej Li cie Katy skiej� � by a to znaleziona w grobie 144/2006 szczoteczka 
do z bów z wyrytym napisem w postaci jednego nazwiska � dane Józefa . znajduj  si  rzeczy-
wi cie na �Ukrai skiej Li cie Katy skiej�. Podczas prac prowadzonych przez ROPWiM w By-
kowni w 2007 r. specjali ci zbadali uznane za �polskie� 33 groby, lecz wszystkie, podobnie jak 
i eksplorowane w 2006 r., by y ju  w przesz o ci ekshumowane. W grobach tych znajdowa o 
si  pomi dzy 921 a 926 pochowanych osób, w tym prawdopodobnie 16 kobiet. Podczas prac 
ujawniono wojskowy znak to samo ci, tzw. nie miertelnik, Józefa N. (dane tej osoby widniej  
na �Ukrai skiej Li cie Katy skiej�), za  na fragmencie plastikowego grzebienia ujawniono wy-
drapane nazwiska czterech polskich oficerów � dane tych osób widniej  równie  na �Ukrai skiej 
Li cie Katy skiej�. Wymienione przedmioty s  jedynymi pozwalaj cymi zidentyfikowa  z imie-
nia i nazwiska te osoby, które mia y je w swoim posiadaniu. 

Na podstawie poczynionych podczas prac badawczych ROPWiM na cmentarzysku w Bykowni 
ustale , jak równie  o dane pozyskane przez prokuratur  ukrai sk  w ledztwie o sygn. 50-0092 
dot. zamordowania osób, których zw oki pochowano na cmentarzysku w Bykowni, nie mo na 
w sposób jednoznaczny potwierdzi , i  w 19�20 Rewirze Dnieprowskiego Le nictwa, w pobli u 
osiedla Bykownia ko o Kijowa znajduje si  miejsce pochówku zamordowanych w ramach Zbrod-
ni Katy skiej wi niów osadzonych w wi zieniach na tzw. Zachodniej Ukrainie, a co za tym 
idzie nie mo na mówi  o odkryciu czwartego �cmentarza katy skiego�. Do materia ów ledztwa 
S 38/04/Zk pozyskano nadto kserokopie ponad 800 kart dokumentów przekazanych do zasobu 
IPN przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz Studium Polski Podziemnej w Lon-
dynie � stanowi  one fragment tych materia ów, które zosta y wyselekcjonowane podczas pobytu 
archiwistów IPN w 2007 r. w Londynie. W najbli szym czasie zostan  podj te dzia ania maj ce 
na celu ustalenie, czy mo liwe b dzie pozyskanie do zasobu IPN pozosta ej cz ci wytypowanej 
dokumentacji. W toku ledztwa, z uwagi na konieczno  zapoznania si  z dokumentacj  wytwo-
rzon  przez Specjaln  Komisj  ledcz  Kongresu USA, powo an  w 1951 r. do zbadania okolicz-
no ci Zbrodni Katy skiej, zwan  Komisj  Maddena, zwrócono si  do Wydzia u Konsularnego 
w Waszyngtonie o uzyskanie szczegó owej informacji o przechowywanej w zasobach Archiwum 
Narodowego w Waszyngtonie ca o ci dokumentacji, jej obszerno ci, mo liwo ci korzystania 
z niej, otrzymania uwierzytelnionych kserokopii i wi cych si  z tym kosztów � po otrzymaniu 
wnioskowanych danych zostan  podj te dalsze kroki zmierzaj ce do uzyskania uwierzytelnionych 
kopii przedmiotowych materia ów. ledztwo pozostaje w dalszym ci gu w fazie gromadzenia 
materia ów dowodowych w sprawie. 

S 58/04/Zk � ledztwo okre lane obiegowym mianem �afery mi snej�, wszcz te w dniu 15 grud-
nia 2004 r., w sprawie przekroczenia uprawnie  s u bowych przez s dziów S du Wojewódzkiego 
dla miasta sto ecznego Warszawy i bezpodstawnym orzeczeniu w trybie post powania dora nego 
kary mierci wobec Stanis awa W., która to kara zosta a wykonana w dniu 19 marca 1965 r. W toku 
prowadzonego post powania uzyskano materia y procesowe, wytworzone w trakcie post powa-
nia przed S d Najwy szy, który po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2004 r. kasacji, wniesionej przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich uchyli  wyrok skazuj cy, zapad y w stosunku do Stanis awa W. 
i pozosta ych skazanych, a post powanie karne w sprawie umorzy  z powodu mierci sprawców 
i przedawnienia karalno ci czynów. W wyroku tym zakwestionowano m. in. dopuszczalno  za-
stosowania w post powaniu z 1965 r. trybu dora nego, który umo liwia  wymierzenie oskar o-
nemu Stanis awowi W. kary mierci, poniewa  kary tej nie przewidywa a sankcja przypisanego 
mu przest pstwa. Poza tym tryb dora ny eliminowa  mo liwo  poddania wyroku kontroli instan-
cyjnej. Przes uchano osoby wykonuj ce czynno ci procesowe w tym post powaniu z jednostek 
MO, prokuratur ró nego szczebla oraz najbli szych Stanis awa W. Dokonano kwerend i przegl -
du dokumentacji ród owej, zgromadzonej w Biurze Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów 
IPN-K ZpNP, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Pa stwowym m.st. Warszawy oraz materia ów 
filmowych z kronik i archiwum TVP SA. Uzyskano tak e materia y z prac sztabu operacyjno-
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�dochodzeniowego, powo anego zarz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych W adys awa Wi-
chy, do wyja nienia sprawy nieprawid owo ci w handlu mi sem na terenie m.st. Warszawy. ród a 
te wskazuj  na o ywione zainteresowanie najwy szych czynników partyjnych przebiegiem roz-
prawy s dowej w tej sprawie. Obejmuj  nawet streszczenia wyja nie  poszczególnych oskar o-
nych oraz zezna  wiadków sk adanych na rozprawie w celu stworzenia propagandowego przekazu 
zgodnego z lini  prezentowan  przez parti . W toku ledztwa ustalono, e prokurator w mowie 
oskar ycielskiej za da  dla Stanis awa W., Kazimierza W. i Mieczys awa F. wymierzenia najwy -
szego wymiaru kary, tj. kary mierci. W lutym 2008 r. by emu wiceprokuratorowi by ej Prokura-
tury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy i oskar ycielowi publicznemu w procesie w tzw. aferze 
mi snej Eugeniuszowi Feliksowi W. przedstawiono zarzut pope nienia przest pstwa polegaj cego 
na przekroczeniu uprawnie , tj. na bezzasadnym, pozbawionym podstaw faktycznych i prawnych 
powo ywaniu si  w trakcie g osów stron na przepisy dekretu o post powaniu dora nym i w konse-
kwencji zg oszeniu da  wymierzenia oskar onym Stanis awowi W., Kazimierzowi W. i Mieczy-
s awowi F. najwy szego wymiaru kary, mimo braku przes anek do przypisania tym oskar onym 
odpowiedzialno ci karnej za przest pstwa w warunkach szczególnego obostrzenia wymiaru kary. 
Podejrzany nie przyzna  si  do pope nienia zarzucanego mu czynu. ledztwo jest obecnie w ko -
cowym etapie uzupe niania zgromadzonego materia u dowodowego i po wyczerpaniu zostanie za-
ko czone skierowaniem aktu oskar enia.

 
S 8/05/Zk � ledztwo Oddzia owej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-

mu w Warszawie prowadzone jest w sprawie wy udzenia w latach 80. XX w. przez funkcjona-
riuszy Zarz du II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rodków finansowych, pochodz cych 
z zagranicznych mas spadkowych po obywatelach polskich, którzy zmarli poza granicami PRL, 
poprzez przedk adanie organom spadkowym kraju zamieszkiwania spadkodawców fa szywych do-
kumentów, potwierdzaj cych rzekome uprawnienia do tych mas spadkowych osób podstawionych 
przez Zarz d II Sztabu Generalnego WP. W toku wszcz tego w dniu 12 grudnia 2006 r. post po-
wania, ujawniono materia y potwierdzaj ce udzia  oficerów Zarz du II Sztabu Generalnego WP 
w przejmowaniu mas spadkowych po obywatelach polskiego pochodzenia, zmar ych w Kanadzie 
i w Szwajcarii. Na podstawie materia u dowodowego zgromadzonego dotychczas w sprawie me-
chanizmu przest pczego, dzia ania mia y nast puj cy przebieg. Rezydentom Zarz du II Sztabu 
Generalnego WP, umiejscowionym przy placówkach dyplomatycznych PRL, wydano polecenie 
przegl dania post powa  spadkowych prowadzonych przez Wydzia y Konsularne. Kopie doku-
mentów post powa  spadkowych, drog  dyplomatyczn  by y przesy ane do Zarz du II Sztabu 
Generalnego WP, gdzie by y poddawane dalszemu opracowaniu. Po wytypowaniu konkretnego 
post powania spadkowego, który ze wzgl du na osob  spadkodawcy i warto  mienia nadawa  
si  do przej cia, dokonywano sprawdzenia spadkodawcy i jego rodziny w kraju w celu ustalenia 
ewentualnych spadkobierców, którzy nieoczekiwanie mogli zg osi  swoje roszczenie do spadku. 
Podobnego sprawdzenia w miar  mo liwo ci dokonywano za granic . Po ustaleniu, i  okre lo-
ny spadek nadaje si  do nielegalnego przej cia, dokonywano wyboru dokumentów, które nale y 
sfa szowa  i ustalano stopie  pokrewie stwa, który powinien posiada  podstawiony spadkobierca. 
Typowano agenta, który najbardziej odpowiada  roli podstawionego spadkobiercy i nawi zywano 
z nim kontakt. Po uzyskaniu zgody agenta na odegranie roli spadkobiercy podejmowano kroki ma-
j ce na celu wystawienie na dane tego agenta legalizowanych dokumentów, a tak e dokonywano 
sfa szowania stosownych spisów w aktach USC. Po zgromadzeniu dokumentów potwierdzaj cych 
rzekome roszczenia podstawionej osoby do spadku zg aszano w MSZ w Wydziale Spadków rosz-
czenie o przyznaniu podstawionemu agentowi masy spadkowej. Ca a operacja by a nadzorowana 
przez oficerów Zarz du II Sztabu Generalnego WP. Obecnie prowadzone s  czynno ci procesowe 
maj ce na celu ujawnienie kolejnych przypadków zaanga owania si  funkcjonariuszy Zarz du II 
Sztabu Generalnego WP w dokonywanie tego typu przest pstw oraz ustalenie pe nego kr gu osób 
uczestnicz cych w pope nianiu tych przest pstw.
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S 2/08/Zk � ledztwo dotyczy przekroczenia uprawnie  s u bowych przez osoby pe ni ce kie-
rownicze funkcje w warszawskich strukturach Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, polega-
j cego na utworzeniu i kierowaniu w okresie od 1982 r. do 1989 r. zorganizowan  grup  cz onków 
tej organizacji, maj c  na celu pope nianie przest pstw na szkod  uczestników manifestacji pa-
triotycznych. W toku post powania wszcz tego w kwietniu 2008 r. ustalono, e w ramach ORMO 
zosta a zorganizowano specjalna grupa sk adaj c  si  z m odych, sprawnych fizycznie osób. Cz on-
kowie tej grupy byli wyposa eni w rodki przymusu bezpo redniego w postaci pa ek, miotaczy 
gazowych i kajdanek. Najcz ciej przedmioty te nabywali nieformalnie od funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej. Tak wyposa eni udawali si  w rejony, gdzie odbywa y si  manifestacje patriotycz-
ne, najcz ciej by o to Stare Miasto i okolice ko cio a w. Stanis awa Kostki na oliborzu. Tam 
m odzi ormowcy ubrani po cywilnemu wchodzili w t um i obserwowali uczestników zgromadze . 
Ich zadaniem by o zwracanie uwagi na liderów demonstracji, osoby nios ce transparenty, wznosz -
ce okrzyki, rozrzucaj ce ulotki oraz na fotoreporterów. Po zlokalizowaniu takich osób cz onkowie 
specjalnej grupy ORMO dokonywali ich zatrzymania i doprowadzenia do umundurowanych funk-
cjonariuszy milicji. Niejednokrotnie dochodzi o przy tym do brutalnego u ycia przemocy wobec 
uczestników manifestacji. W ledztwie odnotowano przypadki pobicia przez cz onków ORMO fo-
toreportera i przypadkowej kobiety. Inn  form  dzia ania opisanej grupy by o prowokowanie od-
dzia ów milicji do interwencji wobec demonstrantów. Polega o to na przenikaniu do t umu i wzno-
szeniu okrzyków antyre imowych, pod eganiu do aktów wandalizmu oraz wzniecaniu zamieszek. 
Ustalenia ledztwa wskazuj , e dzia ania te by y podejmowane co najmniej za wiedz  i akceptacj  
S u by Bezpiecze stwa, poniewa  cz onkowie ORMO bior cy w nich udzia  otrzymywali znaczki 
rozpoznawcze i has a umo liwiaj ce im swobodne przechodzenie przez kordony milicji. ledztwo 
pozostaje w fazie rozwojowej w dalszym toku post powania materia  dowodowy b dzie sukcesyw-
nie uzupe niany. W szczególno ci planuje si  przes uchiwanie kolejnych wiadków oraz pozyska-
nie dodatkowych materia ów archiwalnych zwi zanych z dzia aniami grupy specjalnej ORMO. 

S 17/06/Zk � ledztwo dotyczy funkcjonowania w okresie od 28 listopada 1956 r. do 31 grudnia 
1989 r. w strukturach Ministerstwa Spraw Wewn trznych w Warszawie zwi zku, w którego sk ad 
wchodzili funkcjonariusze by ej S u by Bezpiecze stwa, kierowane go przez osoby zajmuj ce naj-
wy sze stanowiska pa stwowe, który mia  na celu dokonywanie przest pstw, a w szczególno ci 
zbrodni zabójstw osób � dzia aczy opozycji politycznej i du chowie stwa.

W ramach prowadzonego ledztwa s  wyja niane zdarzenia, które by y przedmiotem prac Sej-
mowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Dzia alno ci MSW (tzw. Raport Rokity). Dokonane 
przez komisj  ustalenia s  pog biane o nowe fakty na podstawie danych zawartych w niedost p-
nych wcze niej dokumentach, znajduj cych si  obecnie w zasobie archiwalnym IPN. Zakresem 
ledztwa obj to 46 w tków zdarze  zwi zanych z dzia aniami funkcjonariuszy SB przeciwko du-

chowie stwu i dzia aczom opozycji antykomunistycznej.
Przedmiotem ledztwa jest w szczególno ci sprawa dokonania w nocy z 19 na 20 pa dziernika 

1984 r. w Górsku, woj. toru skie i w okolicach W oc awka pozbawienia wolno ci i zabójstwa ks. 
Jerzego Popie uszki, w cz ci dotycz cej kierowania wykonaniem tego zabójstwa przez osoby zaj-
muj ce wy sze stanowiska pa stwowe od W adys awa Ciastonia i Zenona P atka.

Ponadto s  badane równie  okoliczno ci m.in. zabójstw: ks. Stanis awa Suchowolca, ks. Sylwe-
stra Zycha, ks. Stefana Niedzielaka, ks. Leona B aszczaka oraz mierci: ks. Stanis awa Kowalczyka 
(ojca �Honoriusza�), ks. Romana Kotlarza, ks. Stanis awa Palim ki i ks. Antoniego Kija. Zakresem 
post powania obj to tak e wyja nianie przyczyn nieprawid owo ci, ujawnionych w post powa-
niach prowadzonych w minionych latach.

Bior c pod uwag  przedmiot prowadzonego post powania, podejmowane w ledztwie czyn-
no ci zmierzaj  do ustalenia, czy w poszczególnych czynach brali udzia  funkcjonariusze MSW, 
z jakich jednostek organizacyjnych, oraz czy dzia ania te by y podejmowane w ramach zwi z-
ku, kierowanego przez osoby zajmuj ce najwy sze stanowiska pa stwowe, który mia  na celu 
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dokonywanie przest pstw, w tym zabójstw dzia aczy opozycji politycznej i duchowie stwa. W toku 
prowadzonych czynno ci s  dokonywane ogl dziny nieznanych wcze niej materia ów MSW, po-
chodz cych z archiwów IPN, Policji i Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego. Odtwarzana jest 
agentura zajmuj ca si  dostarczaniem informacji o pokrzywdzonych. Ustalane s  jej zadania, które 
nast pnie s  oceniane pod k tem ewentualnego wyczerpania znamion czynu zabronionego. W dro-
dze przes ucha  wiadków, weryfikowane s  ustalenia wynikaj ce z akt operacyjnych MSW oraz 
akt personalnych funkcjonariuszy. Do chwili obecnej przes uchano cznie ponad 220 wiadków. 
W wyniku dotychczas prowadzonych czynno ci uzyskano wiele nowych informacji istotnych dla 
poszczególnych w tków post powania, które s  w toku dalszych czynno ci ledczych pog biane. 
Informacje dotycz ce tych ustale  z uwagi na dobro prowadzonego post powania nie mog  by  
obecnie upublicznione, mo na jedynie stwierdzi , e odnosz  si  one do wykonawców przest pstw 
pope nianych na szkod  poszczególnych pokrzywdzonych. Obecnie post powanie jest na etapie 
uzupe niania zgromadzonego materia u dowodowego oraz merytorycznego opracowywania w t-
ków ledztwa, w których wyczerpano inicjatyw  dowodow . 

S 62/06/Zk � ledztwo wszcz te 28 lutego 2007 r. w sprawie przekroczenia w dniu 16 lipca 
1975 r. w Warszawie uprawnie  przez funkcjonariusza publicznego, nale cego do kierownictwa 
Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, polegaj cego na wydaniu wbrew obowi zuj cym 
w Polsce regulacjom prawnym, za po rednictwem Centralnego Stanowiska Dowodzenia Obrony 
Powietrznej CSRS w Pradze, zgody na zestrzelenie przez pilota czeskiego my liwca wojskowego 
L-29 polskiego samolotu cywilnego AN-2, pilotowanego przez Dionizego B., co nast pi o pomi -
dzy miejscowo ciami Czary i Kuty, powiat Senice, i spowodowa o zgon ww. Obecnie w przedmio-
towej sprawie s  przes uchiwani wiadkowie oraz kontynuowane czynno ci maj ce na celu odtwo-
rzenie stanu prawnego, obowi zuj cego w lipcu 1975 r. w zakresie uprawnie  przys uguj cych: 
premierowi, ministrowi Obrony Narodowej i dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w za-
kresie wyra enia zgody na zestrzelenie polskiego samolotu cywilnego na terenie innego pa stwa 
socjalistycznego z uwzgl dnieniem przynale no ci Polski do Uk adu Warszawskiego i jej podpo-
rz dkowania w tym zakresie. Ponadto w najbli szym czasie do Republiki Czech i Republiki S o-
wacji zostan  skierowane wnioski o mi dzynarodow  pomoc prawn  w celu wydania ujawnionych 
w toku ledztwa dokumentów zwi zanych z zestrzeleniem samolotu, a w szczególno ci dokumen-
tów dotycz cych czynno ci procesowych, które ówczesne w adze Czechos owacji przeprowadza y 
w zwi zku z tym zdarzeniem na swoim terytorium, akt post powania prowadzonego przez czeskie 
organy wymiaru sprawiedliwo ci wobec genera a Jozefa Marusaka w sprawie przekroczenia przez 
niego kompetencji poprzez wydanie rozkazu zestrzelenia polskiego samolotu AN-2, a tak e wszel-
kich innych dokumentów niezb dnych dla wszechstronnego wyja nienia sprawy. Dotychczasowe 
ustalenia w sprawie pozwalaj  na przyj cie, e zestrzelenia samolotu dokonano na pro b  strony 
Polskiej, a decyzja w tym zakresie zosta a wydana przez ówczesnych najwy szych funkcjonariuszy 
pa stwowych. 

Dalszy bieg post powania jest uzale niony od skutków realizacji wniosków o pomoc prawn , 
a tak e od wyników kontynuowanych poszukiwa  w polskich archiwach wojskowych. 

S 100/08/Zk � ledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej przekroczenia uprawnie  przez 
cz onków Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej oraz osoby pe ni ce funkcje kierownicze 
w Polskiej Partii Robotniczej poprzez kierowanie akcj  doprowadzenia w 1946 r. i na pocz tku 
1947 r. do sfa szowania wyborów do Sejmu Ustawodawczego, które odby y si  w Polsce dniu 
19 stycznia 1947 r.

Z ustale  post powania wynika, e sfa szowanie wyborów z dnia 19 stycznia 1947 r. polega-
o mi dzy innymi na rozwi zaniu 30 zarz dów powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

co uniemo liwia o tej e partii udzia  w wyborach na terenie tych powiatów, zablokowaniu reje-
strowania list wyborczych PSL, na ograniczaniu udzia u dzia aczy PSL w komisjach wyborczych 
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na terenie kraju, ograniczaniu udzia u �m ów zaufania� z ramienia tej e partii w pracach komisji 
wyborczych, na fa szowaniu wyników g osowania oraz na zastraszaniu spo ecze stwa poprzez sto-
sowanie represji wobec cz onków PSL, a w szczególno ci poprzez aresztowanie dzia aczy Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego w okresie bezpo rednio poprzedzaj cym wybory. Dzia ania te by y 
kierowane przez cz onków ówczesnych w adz pa stwowych i jednocze nie w adz PPR.

ledztwo niniejsze znajduje si  w fazie wst pnej i obecnie jest prowadzona w zasobach archi-
walnych Instytutu Pami ci Narodowej � Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
kwerenda zmierzaj ca do wyselekcjonowania materia ów archiwalnych istotnych dla niniejszego 
post powania. 

11. Oddzia owa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
we Wroc awiu

Zbrodnie nazistowskie

S 27/06/Zn � ledztwo, wszcz te w dniu 19 czerwca 2006 r., w sprawie ludobójstwa dokonane-
go przez funkcjonariuszy nazistowskiego pa stwa niemieckiego na nie mniej ni  42 osobach o nie-
ustalonej to samo ci i narodowo ci, w bli ej nieustalonym czasie w okresie II wojny wiatowej 
w Piotrowicach, gmina Kostom oty.

Post powanie zosta o zainicjowane z urz du na podstawie informacji Dolno l skiego Urz du 
Wojewódzkiego we Wroc awiu, który zwróci  si  o zaj cie stanowiska odno nie odkrycia zbioro-
wej mogi y ofiar pochodz cych z okresu II wojny wiatowej. Charakterystyczn  cech  odnalezio-
nych szcz tków by y mechaniczne uszkodzenia ko ci, wskazuj ce na nag  i zewn trzn  przyczyn  
zgonu. Pomi dzy ko mi szkieletów zachowa y si  skrawki czarnej tkaniny z guzikami z tworzywa 
oraz fragmenty we nianej dzianiny. W kilku przypadkach zachowa y si  tak e buty na drewnianej 
podeszwie, okute na obcasie i z przodu ze skórzan  przyszw . Odkryto równie  przy szcz tkach 
ludzkich y ki, ceramiczne kubki i znaczki identyfikacyjne z numerami wi niów. Pozwoli o to na 
wysuni cie hipotezy, e szcz tki ludzkie nale  do zabitych wi niów z pobliskiego obozu Gross-
-Rosen. Hipoteza ta znalaz a dalsze potwierdzenie w przeprowadzanych czynno ciach ledczych, 
w tym opinii bieg ego z zakresu bada  archeologicznych. Aktualnie oczekuje si  na wyniki kwe-
rendy w zasobie Archiwalnym Muzeum Gross-Rosen, które zmierzaj  do identyfikacji odnale-
zionych znaków to samo ci w postaci tak zwanych nie miertelników z widocznymi numerami. 

ledztwo nie doprowadzi o do zgromadzenia materia u dowodowego, pozwalaj cego, na jednost-
kow  identyfikacj  sprawców zbrodni. Po uzyskaniu danych dotycz cych osób zamordowanych 
post powanie zostanie zako czone decyzj  o umorzeniu ledztwa wobec niewykrycia sprawców 
przest pstwa.

S 75/07/Zn � ledztwo, wszcz te w dniu 27 grudnia 2007 r., w sprawie dokonanego zim  1945 r. 
przez funkcjonariuszy nazistowskiego pa stwa niemieckiego zabójstwa w miejscowo ci Mys ów, 
ko o Bolkowa w województwie dolno l skim nie mniej ni  trzech wi niów niemieckiego obozu 
koncentracyjnego o nieustalonej to samo ci i narodowo ci.

Przedmiotowe post powanie wszcz to na podstawie materia ów z czynno ci sprawdzaj cych, 
przeprowadzonych po ujawnieniu w kompleksie le nym we wsi Mys ów, ko o Bolkowa szcz tków 
ludzkich ofiar pochodz cych z okresu II wojny wiatowej, fragmentów odzie y, butów i innych 
drobnych przedmiotów, takich jak y ki z inicja ami, blaszki z wybitym numerem. W toku po-
st powania ustalono, e miejsce odkrycia mogi y by o znane miejscowej ludno ci jako �miejsce 
strace �, gdzie mieli spoczywa  zabici przez hitlerowców wi niowie pracuj cy w okolicznych 
obozach. Dalsze ustalenia pozwalaj  na stwierdzenie, e wiosn  1946 r. zosta a przeprowadzo-
na ekshumacja zw ok spoczywaj cych w tym grobie, które nast pnie przeniesiono na cmentarze 
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w pobliskich miejscowo ciach. Opieraj c si  na zeznaniach wiadków i materia ach archiwalnych, 
stwierdzono, e zim  1945 r. nieznani z nazwiska funkcjonariusze SS przyprowadzili do Mys owa 
kolumn  wi niów obozu Gross-Rosen, licz c  oko o 3�4 tysi cy osób ró nej narodowo ci. Wi -
niów ulokowano na nocleg w zabudowaniach maj tków folwarcznych. Znajdowali si  oni w stanie 
skrajnego wyczerpania. Nast pnego dnia rano, przed wyruszeniem w dalsz  drog  wielu wi niów 
nie by o w stanie i  dalej, wobec czego SS-mani rozstrzelali najbardziej wyczerpanych, w liczbie 
oko o 47. Pochowano ich we wskazywanej zbiorowej mogile pod lasem. Kontynuuj c ledztwo, 
zwrócono si  do Muzeum Gross-Rosen oraz do Biura Informacji i Poszukiwa  PCK z zapyta-
niami odno nie ujawnionych w mogile przedmiotów, takich jak blaszka z numerem, mog ca by  
znaczkiem to samo ci wi nia obozu koncentracyjnego, czy y ki z umieszczonym na niej nazwi-
skiem. Uzyskano odpowiedzi negatywne. Z powodu wyczerpania dalszych mo liwo ci dowodo-
wych ledztwo niniejsze umorzono postanowieniem z dnia 28 listopada 2008 r. wobec niewykrycia 
sprawców przest pstwa.

Zbrodnie komunistyczne

S 64/06/Zk � ledztwo, wszcz te w dniu 20 listopada 2006 r., przeciwko s dzi w stanie spo-
czynku Janinie K., podejrzanej o przekroczenie uprawnie  i niedope nienia obowi zków w okresie 
od 16 stycznia 1962 r. do 10 kwietnia 1962 r. w Jeleniej Górze podczas rozpoznawania sprawy 
karnej przeciwko ma e stwu Henrykowi i W adys awie S. 

W toku prowadzonego post powania wyjednano uchwa  S du Apelacyjnego � S du Dyscypli-
narnego w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2007 r. uchylaj c  immunitet s dzi w stanie spoczynku, 
Janinie K. Nast pnie prokurator IPN, wykorzystuj c zgromadzony materia  dowodowy w sprawie, 
przedstawi  wymienionej zarzuty o to, e jako przewodnicz ca sk adu orzekaj cego S du Powiato-
wego w Jeleniej Górze, w sprawie karnej II Kp 75/62 przeciwko Henrykowi i W adys awie S., a tym 
samym funkcjonariusz pa stwa komunistycznego, przekroczy a swoje uprawnienia, w ten sposób, 
e pomimo niedor czenia oskar onej W adys awie S. aktu oskar enia i z o enia wniosku przez 

Henryka S. o odroczenie z tego powodu rozprawy, rozpocz a przewód s dowy, ograniczaj c tym 
samym mo liwo  obrony oskar onej W adys awie S., a nast pnie bezzasadnie ogranicza a wymie-
nionej mo no  wypowiadania si  co do dowodów w sprawie. Ponadto s dzi w stanie spoczynku, 
Janinie K. przedstawiono zarzut, e w toku prowadzonej rozprawy uniemo liwia a oskar onemu 
Henrykowi S. przedstawienie jego linii obrony i bezzasadnie ogranicza a mo no  wypowiadania 
si  co do dowodów w sprawie oraz obra a a oskar onego, nazywaj c go zdrajc , a nast pnie po-
mimo o wiadczenia przez Henryka S. o stosowaniu wobec niego w ledztwie przymusu fizyczne-
go, zaniecha a wbrew ci cemu na niej obowi zkowi przeprowadzenie dowodów weryfikuj cych 
twierdzenia oskar onego. W dniu 9 kwietnia 2008 r. sporz dzono, a nast pnie skierowano do s du 
akt oskar enia przeciwko s dzi w stanie spoczynku, Janinie K. Obecnie sprawa toczy si  przed 
S dem Rejonowym w Koszalinie.

S 12/07/Zk � ledztwo, wszcz te w dniu 26 kwietnia 2007 r., przeciwko by ym funkcjonariu-
szom MO w migrodzie: Zbigniewowi F., Marianowi K. i Jerzemu W., podejrzanym o fizycz-
ne i psychiczne zn canie si  w styczniu 1982 r. nad zatrzymanymi Zenonem G. i Andrzejem Z. 
Przeprowadzone post powanie pozwoli o na ustalenie, e m czyzn zatrzymano na dworcu PKP 
w migrodzie: pod pretekstem zak ócania spokoju i przebywania w miejscu publicznym w czasie 
obowi zywania godziny milicyjnej, mimo posiadania przez nich wa nych przepustek. Rzeczywi-
stym powodem by o najprawdopodobniej piewanie przez nich piosenek patriotycznych, w tym 
zabronionej wtedy �Pierwszej Brygady�, z okazji miesi cznicy wprowadzenia stanu wojennego. 

ledztwo z doniesienia pokrzywdzonych wszcz a w 1982 r. Prokuratura Wojskowa, ale wkrótce 
je umorzono wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Podj te zosta o przez Proku-
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ratur  Wojskow  na wniosek prokuratora IPN i przekazane do dalszego prowadzenia Oddzia owej 
Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W toku ledztwa ujawniono to samo  
czterech sprawców, z których trzem przedstawiono zarzuty fizycznego i psychicznego zn cania si  
w nocy z 12 na 13 stycznia 1982 r. w migrodzie nad Zenonem G. i Andrzejem Z. Po osadzeniu 
m czyzn w migrodzkim komisariacie, Zbigniew F., Marian K. i Jerzy W., a tak e nie yj cy ju  
funkcjonariusz MO, Henryk K., mimo da  zatrzymanych chc cych z o y  skarg , odmówili po-
wiadomienia o zaistnia ej sytuacji kierownika komisariatu, zachowywali si  w stosunku do nich 
arogancko i prowokacyjnie, a nast pnie po wyprowadzeniu m czyzn z celi i doprowadzeniu do in-
nego pomieszczenia na terenie komisariatu zadali wymienionym wiele uderze  po ca ym ciele przy 
u yciu pa ek milicyjnych. Nadto le cy na pod odze Andrzej Z. by  kopany przez funkcjonariuszy 
w okolice miednicy i nerek, skutkiem czego na krótko utraci  przytomno . Obydwaj m czy ni 
doznali obra e  cia a w postaci si ców i otar  naskórka na tu owiu, ko czynach dolnych i górnych 
oraz g owie. W dniu 29 maja 2008 r. skierowano do S du Rejonowego w Trzebnicy akt oskar enia 
przeciwko Zbigniewowi F., Marianowi K. i Jerzemu W. Sprawa pozostaje na etapie post powania 
s dowego. 

S 16/07/Zk � ledztwo, wszcz te w dniu 23 kwietnia 2007 r., przeciwko b. funkcjonariuszom SB 
KW MO we Wroc awiu: Józefowi M., Tadeuszowi D. i W adys awowi T., podejrzanym o psychicz-
ne i fizyczne zn canie si  w okresie od 17 sierpnia 1982 r. do 6 pa dziernika 1982 r. we Wroc awiu 
nad pozbawionymi wolno ci: Andrzejem D., Jerzym D. i Krzysztofem C., uczniami i szeregowymi 
dzia aczami NSZZ �Solidarno � Pracowników Kolei. Pokrzywdzeni zostali zatrzymani w sierpniu 
1982 r. przez funkcjonariuszy wroc awskiej SB na bocznicy kolejowej, bezpo rednio przed przyst -
pieniem do malowania na sk adach kolejowych hase  antykomunistycznych. Zatrzymanych prze-
wieziono do siedziby KW MO we Wroc awiu, gdzie rozpocz to przes uchania po czone ze sto-
sowaniem niedozwolonych metod ledczych. Na podstawie zgromadzonego w ledztwie materia u 
dowodowego przedstawiono zarzuty pope nienia czynów zabronionych trzem by ym funkcjonariu-
szom S u by Bezpiecze stwa. Józefowi M. zarzucono, e w sierpniu 1982 r. we Wroc awiu, jako 
starszy inspektor SB w Wydziale II KW MO, chc c uzyska  od Andrzeja D. pisemne o wiadczenie 
zawieraj ce przyznanie si  do pope nionego przest pstwa, uderzy  wymienionego pi ci  w twarz, 
grozi  pobiciem i u yciem broni palnej oraz represjami dla osób najbli szych, wyzywa  wulgarnymi 
s owami, a nadto dzia aj c wspólnie z innym funkcjonariuszem SB, uderza  pokrzywdzonego r k  
w twarz i w okolice nerek oraz wyzywa  wulgarnymi s owami i szarpa  za odzie . Ponadto dzia aj c 
w tym samym celu, podczas wielokrotnych przes ucha  grozi  Jerzemu D. pobiciem, wyzywa  wul-
garnymi s owami oraz odmawia  podania leków przeciwbólowych, a tak e wspólnie z funkcjonariu-
szem Tadeuszem D. i innymi osobami uderzy  wymienionego pa k  po plecach i kilka razy w r k , 
szarpa  za odzie  i grozi  stosowaniem represji. Józef M. podejrzany jest równie  o to, e w toku 
tego samego post powania przygotowawczego o sygn. RSD 61/82, dzia aj c wspólnie z innym 
funkcjonariuszem SB, W adys awem T., w celu zmuszenia do sporz dzenia pisemnych wyja nie  
i wskazania wspó sprawców przest pstwa grozi  zatrzymanemu Krzysztofowi C. pozbawieniem y-
cia, pobiciem i pope nieniem przest pstwa na szkod  osób dla niego najbli szych, a tak e innymi re-
presjami. Z kolei by emu m odszemu inspektorowi wroc awskiej SB, Tadeuszowi D., przedstawio-
no zarzut przekroczenia uprawnie  oraz fizycznego i psychicznego zn cania si  nad zatrzymanym 
cz onkiem �Solidarno ci�, Jerzym D., poprzez bicie wymienionego pa k  po plecach i r ce, gro enie 
stosowaniem represji, w tym zwolnieniem z pracy, i szarpanie za odzie  w celu wymuszenia na po-
krzywdzonym przyznania si  do z amania ówcze nie obowi zuj cego prawa. By y kierownik sekcji 
SB w Wydziale II KW MO we Wroc awiu, W adys aw T., us ysza  zarzut gro enia zatrzymanemu 
Krzysztofowi C. pozbawieniem ycia, pobiciem i pope nieniem przest pstwa na szkod  osób dla 
niego najbli szych, a tak e innymi represjami. W adys aw T. chcia  w ten sposób zmusi  Krzyszto-
fa C. do sporz dzenia pisemnych wyja nie  i wskazania wspó sprawców rzekomego przest pstwa.

W najbli szym czasie prokurator skieruje w tej sprawie akt oskar enia do s du.
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S 62/07/Zk � ledztwo, wszcz te w dniu 10 pa dziernika 2007 r. w sprawie fizycznego i psy-
chicznego zn cania si  nad Janem F. w okresie od 19 grudnia 1981 r. do 1989 r. w Boles awcu 
i Wroc awiu przez funkcjonariuszy MO. Czynno ci procesowe w tej sprawie zosta y zainicjowane 
przez pokrzywdzonego. W toku ledztwa ustalono, i  Jan F. by  przewodnicz cym Mi dzyzak ado-
wej Komisji Koordynacyjnej w Boles awcu z przynale no ci  do regionu Dolnego l ska, po czym 
zosta  Delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ �Solidarno �. W dniu 19 grudnia 1981 r. zosta  za-
trzymany w Boles awcu i przewieziony do KM MO w Boles awcu, po czym tego samego dnia, 
w godzinach nocnych, doprowadzono go do tamtejszej prokuratury. W konwoju funkcjonariusze, 
którzy go eskortowali, grozili Janowi F. pozbawieniem ycia i u ywali wobec niego s ów obel y-
wych. Ustalono, i  nast pnego dnia pokrzywdzony zosta  przewieziony do Aresztu ledczego w Je-
leniej Górze, a nast pnie do S du Rejonowego w Boles awcu, gdzie na sesji wyjazdowej w dniu 
28 grudnia 1981 r. zosta  skazany w trybie dora nym przez S d Wojewódzki w Jeleniej Górze na 
kar  3 lat pozbawienia wolno ci i tyle  pozbawienia praw publicznych. W trakcie odbywania kary 
pozbawienia wolno ci w Zak adzie Karnym przy ul. Kleczkowskiej we Wroc awiu Jan F. zosta  
w dniu 31 sierpnia 1982 r. dwukrotnie pobity pa kami przez grup  oko o 20 stoj cych w szpalerze, 
umundurowanych funkcjonariuszy S u by Wi ziennej lub ZOMO, a nast pnie umieszczono go 
w celi izolacyjnej. Przed pobiciem funkcjonariusze nakazali mu rozebra  si  do naga. W wyniku 
pobicia Jan F., poza ogólnymi pot uczeniami i si cami, dozna  rozchwiania i naruszenia z bów, 
w tym zniszczenia uprzednio wstawionego mostka z bowego z cz ci  protezy z bowej. Prze-
s uchany w sprawie pokrzywdzony zezna , e w zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  w NSZZ 
�Solidarno � by  jeszcze wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy MO. Do 1989 r. po-
zbawiano go wolno ci mniej wi cej 1 raz w miesi cu, na 24 lub 48 godzin. Wskaza  ponadto, e 
w 1985 r., po zatrzymaniu go za transport maszyny poligraficznej, w czasie przes uchania w KW 
MO we Wroc awiu, zosta  uderzony otwart  d oni  w twarz przez jednego z funkcjonariuszy.

W ramach prowadzonego ledztwa poddano ogl dzinom kilkana cie jednostek archiwalnych, 
przes uchano wielu wiadków, w tym wspó osadzonych z Janem F. w Zak adzie Karnym wi niów 
skazanych z dekretu o stanie wojennym, przes uchano osoby z ówczesnego kierownictwa Zak adu 
Karnego we Wroc awiu, ustalono dane funkcjonariuszy, którzy wykonywali czynno ci z udzia em 
Jana F. Aktualnie wykonywane s  czynno ci zmierzaj  do wszechstronnego wyja nienia okolicz-
no ci zaistnia ych zdarze .

S 82/07/Zk � ledztwo, wszcz te w dniu 4 lutego 2008 r., w sprawie zabójstwa przy u yciu bro-
ni palnej w dniu 23 sierpnia 1947 r. w miejscowo ci Piotrowice, powiat trzebnicki, Jana B. przez 
funkcjonariuszy PUBP w Trzebnicy. 

Czynno ci procesowe w tej sprawie zosta y zainicjowane zawiadomieniem z o onym przez cór-
k  Jana B. W toku ledztwa, na podstawie o zezna  ony Jana B. ustalono, e jej m  w okresie 
II wojny wiatowej wst pi  w szeregi Armii Krajowej, w zwi zku z czym by  pó niej zmuszony 
ukrywa  si , co powodowa o cz ste zmiany miejsca ich zamieszkania. W czerwcu 1947 r. osiedlili 
si  w miejscowo ci Piotrowice w powiecie trzebnickim. wiadek zezna a, e w dniu 23 sierpnia 
1947 r., gdy przebywa a w polu, us ysza a strza . Po powrocie do domu, zasta a wy amane drzwi 
wej ciowe i zobaczy a le cego na zewn trz domu pod oknem nie yj cego m a, który mia  ran  
postrza ow  w okolicy klatki piersiowej. Na miejscu by  prokurator oraz kilku umundurowanych 
m czyzn. Jak ustalono, Jan B. od lipca 1947 r. pozostawa  w zainteresowaniu PUBP w Trzebnicy. 
W dniu 23 sierpnia1947 r. szef wskazanego urz du wyda  rozkaz zatrzymania Jana B., który mia  
by  podejrzany o ucieczk  z wi zienia i dokonywanie rabunków. Wydano równie  postanowienie 
o zarz dzeniu rewizji w domu Jana B. W tym samym dniu, jak wynika z materia ów archiwalnych, 
funkcjonariusze PUBP w Trzebnicy udali si  do miejsca zamieszkania Jana B. w Piotrowicach, 
okr yli dom, usi owali wej  do rodka, jednak e nie otwiera  on drzwi. Gdy jeden z funkcjona-
riuszy UB zauwa y , e Jan B. wyskoczy  oknem i zacz  ucieka , odda  strza y w jego kierunku. 
Ze sporz dzonego wówczas przy udziale lekarza protoko u ogl dzin zw ok wynika, i  na ciele 
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denata, na plecach po stronie lewej stwierdzono otwór o rednicy 8 cm, dr ony w kierunku g o-
wy, który przemawia za wlotem pocisku o rednicy 9 cm. Prawdopodobn  przyczyn  mierci by o 
uszkodzenie odcinka mózgu w okolicy dna czwartej komory. W ledztwie ustalono m.in. nazwi-
ska funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w czynno ciach zwi zanych z zatrzymaniem Janem B. 
Z uzyskanych informacji wynika, e poza funkcjonariuszem, który odda  strza y, pozostali nie yj , 
b d  brak jest ich danych w bazie PESEL. Przes uchany w sprawie funkcjonariusz PUBP w Trzeb-
nicy kategorycznie zaprzeczy , by mia  kiedykolwiek strzela  do zatrzymywanej osoby, zanegowa  
te  odczytane zeznania, sk adane przez niego w 1947 r., i zakwestionowa  swój podpis z o ony 
w protokole. Obecnie post powanie jest w kontynuowane. Oczekuje si  na opinie bieg ych z zakre-
su badania pisma r cznego i dokumentów oraz medycyny s dowej. 

S 65/08/Zk � ledztwo, wszcz te 17 pa dziernika 2008 r., w sprawie zabójstwa przy u yciu 
broni palnej 19 marca 1946 r. w siedzibie Oddzia u Informacji Wojskowej w K odzku podpor. 
Mieczys awa M. Przes uchana w charakterze wiadka Romana K. poda a, e Mieczys aw M. by  
przyjacielem jej ojca, a jednocze nie dowódc  placówki WOP w Ziele cu ko o Dusznik-Zdroju. 
Mieczys aw M. mia  zosta  wezwany do sztabu w K odzku i tam rozstrzelany z niewiadomego jej 
powodu. W tym samym mniej wi cej czasie mieli te  zosta  rozstrzelani inni o nierze, ale na ten 
temat nie ma bli szych informacji. Po wszcz ciu ledztwa w tej sprawie uzyskano z Archiwum Ko-
mendy G ównej Stra y Granicznej dokumenty, z których wynika, e Mieczys aw M. zosta  dopro-
wadzony 19 marca 1946 r. do Oddzia u Informacji Wojskowej w K odzku, gdzie z niewiadomego 
dotychczas powodu mia  zosta  aresztowany. W momencie og aszania mu tej decyzji, w niewyja -
nionych bli ej okoliczno ciach zastrzeli  ze swojej broni szefa Oddzia u Informacji 11. Oddzia u 
Ochrony Pogranicza, majora Jetafimowa i rani  oficera Informacji ww. jednostki podporucznika 
Bindetmana, po czym zosta  zastrzelony przez grup  o nierzy, którzy na odg os strza ów docho-
dz cych z pokoju wbiegli do rodka w momencie, kiedy Mieczys aw M. usi owa  pope ni  samo-
bójstwo. Obecnie jest ustalany sk ad personalny jednostki WOP, w której s u y  Mieczys aw M., by 
na podstawie zezna  yj cych wiadków opisanego zdarzenia ustali  okoliczno ci jego zaistnienia, 
a w szczególno ci powód, dla którego mia  zosta  aresztowany. Ustalane s  równie  przyczyny na-
tychmiastowego otwarcia przez niego ognia do oficerów Informacji Wojskowej oraz okoliczno ci 
zastrzelenia Mieczys awa M. 

Zbrodnie przeciwko ludzko ci

S 74/02/Zi � ledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa, pope nionych przez nacjonalistów ukrai -
skich w okresie od 1939 r. do 1945 r. na obywatelach polskich � mieszka cach by ego powiatu 
Zaleszczyki, województwo tarnopolskie.

W toku prowadzonego post powania cznie przes uchano w charakterze wiadków oko o 
100 osób. Nadto og oszono za po rednictwem mediów stosowny komunikat dotycz cy poszu-
kiwania osób posiadaj cych informacje o zbrodniach pope nionych przez nacjonalistów ukrai -
skich na obywatelach polskich. Zgromadzony w sprawie materia  dowodowy w pe ni wskazuje, 
e w latach 1939�1945 na terenie powiatu Zaleszczyki, nacjonali ci ukrai scy dopu cili si  wielu 

zbrodni na obywatelach polskich. Zeznania przes uchanych dotychczas wiadków oraz za czone 
przez nich dokumenty pozwoli y na ustalenie wykazu miejscowo ci, w których dokonano zbrodni 
w dawnym powiecie zaleszczyckim, jak te  ustalenie ofiar tych zbrodni oraz osób pokrzywdzonych 
� cz onków rodzin zabitych.

Jak stwierdzono, w okresie od 1939 r. do 1945 r. niemal e w ka dej miejscowo ci by ego powia-
tu zaleszczyckiego mia y miejsce dokonywane na ludno ci polskiej, cz sto w sposób szczególnie 
okrutny, zabójstwa, zarówno doros ych, jak i dzieci, pobicia, powodowanie poprzez wyszukane 
tortury ci kich uszkodze  cia a, podpalenia domostw, niszczenie inwentarza ywego. Zbrodnie 
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te pocz tkowo by y dokonywane pod os on  nocy, w pó niejszym za  okresie równie  w dzie  
� przez grupy nacjonalistów ukrai skich, uzbrojone w bro  paln , ale i inne narz dzia, takie jak 
siekiery, no e, pa ki zako czone gwo dziami.

Szczególnym okrucie stwem wykazali si  sprawcy w takich miejscowo ciach, jak Nyrków, 
Czerwonogród, Latacz, B yszczanka, Szczytowce, Torskie, Uhry kowce, pal c ywcem b d  po-
zbawiaj c ycia w inny, równie okrutny sposób ca e rodziny. 

ledztwo nie zosta o jeszcze zako czone. Pozosta o bowiem do przes uchania w charakterze 
wiadków kilkadziesi t osób dysponuj cych wiedz  na temat tamtejszych wydarze . W sprawie 

tej oczekuje si  nadto na ekspertyz  historyczn  w zakresie dzia alno ci nacjonalistycznych orga-
nizacji ukrai skich w okresie II wojny wiatowej na terenie powiatu Zaleszczyki. Planowane jest 
równie  wyst pienie z wnioskami o poszukiwanie w drodze pomocy prawnej dokumentów doty-
cz cych przedmiotu ledztwa w archiwach ukrai skich i rosyjskich oraz zwrócenie si  w ramach 
pomocy prawnej do Ministerstwa Sprawiedliwo ci Ukrainy w zakresie ustalenia pe nych danych 
osobowo-adresowych osób podejrzewanych o udzia  w zbrodniach. 
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ZA CZNIK NR 2: WYDAWNICTWA 

Periodyki

�Biuletyn Instytutu Pami ci Narodowej�
Miesi cznik popularnonaukowy po wi cony dziejom Polski lat 1939�1989, zw aszcza odk amy-

waniu historii PRL. Zamieszcza rozmowy z badaczami, wiadkami wydarze , artyku y pracowni-
ków IPN i innych historyków, archiwalia (dokumenty i zdj cia), wspomnienia. Informuje o organi-
zowanych przez Instytut konferencjach, uroczysto ciach i wystawach, g ównych przedsi wzi ciach 
badawczych i edukacyjnych, wa niejszych publikacjach. Od lipca 2006 r. na dodawanych do �Biu-
letynu� p ytach DVD prezentujemy filmy historyczne i dokumentalne. W roku obj tym sprawozda-
niem ukaza o si  osiem numerów �Biuletynu� (w tym cztery pojedyncze o obj to ci ok. 110 stron 
i cztery podwójne o obj to ci 148�200 stron; do wszystkich numerów do czono tematyczne p yty 
DVD). Nak ad wynosi 15 000 egzemplarzy, z czego wi kszo  trafia do gimnazjów i liceów jako 
pomoc dla nauczycieli (historii, wiedzy o spo ecze stwie, j zyka polskiego czy religii), a tak e do 
wybranych instytucji (zw aszcza zwi zanych ze szkoleniem nauczycieli). �Biuletyn� jest równie  
wysy any do mediów, bibliotek i osób indywidualnych w kraju i za granic . W wolnej sprzeda y 
pismo mo na znale  w ksi garniach, w sieci salonów EMPiK i salonach prasowych �Ruch� oraz 
oczywi cie we wszystkich Oddzia ach IPN. Po trzech miesi cach od chwili wydania ka dy numer 
�Biuletynu� jest dost pny w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu.

Numery �Biuletynu� maj  zazwyczaj temat przewodni. W okresie sprawozdawczym takimi te-
matami by y:

1. WiN. Wierni Testamentowi Polski Niepodleg ej (nr 1�2, 2008 r.; dodatek: p yta DVD z fil-
mem o nierze wykl ci i Losy niepokornych)

2. Marzec �68 (nr 3, 2008 r.; dodatek: p yta DVD z filmem Bezpieka. Pretorianie komunizmu)
3. Wolne Zwi zki Zawodowe (nr 4, 2008 r.; dodatek: p yta DVD z filmem Zanim wybuch  Sier-

pie . Bezpieka kontra l ski WZZ)
4. Pi sudczycy (nr 5�6, 2008 r.; dodatek: p yta DVD z filmem Józef Pi sudski)
5. Humor i satyra (nr 7, 2008 r.; dodatek: p yta DVD z filmem Buntownicy. Studencki Komitet 

Solidarno ci)
6. Literaci w peerelu (nr 8�9, 2008 r.; dodatek: p yta DVD z filmem o Zbigniewie Herbercie 

Obywatel Poeta)
7. Przes anie wci  aktualne (nr 10, 2008 r.; dodatek: p yta DVD z filmem Zawód: Prymas 

Polski)
8. 1918�2008 (nr 11�12, 2008 r.; dodatek: p yta DVD z filmem Cud nad Wis ) 

�Pami  i Sprawiedliwo �
Periodyk �Pami  i Sprawiedliwo � prezentuje zarówno wyniki prac badawczych prowadzo-

nych w IPN, jak i ustalenia historyków z innych o rodków badawczych, w tym z zagranicy. Za-
mieszczane s  w nim rozprawy naukowe, dyskusje redakcyjne, opracowane dokumenty archiwal-
ne, recenzje. W okresie sprawozdawczym ukaza y si  dwa numery �Pami ci i Sprawiedliwo ci�: 
nr 12 po wi cony okupacji niemieckiej i sowieckiej ziem polskich i nr 13 po wi cony historii 
gospodarczej i spo ecznej PRL. 

�Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944�1989�, nr 1 (6), 2008 (pismo BEP i BUiAD)
G ównym celem periodyku jest pog bienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac ba-

dawczych, dotycz cych aparatu represji w PRL. Przyj ta formu a pisma zak ada, i  zamieszczane 
w nim b d  materia y opisuj ce nast puj ce instytucje aparatu represji: Resort Bezpiecze stwa 
Publicznego PKWN, Ministerstwo Bezpiecze stwa Publicznego, Komitet ds. Bezpiecze stwa 
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Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewn trznych, wojskowe i graniczne s u by specjalne, s u by 
wi zienne, Milicj  Obywatelsk , s downictwo i prokuratur  oraz jednostki paramilitarne. Pismo 
jest podzielone na kilka dzia ów obejmuj cych: metodologi , struktury, dokumenty, wspomnienia 
funkcjonariuszy (dzia  �W oczach w asnych�), biogramy, recenzje i materia y bibliograficzne. Re-
daktorem naczelnym periodyku jest dr Zbigniew Nawrocki, dyrektor BUiAD IPN. W 2008 roku 
ukaza  si  jeden numer pisma.

�Przegl d Archiwalny Instytutu Pami ci Narodowej�, tom 1
G ównym celem periodyku jest prezentowanie zagadnie  dotycz cych szeroko rozumianej ar-

chiwistyki w kontek cie funkcjonowania archiwum IPN. Na amach pisma s  poruszane nast -
puj ce kwestie: kszta towanie i przechowywanie zasobu archiwalnego, jego ewidencjonowanie, 
metody opracowania, tryb udost pniania oraz budowa informatycznego systemu zarz dzania za-
sobem archiwalnym. Pismo jest podzielone na nast puj ce dzia y: archiwum, zasób archiwalny, 
dokumenty, varia, recenzje i kronika.

Publikacje ksi kowe (serie centralne)

Seria �Monografie�:
 1. Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bu hak, Warszawa 2008, s. 424, (t. 37 se-

rii)
 2. Chodakiewicz M.J., Po Zag adzie. Stosunki polsko- ydowskie 1944�1947, Warszawa 2008, 

s. 252, (t. 38 serii) 
 3. Andrzejewski M., Marzec 1968 w Trójmie cie, Warszawa�Gda sk 2008, s. 400, (t. 39 se-

rii)
 4. Cenckiewicz S., Gontarczyk P., SB a Lech Wa sa. Przyczynek do biografii, Gda sk�War-

szawa�Kraków 2008, s. 751, (t. 40 serii)
 5. Ha agida I., �Szpieg Watykanu�. Kap an greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896�1977), 

Warszawa 2008, s. 663, (t. 41 serii) 
 6. Wokó  pogromu kieleckiego, t. 2, red. L. Bukowski, A. Jankowski, J. aryn, Warszawa 2008, 

s. 520, (t. 42 serii) 
 7. Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponarach 1941�1944, Warszawa 2008, s. 460, (t. 43 serii)
 8. Pietrzak A., o nierze Batalionu Armii Krajowej �Zo ka� represjonowani w latach 1944�

�1956, Warszawa 2008, s. 168, (t. 44 serii)
 9. Bydgoszcz 3�4 wrze nia 1939. Studia i dokumenty, red. nauk. T. Chinci ski, P. Machcewicz, 

Warszawa 2008, s. 904, (t. 45 serii)
10. Noszczak B., Polityka pa stwa wobec Ko cio a rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 

internowania prymasa Stefana Wyszy skiego 1953�1956, Warszawa 2008, s. 500, (t. 46 serii) 
11. Eisler J., Polskie miesi ce czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 232, (t. 47 serii) 

Seria �Dokumenty�:
 1. Kryptonim �Pegaz�. S u ba Bezpiecze stwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 

1978�1980, wybór, wst p i oprac. . Kami ski, G. Waligóra, Warszawa 2008, s. 500, (t. 21 serii) 
 2. Jan Pawe  II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urz du Spraw Wewn trz-

nych z 1987 roku, wst p Z. Stanuch, wybór i oprac. M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, 
Warszawa�Szczecin 2008, s. 224, (t. 22 serii)

 3. Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wst p F. D browski, 
P. Gontarczyk, P. Tomasik, wybór F. D browski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, C. Wilanowski, oprac. 
M. Bie aszko, P. Byszewski, F. D browski, M. Filipiak, J. Go biewski, W. Kujawa, J. Karbarz, 
A.K. Piekarska, P. Tomasik, C. Wilanowski, J. Woyno, Warszawa 2008, s. 956, (t. 23 serii)
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 4. Strajki ódzkie w lutym 1971. Geneza, przebieg i reakcje w adz, wybór, wst p i oprac. E. Mia-
nowska, K. Tylski, Warszawa� ód  2008, s. 224, (t. 24 serii)

 5. Kryptonim �O miornica�. S u ba Bezpiecze stwa wobec Rzeszowskiego Oddzia u Solidar-
no ci Walcz cej 1982�1990, wybór i oprac. J. Borowiec, Warszawa�Rzeszów 2008, s. 368, (t. 25 
serii)

 6. Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarno ci, t. 1: 16 sierpnia 1980�30 
czerwca 1981, wybór, wst p i oprac. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa 2008, s. 488, 
(t. 26 serii)

 7. Dzia ania S u by Bezpiecze stwa wobec organizacji �Ruch�, wst p, wybór i oprac. P. By-
szewski, Warszawa 2008, s. 732, (t. 27 serii)

 8. Operacja �Zorza II�. S u ba Bezpiecze stwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty 
Jana Paw a II w Trójmie cie (czerwiec 1987), wst p i red. nauk. S. Cenckiewicz, M. Kruk, oprac. 
S. Cenckiewicz, A. Chmielecki, M. Kruk, M. Krzencessa-Trichet, P. Semków, P. Wójtowicz, War-
szawa�Gda sk 2008, s. 312, (t. 28 serii)

 9. Operacja �Podhale� S u by Bezpiecze stwa wobec wydarze  w Czechos owacji 1968�1970, 
wst p, wybór i oprac. . Kami ski, G. Majchrzak, Warszawa 2008, s. 756, (t. 29 serii)

10. Z �Archiwum Paw a Cierpio a »Makopola«� 1941�1948, wybór róde , wst p A. Badura, 
wybór i oprac. A. Badura, M. Dendra, R. Michalski, . Wiecha, E. Zajchowska, Warszawa�Kato-
wice 2008, s. 208, (t. 30 serii)

11. Stan wojenny w regionie ódzkim w dokumentach S u by Bezpiecze stwa, wst p R. Rabiega, 
wybór i oprac. M. Kopczy ski, R. Rabiega, Warszawa� ód  2008, s. 524, (t. 31 serii)

Seria �Relacje i wspomnienia�: 
 1. Taraszkiewicz E.E., � elazny� Trzy pami tniki, wst p, red. nauk. i oprac. dokumentów 

A.T. Filipek, B. Jaroci ska, Warszawa�Lublin 2008, s. 308 (t. 12 serii)
 2. Zab ocki J., Dzienniki 1956�1965, t. 1, Warszawa 2008, s. 744 (t. 13 serii)

Seria �Konferencje�:
 1. Zag ada ydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namys o, Warszawa 

2008, s. 284, (t. 34 serii)
 2. Polskie podziemie niepodleg o ciowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie rod-

kowo-Wschodniej w latach 1944�1956, red. S. Poleszak, Warszawa�Lublin 2008, s. 308, (t. 35 serii)
 3. Exodus � deportacje i migracje (w tek wschodni). Stan i perspektywy bada , red. M. Zwol-

ski, Warszawa�Bia ystok 2008, s. 168, (t. 36 serii)

Seria �Studia i materia y�:
 1. Z Archiwum Oddzia u Instytutu Pami ci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. 

R. Ko cia ski, R. Le kiewicz, Warszawa�Pozna  2008, s. 264, (t. 13 serii)

Seria �Kto ratuje jedno ycie...�:
 1. R czy E., Pomoc Polaków dla ludno ci ydowskiej na Rzeszowszczy nie 1939�1945, Rze-

szów 2008, s. 416, (t. 2 serii)

Seria �Z Biblioteki Biuletynu IPN�: 
 1. Stó  bez kantów i inne rozmowy Biuletynu IPN z lat 2003�2005, Warszawa 2008, s. 420 (t. 2 

serii)

Seria �Letnia szko a historii najnowszej�:
 1. Letnia szko a historii najnowszej 2007. Referaty, red. M. Bielak, . Kami ski, Warszawa 

2008, s. 184 (t. 1 serii)
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Seria �Polska i Ukraina w latach trzydziestych�czterdziestych XX wieku, nieznane doku-
menty z archiwów s u b specjalnych�:

1. Wielki G ód na Ukrainie 1932�1933, oprac. zbiorowe, Warszawa�Kijów 2008, s. 1304, (t. 7 serii)

Seria �Materia y pomocnicze Instytutu Pami ci Narodowej�:
1. Zbrodnie przesz o ci. Opracowania i materia y prokuratorów IPN, t. 2: Ludobójstwo, red. 

R. Ignatiew, A. Kura, Warszawa 2008, s. 128, (t. 10 serii)

Seria �Polskie Pa stwo Podziemne w dokumentach�:
1. Protoko y posiedze  Komitetu dla Spraw Kraju, Cz  1: 1939�1941, oprac. i red. W. Gra-

bowski, IPN i Studium Polski Podziemnej, Warszawa 2008, s. 648, (t. 1 serii)

Albumy:
1. Kobiety internowane. Go dap 1982, red. E. Rogalewska, Bia ystok 2008, s. 200 
2. Paw owicz J., Rotmistrz Witold Pilecki 1901�1948, Warszawa 2008, s. 288
3. �Zaplute kar y reakcji� Polskie Podziemie Niepodleg o ciowe 1944�1956, Lublin 2008, s. 248

Poza seri :
1. Aparat bezpiecze stwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3: 1975�1990, red. nauk. P. Piotrow-

ski, Warszawa 2008, s. 392 
2. Od Pi sudskiego do Wa sy. Studia z dziejów Polski XX wieku, komitet redakcyjny: K. Persak, 
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osobowych ruchu narodowego 1939�1955, z. 1, red. W. Muszy ski, J. Mysiakowska, Warszawa 
2008, s. 5�10
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615. [ aryn J. i in.], Rozmowa o pielgrzymkach Jana Paw a II do Polski z abp. Kazimierzem Ny-
czem, Dariuszem Kar owiczem i Janem arynem, �Biuletyn Instytutu Pami ci Narodowej� 2008, 
nr 10 (93), s. 2�25

616. aryn J., SB i hippisi na Jasnej Górze, �Go  Niedzielny�, 13 VII 2008 r. (dodatek: �Piel-
grzym w PRL�)

617. aryn J., Sylwetki niez omnych: Miros aw Ostrom cki, �Nasz Dziennik�, 24 I 2008 r. (do-
datek historyczny)

618. aryn J., Wokó  pogromu kieleckiego, dodatek historyczny IPN, �Nasz Dziennik� 2008, 
nr 7 (14)

619. aryn J., Wprowadzenie [w:] Polacy Ratuj cy ydów. Teka edukacyjna, Warszawa 2008, 
s. 5�11 (materia y dla nauczyciela)

620. aryn J., ycie za ycie, �Nasz Dziennik�, 24 I 2008 r. (dodatek historyczny).
621. u awnik M., Dziesi ciolecie Niepodleg ej. Kalendarium centralnych obchodów wi ta 

Niepodleg o ci w Warszawie w 1928 r., �Biuletyn Instytutu Pami ci Narodowej� 2008, nr 11�12
622. urek J., Boles aw Stefa ski [w:] Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939 1955, 

z. 1, red. W. Muszy ski et al., Warszawa 2008, s. 77 78
623. urek J., Ofiary �pogromu kieleckiego�, �Nasz Dziennik�, 25 VII 2008, nr 173 (3190)
624. urek J., Rudolf Marsza ek [w:] Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939 1955, z. 1, 

red. W. Muszy ski et al., Warszawa 2008, s. 52
625. urek J., Wspomnienia Leona Kowalskiego i nieszcz sny los ydostwa polskiego w Zwi z-

ku Sowieckim (1939�1944), �Glaukopis� 2008, nr 11�12, s. 9�22
626. urek J., Z kalendarza polskiego. Kwiecie  1956 � legalizacja zabijania nienarodzonych, 

�Nasz Dziennik�, 25 IV 2008, nr 98 (3115) 
627. urek J., Zygmunt i Maria Wojciechowscy � rodzinnie (wspominki wnuka po k dzieli), 

�Glaukopis� 2008, nr 11�12, s. 85�99 

Glosy do orzecze  S du Najwy szego

628. Kulesza J., Glosa do postanowienia S du Najwy szego z dnia 3 kwietnia 2006 roku, III KK 
276/05, dotycz ca problematyki pyta  prejudycyjnych w odniesieniu do poj cia zbrodni przeciwko 
ludzko ci (zasady stosowania art.4 § 1 kodeksu karnego), opublikowana w periodyku, �Palestra� 
2008, nr 1�2.

629. Kulesza J., Glosa do postanowienia S du Najwy szego z dnia 30 sierpnia 2007 roku, III KK 
310/06, dotycz ca poj cia zbrodni stalinowskiej, zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludz-
ko ci (zbieg ustaw karnych wy szego wzgl du, a kumulatywny zbieg przepisów karnych), opubliko-
wana w periodyku Wojskowy, �Przegl d Prawniczy� 2008, nr 3
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ZA CZNIK NR 4: KONFERENCJE, SESJE NAUKOWE 
I POPULARNONAUKOWE 

 1. Konferencja �Budujmy socjalizm... Aparat w adzy a gospodarka w systemie totalitarnym� 
(Lubin, 6�7 XI 2008, organizator: OBEP Wroc aw)

 2. Konferencja �Fotografia w nowoczesnym archiwum� � zorganizowana z okazji wiatowego 
Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego ustanowionego przez UNESCO (Warszawa, 27 X 2008, orga-
nizator: BUiAD w Warszawie)

 3. Konferencja �Polskie podziemie niepodleg o ciowe w Tarnowie i powiecie tarnowskim 
w latach 1944�1956� (Tarnów 22 IV 2008, wspó organizatorzy: OBEP Kraków, Samorz dowe 
Centrum Edukacji w Tarnowie, Muzeum Okr gowe w Tarnowie)

 4. Konferencja �PPS. Dlaczego si  nie uda o?� (Warszawa, 21 XI 2008, wspó organizatorzy 
OBEP Warszawa, Stowarzyszenie Wolnego S owa)

 5. Konferencja �PRL w filmie� (Warszawa, 6 XI 2008, organizator: OBEP Warszawa)
 6. Konferencja �Rok 1945 w odzi� (cz. 2) ( ód , 10 VI 2008, organizator: OBEP ód )
 7. Konferencja �Tarnowskie Góry w Polsce Ludowej� (Tarnów, 15 X 2008, organizator: OBEP 

Katowice, Muzeum Miejskie w Tarnowskich Górach)
 8. Konferencja dla nauczycieli �Rocznice roku 2008� (Wroc aw, 15 IV 2008, organizator: 

OBEP Warszawa)
 9. Konferencja edukacyjna �Katy . Pami tamy 1940�2008� (Jaworzno, 6 V 2008 wspó orga-

nizatorzy: OBEP Katowice, �Fundacja Rozwoju � Patria�)
10. Konferencja edukacyjna �Stan wojenny na Dolnym l sku� (Twardogóra, 22 I 2008, orga-

nizacja OBEP Wroc aw)
11. Konferencja edukacyjna dla nauczycieli �Marzec 1968� (Warszawa, 29 V 2008, wspó orga-

nizatorzy: OBEP Warszawa, autorzy projektu �Pami tanie Peerelu�)
12. Konferencja naukowa �»Twórczo  obca nam klasowo«. Aparat represji wobec ro-

dowisk twórczych w okresie Polski Ludowej� (Warszawa, 10�12 IX 2008, organizator: BEP 
Centrala)

13. Konferencja naukowa �Dokumenty zniszczy � Proces niszczenia dokumentacji S u by 
Bez piecze stwa PRL w latach 1989�1990� Wroc aw, 1 XII 2008, organizatorzy: OBUiAD we 
Wroc a wiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroc awskiego, 1 XII 2008 

14. Konferencja naukowa �Koniec Wielkiej Wojny z perspektywy polskiej i obcej� (Opole, 
13�14 XI 2008, wspó organizatorzy: OBEP Wroc aw, Delegatura w Opolu, Instytut Historii Uni-
wersytetu Opolskiego)

15. Konferencja naukowa �Lata nadziei, lata walki. NSZZ Solidarno  Regionu wi tokrzy-
skiego 1980�1989� (Ostrowiec wi tokrzyski, 6 X 2008, wspó organizatorzy: OBEP Kraków, De-
legatura w Kielcach we wspó pracy z Stowarzyszeniem Dzia aczy NSZZ �Solidarno � 1980�1989 
w Ostrowcu wi tokrzyskim)

16. Konferencja naukowa � ódzki Marzec �68� ( ód , 13 III 2008, organizator: OBEP ód )
17. Konferencja naukowa �Marzec �68 z czterdziestoletniej perspektywy� (Opole, 11 III 2008, 

wspó organizatorzy: Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Uniwersytetu 
Opolskiego, Konrad Szyma ski � pose  do Parlamentu Europejskiego, Stowarzyszenie Absolwen-
tów Uniwersytetu Opolskiego)

18. Konferencja naukowa �Niez omni � Lech Neyman i Stanis aw Kasznica (1908�1948). Hi-
storia ostatnich przywódców NSZ� (Pozna , 5 XII 2008, organizator: OBEP Pozna )

19. Konferencja naukowa �Nurt Narodowy Opozycji Demokratycznej w PRL (1955�1990)� 
(Warszawa, 25 X 2008, organizacja: OBEP Warszawa, BEP Centrala) 

20. Konferencja naukowa �Oblicza komunistycznego zniewolenia� (Pozna , 6�7 XI 2008, or-
ganizator: OBEP Pozna )
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21. Konferencja naukowa �Oblicza sowieckiego totalitaryzmu. Katy  � Kuropaty� (Tychy, 
14 V 2008, wspó organizatorzy: OBEP Katowice, Wy sza Szko a Zarz dzania i Nauk Spo ecznych 
im. ks. Emila Szramka w Tychach)

22. Konferencja naukowa �Organizacja »Solidarno  Walcz ca« w Wielkopolsce w latach 
1983�1990� (Pozna , 9�10 X 2008, organizator: OBEP Pozna )

23. Konferencja naukowa �Polska Partia Robotnicza 1944�1948�, (Rzeszów, 3�4 XII 2008, or-
ganizator: OBEP Rzeszów)

24. Konferencja naukowa �Polskie Pa stwo Podziemne mi dzy Wis  a Pilic  1939�1945� (Ra-
dom, 27 XI 2008; organizator: Delegatura IPN w Radomiu oraz Mazowieckie Samorz dowe Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia  w Radomiu) 

25. Konferencja naukowa �Powiat Ostro ka w pierwszej dekadzie rz dów komunistycznych� 
(Ostro ka, 23 X 2008, wspó organizatorzy: OBEP Warszawa, Prezydenta Miasta Ostro ki, wia-
towy Zwi zek o nierzy AK, Zespó  Kolegiów Nauczycielskich w Ostro ce)

26. Konferencja naukowa �PZPR jako machina w adzy� (Warszawa, 11�13 XII 2008, wspó or-
ganizatorzy: BEP Centrala, ISP PAN)

27. Konferencja naukowa �W adze wobec ko cio ów i zwi zków wyznaniowych w Wielkopol-
sce w latach 1956�1970� (Pozna , 21 XI 2008, organizatorzy: OBEP Pozna , Wydzia  Teologicz-
ny UAM i Instytut Historii UAM)

28.  Konferencja naukowa �Wolne Zwi zki Zawodowe z perspektywy 30 lat� (Katowice, 21 II 
2008, organizatorzy: OBEP Katowice, Stowarzyszenie �Pokolenie�, NSZZ �Solidarno � Region 

l sko-D browski, Narodowe Centrum Kultury)
29. Konferencja naukowa �Z dziejów martyrologii Ko cio a Katolickiego w XX wieku� (Kijów, 

18 XI 2008, organizatorzy: OBEP Rzeszów, Instytut w. Tomasza z Akwinu w Kijowie)
30. Konferencja naukowa �Z dziejów stosunków polsko- ydowskich 1939�1989� (Rzeszów, 

11�12 III 2008, organizatorzy: OBEP Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski)
31. Konferencja naukowa, �Obserwacja, manipulacja, wspó praca. Dziennikarze i naukowcy a apa-

rat bezpiecze stwa w Polsce Ludowej� (Wroc aw, 19�21 XI 2008, organizator: OBEP Wroc aw) 
32. Konferencja naukowa: �Grudzie  �70/Stycze  �71 � perspektywa szczeci ska� (Szczecin, 

18 XII 2008 organizator OBEP Szczecin)
33. Konferencja ogólnopolska �Oaza wolno ci � Duszpasterstwo Akademickie w latach 70.� 

(Gorzów Wielkopolski, 19 XI 2008, organizator OBEP Szczecin, Delegatura w Gorzowie Wielko-
polskim)

34. Konferencja popularnonaukowa �»Szary«. Antoni Heda� (Kielce, 15 XII 2008, wspó orga-
nizatorzy: OBEP Kraków, Delegatura w Kielcach, Instytut Historii UJK, Kieleckie Towarzystwo 
Naukowe, Miasto Kielce)

35. Konferencja popularnonaukowa �Strajki 1988 r. na l sku� (Jastrz bie-Zdrój, 3 IX 2008, 
organizator: OBEP Katowice)

36. Konferencja popularnonaukowa �W kr gu czystek etnicznych. Wywózki i deportacje� (War-
szawa, 13 XI 2008, organizator: OBEP Warszawa)

37. Konferencja popularnonaukowa �W obliczu z a. o nierze Polski Podziemnej wobec nie-
mieckiego okupanta i powojennej rzeczywisto ci� (Suchedniów, 9 XI 2008, organizatorzy: Dele-
gatura IPN w Kielcach, Suchedniowski O rodek Kultury �Ku nica�)

38. Konferencja popularnonaukowa � ycie codzienne w PRL-u� (Warszawa 8 IV 2008, organi-
zator: OBEP Warszawa)

39. Konferencja studyjna �W sieci. Rzecz o powojennych siatkach wywiadowczych� (Warsza-
wa, 4 XII 2008, organizatorzy: OBEP Warszawa, Agencja Wywiadu)

40. Mi dzynarodowa konferencja naukowa �Aparat bezpiecze stwa, propaganda a Praska Wios-
na� (Praga, 7�9 IX 2008, organizatorzy: BEP Centrala, Instytut Badania Re imów Totalitarnych, 
Instytut Historii Rewolucji W gierskiej 1956 Roku, Instytut Polski w Pradze, Wydzia  Filozoficzny 
Uniwersytetu Karola)
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41. Mi dzynarodowa konferencja naukowa �Dzia alno  NKWD/KGB i ich wspó praca z tajny-
mi s u bami innych pa stw Europy rodkowej i Wschodniej 1945�1989� (Praga, 19�21 XI 2008, 
organizatorzy: BEP Centrala, Instytut Badania Re imów Totalitarnych, Instytut Historyczny S o-
wackiej Akademii Nauk)

42. Mi dzynarodowa konferencja naukowa �Tajny or  czy ofiary zimnej wojny? Emigracje po-
lityczne z Europy rodkowej i Wschodniej� (Lublin, 13�15 XI 2008, organizatorzy: OBEP Lublin, 
ISP PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)

43.  Mi dzynarodowa konferencja naukowa: �Europa rodkowo-Wschodnia w Zimnej Wojnie 
1945�1989� (Warszawa, 16�18 X 2008, organizatorzy: BEP Centrala, ISP PAN)

44. Ogólnopolska konferencja �Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim. Echa rozgrywek wewn trz-
partyjnych na prze omie lat 1967/68 oraz wydarze  Marca �68 na terenie ówczesnych województw: 
szczeci skiego i koszali skiego� (Koszalin 25 IX 2008, organizatorzy: OBEP Szczecin, Archiwum 
Pa stwowe w Koszalinie)

45. Ogólnopolska konferencja naukowa �Rok 1968 w Polsce i na wiecie � nowe ród a i postu-
laty badawcze� (Bydgoszcz, 3�4 III 2008, organizator: OBEP Gda sk)

46. Ogólnopolska konferencja naukowa �Zarejestrujcie nam �Solidarno �. Strajk sierpniowy 
w Szczecinie 1988 roku� (Szczecin, 2 IX 2008, organizator: OBEP Szczecin)

47. Prelekcja �Komunistyczna bezpieka w Legnicy 1945�1956� (Wroc aw, parafia pw. w. Ta-
deusza Aposto a we Wroc awiu, organizator: OBUiAD we Wroc awiu)

48. Przegl dowa konferencja naukowa �W 65. rocznic  eksterminacji ludno ci polskiej na Kre-
sach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukrai skich� (Warszawa, 10 VII 2008, organiza-
torzy: BEP Centrala, wiatowy Zwi zek o nierzy Armii Krajowej)

49. Sesja naukowa �Aparat Bezpiecze stwa na Opolszczy nie w latach 1945�1990� (Brzeg, 
18 IX 2008, organizator: OBEP Wroc aw, Delegatura w Opolu)

50. Sesja naukowo-edukacyjna �Wokó  Marca �68 na Dolnym l sku� (Wroc aw, 17 III 2008, 
organizatorzy: OBEP Wroc aw, Uniwersytet Wroc awski, O rodek �Pami  i Przysz o � Urz d 
Miasta Wroc awia)

51. �Wp yw pogrzebu mjr. Jana Piwnika »Ponurego« na przemiany spo eczne� (Kielce, 
30 V 2008, organizatorzy: Delegatura IPN w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, rodowisko o nierzy wi tokrzyskich Zgrupowa  Partyzanckich AK �Ponury���Nurt�)

Konferencje, sesje naukowe i popularnonaukowe, na których wyg aszali referaty prokurato-
rzy G ównej i Oddzia owych Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

1. R. Ignatiew w dniu 11 grudnia 2008 r. wyg osi  w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN 
w Warszawie referat pt. Odpowiedzialno  karna z dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. za pope -
nienie zbrodni zabójstw obywateli polskich narodowo ci ydowskiej w czasie II wojny wiatowej. 
Historia i tera niejszo .

2. A. Kura w dniu 10 lipca 2008 r. w Warszawie wyg osi  podczas, wspó organizowanej przez 
IPN, konferencji naukowej w 65. rocznic  eksterminacji ludno ci polskiej na Kresach Wschodnich, 
dokonanej przez nacjonalistów ukrai skich, referat pt. Zbrodnie nacjonalistów ukrai skich na lud-
no ci polskiej w latach 1939�1948 w wietle ledztw prowadzonych przez prokuratorów Instytutu 
Pami ci Narodowej.

3.  A. Kura w dniu 27 marca 2008 roku w Krakowie w ramach, wspó organizowanych przez 
IPN, uroczysto ci ods oni cia tablicy upami tniaj cej 60 rocznic  procesu krakowskiego dzia aczy 
Win i PSL i promocji ksi ki Koniec ja ta skich z udze . Sfa szowane wybory 19 I 1947, przedsta-
wi  sytuacj  Polskiego Stronnictwa Ludowego w kontek cie wyborów z 1947 r.

4. E. Rojowska w ramach promocji wydawnictwa IPN Zbrodnia w Ponarach 1941�1944, na Li-
twie wyg osi a w dniach 24�28 listopada 2008 r. w Wilnie, So ecznikach oraz innych miejscowo -
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ciach referat pt. ciganie i karanie nazistowskiej zbrodni ludobójstwa w prawie mi dzynarodowym 
oraz wybranych krajowych porz dkach prawnych, na przyk adzie procesów sprawców zbrodni po-
pe nionej w Ponarach. 

5. P. Zaj c przygotowa  (odczytany przez prok. Ignatiewa podczas konferencji w dniu 10 lipca 
2008 roku w 65. rocznic  eksterminacji ludno ci polskiej na Kresach Wschodnich), referat dotycz -
cy prawno-karnej oceny zbrodni nacjonalistów ukrai skich, dokonanej na ludno ci polskiej.
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ZA CZNIK NR 5: WYSTAWY 

Wystawy powsta e w 2008 r. i miejsca ich ekspozycji:

 1. �Areszt Milicji Obywatelskiej przy ul. Kili skiego w Katowicach� � Muzeum IPN Oddzia  
w Katowicach

 2. �Biskup Herbert Bednorz 1908�1989. wiadek Chrystusa w trudnych czasach� � Muzeum 
Archidiecezjalne w Katowicach przy wspó pracy OBEP w Katowicach � Katowice

 3. �Ch opi �78� � OBEP w Lublinie, Delegatura w Radomiu � Zbrosza Du a
 4. �Dni Ikarowe� � OBEP w Katowicach � Cz stochowa
 5. �Genera  W adys aw Sikorski. Polityk i o nierz� � OBEP w Krakowie � Kraków
 6. �Inwazja 1968� � Centrala BEP i OBEP w Krakowie � Warszawa, Kraków, Praga (Czechy), 

Bratys awa (S owacja)
 7. �Kobiety internowane. Go dap 1982� � OBEP w Bia ymstoku � Bia ystok
 8. �Kontrofensywa NZS rok 1988� � OBEP w Katowicach we wspó pracy ze Stowarzysze-

niem Pokolenie oraz NZS Uniwersytetu l skiego � Katowice
 9. �Koszalin 1945�1950. Historia na nowo odkryta� � OBEP w Szczecinie i Delegatura w Ko-

szalinie � Koszalin
10. �Krzyk szarego cz owieka. Ryszard Siwiec (1909�1968)� � OBEP w Rzeszowie � Przemy l
11. �Ludzie elbl skiej bezpieki 1975�1990� � OBEP w Gda sku � Elbl g
12. �Ludzie s upskiej bezpieki 1975�1990� � OBEP w Gda sku � S upsk, L bork
13. �Marzec �68 w odzi� � OBEP w odzi � ód
14. �Marzec 1968 w Krakowie� � OBEP w Krakowie � Kraków
15. �Min o ponad pó  wieku, lecz pami  pozostaje. ycie w krakowskim getcie� � OBEP 

w Krakowie � Kraków
16. �M odzie  z parti ... si  rozliczy� � OBEP w odzi (przy wspó pracy OBUiAD) � Warsza-

wa, Bydgoszcz, Gda sk, Lublin, Szczecin
17. �Muzeum Izba Pami ci KWK »Wujek«� � OBEP w Katowicach we wspó pracy ze Spo-

ecznym Komitetem Górników KWK �Wujek� poleg ych 16 grudnia 1981 r. � sta a ekspozycja 
w Katowicach

18. �Niech si  wi ci... Obchody wi t i rocznic w Polsce Ludowej� � OBEP w odzi (przy 
wspó pracy OBUiAD w odzi) � ód  

19. �Oczami wroga. Wrzesie  �39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej� � OBEP w Rzeszowie 
� Rzeszów, Tyczyn

20. �Ofiary sowieckich represji z ziemi nowotarskiej� � OBEP w Krakowie � Nowy Targ
21. �Olszty ska Solidarno  1980�82� � OBEP w Bia ymstoku � Olsztyn
22. �Organizacje m odzie owe z terenu Ma opolski w antykomunistycznej konspiracji 1944/45�

�1956� � Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa��Nila� w Krakowie, Zwi zek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej i OBUiAD w Krakowie � Kraków

23. �Pisz ycie wiat ami zawsze; Wobec opresji. Zmagania o godno , wolno  i sprawiedli-
wo � � OBEP w Poznaniu � Pozna , Lublin

24. �Pod znakiem sierpa i m ota. PPR na Rzeszowszczy nie w latach 1942�1948� � OBEP 
w Rzeszowie � Rzeszów

25. �Sierpie  `88. Szczeci ski marsz do wolno ci� � OBEP w Szczecinie � Szczecin
26. �Skazani na kar  mierci przez Wojskowy S d Rejonowy w Krakowie w latach 1945�1955� 

� OBEP w Krakowie � Kraków
27. �Solidarni z Rumuni � � OBEP w Poznaniu � nie by a prezentowana w 2008 r.
28. �Sprawiedliwi w ród narodów wiata. Pomoc Polaków dla ludno ci ydowskiej w Ma opol-

sce w latach 1939�1945� � OBEP w Rzeszowie � Kraków, Rzeszów, Dukla, Soko ów Ma opolski
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29. �Strajk w Hucie Stalowa Wola 22 VIII�1 IX 1988 r.� � OBEP w Rzeszowie � Stalowa 
Wola

30. �Sztafeta niepodleg o ci� � OBEP w odzi � ód
31. �Twarze bezpieki. Bielsko-Bia a � Cieszyn � ywiec� � OBEP w Katowicach � Bielsko-

Bia a, Cieszyn, ywiec, Skoczów
32. �Twarze cz stochowskiej bezpieki� � OBEP w Katowicach � Cz stochowa
33. �Twarze gnie nie skiej bezpieki� � OBEP w Poznaniu � Gniezno
34. �Twarze jeleniogórskiej bezpieki� � OBEP we Wroc awiu � Jelenia Góra
35. �Twarze k trzy skiej bezpieki� � OBEP w Bia ymstoku � K trzyn
36. �Twarze l borskiej bezpieki 1945�1990� � OBEP w Gda sku � L bork
37. �Twarze piotrkowskiej bezpieki� � OBEP w odzi (przy wspó pracy OBUiAD w odzi) 

� Radomsko
38. �Twarze radomskiej bezpieki� � OBEP w Lublinie, Delegatura w Radomiu � Radom, Przy-

sucha, Pionki
39. �Twarze w oc awskiej bezpieki. Kadra kierownicza 1945�1990� � OBEP w Gda sku, Dele-

gatura w Bydgoszczy � W oc awek
40. �Twarze zielonogórskiej bezpieki� � OBEP w Poznaniu � nie by a prezentowana w 2008 r.
41. �W godzinie próby� � OBEP w Lublinie, Delegatura w Radomiu � Lipsk
42. �W obj ciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944�1993� � OBEP w Warszawie � War-

szawa, Lublin, Zamo , Legnica
43. �W adys aw Koba (1914�1949)� � OBEP w Rzeszowie � Jaros aw
44. �Wolno  jest tam gdzie s  wolni ludzie. Studencki rok 1988 w Lublinie� � OBEP w Lub-

linie � Lublin
45. �Wygna cy� � Centrala BEP � Bruksela (Belgia), Rennes (Francja)
46. �Z Archiwum IPN� � OBUiAD i OBEP we Wroc awiu � Archiwum Pa stwowe we Wroc-

awiu
47. �Zanim nadesz a Zag ada... Po o enie ludno ci ydowskiej Zag bia D browskiego w okre-

sie okupacji� � OBEP w Katowicach we wspó pracy z Muzeum w Sosnowcu, ydowskim Instytu-
tem Historycznym oraz Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie � Sosnowiec, B dzin, Wojkowice, 
Czelad , D browa Górnicza

48. �Zbrodnia Katy ska� � Centrala BEP � Wilno (Litwa), Rokiskis (Litwa)
49. �Zes a cy � Sybiracy � Deportowani� � OBEP w Rzeszowie � Rzeszów

Wystawy powsta e przed rokiem 2008, prezentowane nadal w okresie sprawozdawczym

 1. �Aktion Reinhardt. Zag ada ydów w Generalnym Gubernatorstwie� � OBEP w Lublinie 
(2002) � Skwierzyna, Gorzów Wlkp., D bno, Drezdenko

 2. �Aparat represji na Rzeszowszczy nie w latach 1944�1956� � OBEP w Rzeszowie (2003) 
� Le ajsk

 3. �Arcybiskup Ignacy Tokarczuk � Ko ció , w adza, opór spo eczny� � OBEP w Rzeszowie 
(2002) � ytomierz (Ukraina), Jaros aw, Przeworsk, Winnica (Ukraina), Bircza, Drohobycz, Kijów 
(Ukraina), Nowy Kamie , Przemy l, Ustrzyki Dolne

 4. �Bieszczady w Polsce Ludowej w latach 1944�1989� � OBEP w Rzeszowie (2007) � up-
ków

 5. �B ogos awiony ks. W adys aw Findysz (1907�1964). Kap an i m czennik� � OBEP w Rze-
szowie (2005) � Przemy l, Jas o, Tyczyn, Rzeszów 

 6. �Burza. Armia Krajowa w 1944 roku� � OBEP w Krakowie (2004) � Kielce, My lenice
 7. �Chleba i wolno ci! Kraków niez omny w czasach PRL� � OBEP w Krakowie (2006) � Kra-

ków
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 8. �Dekret o reformie rolnej po 60 latach� � OBEP w Poznaniu (2004) � Pozna , Wrze nia
 9. �Dni Powstania � Warszawa 1944� � OBEP w Warszawie (2004) � Warszawa, Monachium 

(Niemcy), Norymberga (Niemcy)
10. �Germanizacja dzieci polskich w okresie II wojny wiatowej� � OBEP w odzi (2007) 

� Warszawa, Nak o, ód
11. �Getta i obozy dla ludno ci ydowskiej na Rzeszowszczy nie podczas II wojny wiatowej� 

� OBEP w Rzeszowie (2001) � Kamie , Dukla 
12. �Jarocin w obiektywie bezpieki� �� OBEP w odzi (2005) � Pu awy, Szczecin, Gorzów 

Wlkp., I awa
13. �Katy  1940� � OBEP w Bia ymstoku (2007) � Bia ystok, Juchnowiec Ko cielny, apy, 

Prostki, Go dap, W gorzewo, Dobrzyniew Du y, E k 
14. �Katy . Zbrodnia, która mia a by  zapomniana� � OBEP w Rzeszowie (2007) � Rzeszów, 

Soko ów Ma opolski, Le ajsk, G ogów Ma opolski, Krasnystaw, Ustrzyki Dolne, Sanok, Prze-
my l 

15. �Kopalnia »Wujek«� � OBEP w Poznaniu (2004) � Ostrowiec wi tokrzyski
16. �Ko ció  na Ziemi ódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów� � OBEP w odzi (2007) � ód , 

Burzenin, Konstantynów ódzki, Tomaszów Mazowiecki 
17. �»...ksi dz musi zaprzesta «. ycie i dzia alno  ks. Romana Kotlarza� � OBEP w Lublinie 

(2007) � Koprzywnica, Zwole  
18. �Kto ratuje jedno ycie, ratuje ca y wiat...� � OBEP w Bia ymstoku (2003) � Bia ystok, 

W gorzewo 
19. �Ludzie UB� � OBEP we Wroc awiu (2005) � Wroc aw
20. �Ma opolanie w katy skich dokumentach dr Robla� � OBEP w Krakowie (2003) � Nowy 

Targ, Kraków, Niepo omice
21. �Marzec 1968� � OBEP w Warszawie (2003) � Leuven (Belgia), Szczecin, Koszalin
22. �Milenium kontra Tysi clecie� � OBEP w Poznaniu (2006) � Pozna , Bydgoszcz Rzeszów
23. �Nowa Huta. Miasto walki i pracy� � OBEP w Krakowie (2002) � Gdów, winouj cie, Ko-

obrzeg
24. �...O Or a w koronie. Zgrupowanie partyzanckie »B yskawica«� � OBEP w Krakowie (2007) 

� My lenice
25. �Obchody Milenium Chrztu Polski (1966r.) � kraj i region� � OBEP w Bia ymstoku (2006) 

� Bo ki, Suwa ki, om a, Go dap, Gi ycko
26. �Obchody Milenium Chrztu Polski w Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej 

w Lubaczowie� � OBEP w Rzeszowie (2006) � Ustrzyki Dolne, Lutowiska, upków
27. �Ob awa Augustowska. Lipiec 1945� � OBEP w Bia ymstoku (2005) � Bia ystok, Augustów 
28. �Ocaleni z »nieludzkiej ziemi«. Losy uchod stwa polskiego z ZSRS 1942�1950� � OBEP 

w odzi (2005) � Pozna , Konin, Zielona Góra, Gda sk
29. �Ofiary stanu wojennego� � BEP (2007) � Rzeszów
30. �Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu� � OBEP w Rzeszowie (2003) � ary, Zielona 

Góra
31. �Opozycja i opór spo eczny w Regionie wi tokrzyskim 1975�1989� � OBEP w Krakowie 

(2007) � Kielce, Skorzeszyce, W oszczowa 
32. �Ostatni Le ni � Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948�1953� � OBEP w Warszawie (2002) 

� Gda sk, Warszawa, P ock
33. �Ostatnia droga ks. Jerzego Popie uszki w fotografii Artura Radeckiego� � OBEP w Bia-

ymstoku (2007) � Wysokie Mazowieckie, Bia ystok, Suchowola, Kra nik, D browa Bia ostocka, 
Sejny

34. �Polacy � Ukrai cy 1939�1947� � OBEP w Lublinie (2002) � ód
35. �Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze� � OBEP w Krakowie (2004) � Ko-

strzyn n/Odr , Witnica, D bno Lubuskie, Bogdaniec, Choszczno, Barlinek, Lubniewice, S ubice
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36. �Polacy na Syberii w 75. rocznic  powstania Zwi zku Sybiraków� � OBEP w Krakowie 
(2003) � Kostrzyn, Bogdaniec, Brze nica, Starachowice

37. �Polacy�Ukrai cy 1939�1947� � OBEP w Lublinie (2002) � Pabianice 
38. �Powstanie Warszawskie� � OBEP w Poznaniu (2005) � Pozna , Krzy  Wlkp., ytowiecko, 

Poniec, Pecna, Ko o, Drezdenko, Lubsko, Sztum, Rawicz
39. �Pozna ski Czerwiec� � OBEP w Poznaniu (2001) � Pozna  
40. �PRL � tak daleko, tak blisko�� � BEP, OBEP w Warszawie (2004) � Myszków, P ock, 

Ryga ( otwa), Nysa, Twardogóra, Opole, Wroc aw, Ole nica 
41. �»Przeciwko kilku my lom� co nie nowe!« Procesy krajowców za kontakty z parysk  

»Kultur «� � BEP, OBEP w Gda sku (2006) � Gda sk 
42. �»Puls« � nieregularny kwartalnik literacki 1977�1981 � fenomen wolnego s owa� � OBEP 

w odzi (2007) � ód  
43. �Rdzawe druty od ojczyzny dziel  nas... Internowani w latach 1944�1947� � OBEP w Bia-

ymstoku (2004) � Bia ystok, Przytu y, Bo ki 
44. �Represje stanu wojennego w woj. bia ostockim 1981�1983/1989� � OBEP w Bia ymstoku 

(2006) � Dobrzyniew Du y, Bia ystok, Grajewo, Korycin
45. �Rysunki sprzed wier  wieku� � OBEP w Gda sku (2005) � Sosnowiec, Cz stochowa, 

Pszczyna, ywiec, Jele nia, Bielsko-Bia a
46. �Salezja ska Szko a Organistowska w Przemy lu i jej likwidacja w 1963 roku� � Rzym, 

Kraków, Przemy l (wystawa opracowana przez dr. R. Witalca i I. Witowicza).
47. �Serca dla Partii bij ce� Ludzie gda skiej bezpieki 1945�1990� � OBEP w Gda sku (2007) 

� S upsk
48. �S uga Bo y ks. Jerzy Popie uszko (1947�1984)� � OBEP w Bia ymstoku (2004) � Pozna , 

Kazimierz Dolny, Pu awy, Bielsk Podlaski
49. �Solidarno  Walcz ca� � BEP (2007) � Gda sk
50. �Sowieckie piek o 1939�1956� � OBEP w Poznaniu (2002) � Drezdenko, Koszalin, Wrze -

nia, Konin, ary, Napachanie, Pozna , Sztutowo, aga , Bydgoszcz, Turek, Wysoka 
51. �Sowieckie Piek o1939�1956� � OBEP w Poznaniu (2002) � Pozna , Bydgoszcz, Nowa 

Sól
52. �Sprawiedliwi w ród Narodów wiata� � OBEP w Rzeszowie (2004) � D bica, Markowa, 

Rzeszów, Kraków, Warszawa
53. �Stan wojenny � spojrzenie po 20 latach� � OBEP w Szczecinie Delegatura w Gorzowie 

Wlkp. (2001) � Napachanie, Kielce, Drezdenko, Strzelce Kraje skie, Lubniewice, Bogdaniec, D u-
gie k/Strzelec Kraje skich 

54. �Stan wojenny � spojrzenie po latach� � OBEP w Szczecinie (2006) � Gorzów Wlkp., Szcze-
cin, Kostrzyn, Witnica, Dobiegniew 

55. �Stan wojenny na Dolnym l sku� � OBEP we Wroc awiu (2006) � Dobroszyce, Twardogó-
ra, Wroc aw, Wo ów 

56. �Stan wojenny w 40 ods onach� � OBEP w Szczecinie Delegatura w Gorzowie Wlkp. (2008) 
� Gorzów Wlkp., Deszczno, Dobiegniew, D ugie k/Strzelec Kraje skich

57. �Stan wojenny w Lwówku l skim� � OBEP we Wroc awiu (2007) � Lwówek l ski 
58. �Strajki ustrzycko-rzeszowskie, grudzie  1980 � luty 1981� � OBEP w Rzeszowie (2006) 

� Goszczyn
59. �Studencki Komitet Solidarno ci� � OBEP w Krakowie (2007) � Szczecin 
60. �Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w g b ZSRR 1939�1941� � OBEP w Bia ymsto-

ku (2002) � Radzi ów, Bia ystok, om a, Suwa ki, Szudzia owo, Micha ów 
61. � ladami zbrodni. Centralne wi zienie Rawicz� � OBEP w Poznaniu (2007) � Ko cielec, 

Pozna , Zb szynek, migiel
62. �»Tarcza i miecz w adzy ludowej«. SB na Rzeszowszczy nie w latach 1957�1989� � OBEP 

w Rzeszowie (2005) � Ropczyce
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63. �Twarze bia ostockiej bezpieki� � OBEP w Bia ymstoku (2007) � Bia ystok, E k, Go dap, 
Sejny

64. �Twarze gorzowskiej bezpieki� � OBEP w Szczecinie (2007) � Gorzów Wlkp., Szczecin 
65. �Twarze koszali skiej bezpieki� � OBEP w Szczecinie (2007) � Koszalin
66. �Twarze lubelskiej bezpieki� � OBEP w Lublinie (2007) � Che m 
67. �Twarze ódzkiej bezpieki� � OBEP w odzi (2007) � Zgierz, Pabianice, Kutno, ód  
68. �Twarze mazowieckiej �bezpieki� � OBEP w Warszawie, (2007) � Ostro ka
69. �Twarze opolskiej bezpieki� � OBEP we Wroc awiu (2007) � Nysa, G ucho azy, Brzeg 
70. �Twarze pozna skiej bezpieki� � OBEP w Poznaniu (2007) � Gniezno
71. �Twarze rzeszowskiej bezpieki� � OBEP w Rzeszowie (2007) � Jas o, Stalowa Wola
72. �Twarze s upskiej bezpieki 1975�1990� � OBEP w Gda sku (2007) � S upsk
73. �Twarze szczeci skiej bezpieki� � OBEP w Szczecinie (2007) � Szczecin
74. �Twarze tarnowskiej bezpieki� � OBEO w Krakowie (2007) � Bochnia, Brzesk 
75. �Twarze wroc awskiej bezpieki� � OBEP we Wroc awiu (2006) � Brzeg
76. �UB w walce z podziemiem niepodleg o ciowym w województwie bia ostockim� � OBEP 

w Bia ymstoku (2003) � Bia ystok, apy
77. �Uciekinierzy z PRL-u� � OBEP w Katowicach (2005) � Sosnowiec, W gierska Górka, 

Szczyrk, Jele nia, Gilowice
78. �Uroczysto ci Milenium Chrztu Polski w Diecezji Gorzowskiej 1966�1967� � OBEP 

w Szczecinie (2006) � Szczecin 
79. �W imieniu Rzeczypospolitej... Skazani na kar  mierci w woj. bia ostockim w latach 

1944�1956� � OBEP w Bia ymstoku (2006) � Zambrów, W gorzewo, apy, Sura , Wysokie Ma-
zowieckie, Sejny, Po wi tne

80. �W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludno ci na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 
� 1950� � OBEP w Szczecinie (2006) � widwin, Miros awiec, Bia ogard, Golczewo, Dar owo, 
S awno, Ko obrzeg, Gryfice, Koszalin, M cice 

81. �Walczyli my o now  Polsk , Polsk  dla wszystkich. Por. M. Bujak. 1926�1951� � OBEP 
we Wroc awiu (2001) � Wo czyn

82. �Wbrew w adzy ludowej. Czekaj c na akcj � � OBUiAD w Bia ymstoku � XI Liceum Ogól-
nokszta c ce w Bia ymstoku

83. �Wielki G ód na Ukrainie 1932�1933� � OBEP w Krakowie (2007) � Chocianów, Lubin, 
Ostrowiec w., Rzeszów, Gdów

84. �Wielkopolska w cieniu WRON-y� � OBEP w Poznaniu (2007) � Ko cian, Leszno, rem, 
Zielona Góra, Konin, Jezierzyce, Pozna

85. �Wie  polska mi dzy dwoma totalitaryzmami 1939�1945� � OBEP w Rzeszowie (2007) 
� Ulanów

86. �Wi cej, szybciej, lepiej. Wspó zawodnictwo pracy w Polsce Ludowej� � OBEP w Katowi-
cach (2007) � Sztum

87. �Wokó  Praskiej Wiosny. Interwencja w Czechos owacji w 1968 r.� � OBEP we Wroc awiu 
(2003) � Wroc aw

88. �Wolno ci! Chleba! Pozna ski Czerwiec �56 w fotografii� � OBEP w Poznaniu (2006) � Lu-
bo , K ecko, Poniec, Wysoka, Krzy  Wlkp., Napachanie, Turek

89. �Z archiwum IPN� � OBEP w Lublinie (2004) � I a, Wroc aw, Pionki, Kamieniec Z bkowicki 
90. �Z Archiwum X Departamentu MBP� � OBEP w Warszawie, (2006) � Radom 
91. �»Zaplute kar y reakcji«. Polskie podziemie niepodleg o ciowe� � OBEP w Lublinie (2006) 

� Lubartów, Zamo , Kra nik, Ko cielec, Krasnystaw, Hrubieszów, Napachanie, Lubo , Wronki, 
Pozna

92.  �Z najwi ksz  brutalno ci . Zbrodnie Wermachtu w Polsce, wrzesie �pa dziernik 1939� 
� BEP (2004) � Gorzów, Koszalin, Szczecin, Goleniów, Brze , Lublin, Mi sk (Bia oru ), Grodno 
(Bia oru )



130

93. �Zag ada polskich elit� � BEP (2006) � D blin, Hrubieszów, Wroc aw, P ock
94. �Zbuntowane miasto. Szczeci ski Grudzie  �70 � Stycze  �71� � OBEP w Szczecinie (2007) 

� Szczecin, Drezdenko, Koszalin, Wierzchowo, Gryfice 
95. �Zgas o s oneczko ludzko ci. Reakcje spo ecze stwa polskiego na mier  Stalina� � OBEP 

we Wroc awiu (2003) � Olsztyn, Puck, Gorzów Wlkp., Drezdenko
96. �Zielona Góra 30. Maja 1960 r.� � OBEP w Poznaniu (2004) � Zielona Góra, Sulechów 
97.  �»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody »bezpieki« 1944�1956� � OBEP w Warszawie 

(2003) � Przasnysz
98. � o nierze Polski Walcz cej� � OBEP Delegatura w Opolu (2007) � Kluczbork, Opole
99. � o nierze wykl ci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczy nie po 1944 roku� 

� OBEP w Rzeszowie (2001) � Ropczyce, Rzeszów
100. � ycie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939�1945� � OBEP w Poznaniu (2003) 

� Pozna , Zb szynek, Pi a, Turek, Konin, Skulsk 
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ZA CZNIK NR 6: SPOTKANIA KLUBÓW 
IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO �GROTA� W ROKU 2008

Bia ystok

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

10 I 2008

 Polskie organizacje 
podziemne na 
Wile szczy nie na tle 
stosunków
polsko-litewskich 
w czasach II wojny 
wiatowej

prof. Jaros aw 
Wo konowski

18 III 2008

 

Wspomnienia z zes ania do 
Kazachstanu 
1940�1946

Klara Rogalska

Prezentacja 
pierwszej 
publikacji 
Klubu Grób 
Nieznanego 
Sybiraka 
w Bia ymstoku

8 V 2008

 Dzia alno  podziemia 
niepodleg o ciowego na 
Pomorzu Gda skim

dr Janusz Marszalec Film Epitafium 
169 Rzecz 
o Adamie 
Dedio 
�Adrianie�

17 IX 2008

 Za pierwszego Sowieta. 
Polska konspiracja na 
Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej 
(wrzesie  1939�czerwiec 
1941 r.)

dr Rafa  Wnuk  

Brzeg

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje
7 I 2008 Wernisa  wystawy 

Twarze wroc awskiej 
bezpieki i spotkanie 
z jednym z autorów 
wystawy dr. 
Stanis awem 
Bogaczewiczem

dr Stanis aw 
Bogaczewicz 

 

28 II 2008  Armia Czerwona na 
ziemiach odzyskanych 
w latach 1945�1956

dr Tomasz 
Ga wiaczek

 

26 III 2008  Dzia alno  partyzancka 
Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego

dr Ksawery Jasiak  

29 IV 2008  Dzia alno  WiN-u w kraju 
i na Dolnym l sku

dr Janusz Rad owski  
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28 V 2008  �Aedificator pontium� 
� ycie i dzia alno  
ks. kardyna a Boles awa 
Kominka 1903�1977

dr Stanis aw 
Bogaczewicz 

 

26 VI 2008  Proces Mariana 
Ni ankowskiego, 
represje wobec WiN-u na 
Opolszczy nie

dr Ksawery Jasiak  

20 XI 2008  Akcja w Pu awach. 
Droga do niepodleg o ci 
o nierzy AK-�WiN�

mjr Tadeusz 
Czajkowski

 

Gorzów Wielkopolski

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje
18 I 2008  Genera  Grot � tropami 

tych, którzy go zdradzili. 
Refleksje historyka 
i cz onków rodziny

dr Witold Pronobis  

22 II 2008  S downictwo wojskowe 
w PRL 

Rados aw Ptaszy ski  

10 IV 2008  Realia stanu wojennego 
w Polsce

Grzegorz Czapski  

20 VI 2008  Order Virtuti Militari 
� znak chwa y o nierza 
polskiego

prof. dr hab. 
Bogus aw Polak

 

9 X 2008 Obozy niemieckie na 
Pomorzu Zachodnim

 Pawe  Szulc  

4 XI 2008 Wokó  akcji 
�Synteza�. 
Dzia alno  AK na 
Pomorzu 1944�1945

 Pawe  Knap  

28 XI 2008 Prezentacja filmów 
dokumentalnych 
Khosrowa Sinaia 
The Lost Requiem 
oraz Doroty Latour 
Przypomniane 
requiem

   

Kalisz

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje
21 I 2008  Sytuacja duchowie stwa 

katolickiego w Kaliskiem 
w latach 1945�1956

dr Joanna elazko  

18 II 2008  Genera  Henryk 
Kowalówka-Zr b

dr Aleksandra 
Pietrowicz 
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Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

3 III 2008 Sympozjum w Liceum 
Ogólnokszta c cym 
SS. Nazaretanek 
przy ul. Harcerskiej 
� w miejscu, gdzie 
podczas okupacji 
niemieckiej istnia  
obóz germanizacji 
dzieci

Losy dzieci deportowanych 
z Kresów Wschodnich 
w latach 1940�1941 
w g b Zwi zku 
Sowieckiego 

dr Janusz Wróbel  

Rola Gaukinderheim 
w Kaliszu 
w germanizacyjnej polityce 
niemieckiego okupanta

dr Julianna Wasiak  

28 IV 2008  Pracownicy 
i funkcjonariusze s u by 
wi ziennej w mogi ach 
katy skich

p k dr Krystian 
Bedy ski

 

19 V 2008 Zasób archiwalny 
Oddzia u IPN w odzi 
oraz zasady jego 
udost pniania

Pawe  Perzyna  

28 V 2008 Otwarcie wystawy 
po wi conej pami ci 
gen. Augusta 
Emila Fieldorfa 
�Nila� w Muzeum 
Historii Przemys u 
w Opatówku

 

9 VI 2008 Losy okupacyjne 
przemys owców 
narodowo ci ydowskiej 
w Kaliszu

dr Jaros aw Dolat  

Deportacja ydów 
kaliskich do obozów 
pracy przymusowej 
w Wielkopolsce

dr Anna Zió kowska  

6 X 2008 Zbrodnie OUN-UPA na 
mieszka cach Kresów 
Wschodnich RP w latach 
1943�1944 na przyk adzie 
Wo ynia

dr Leon Popek  

20 X 2008 NSZZ Solidarno  
w województwie kaliskim 
w latach 1980�1990

dr Gra yna 
Schlender

 

17 XI 2008 Obóz pracy 
wychowawczej 
(Arbeitserziehungslager) 
w Ostrowie Wielkopolskim 
w latach 1942�1944

S awomir 
Abramowicz

 

15 XII 2008 Sowiecka okupacja 
Kresów Wschodnich RP 
1939�1941

prof. dr hab. Albin 
G owacki
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Katowice

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

18 III 2008  Aparat bezpiecze stwa 
w Polsce Ludowej 
1944�1989

dr Filip Musia  

Urz d Bezpiecze stwa 
i S u ba Bezpiecze stwa 
na Górnym l sku

dr Wac aw 
Dubia ski

 

9 IV 2008 Prezentacja filmu Paula 
Meyera, Konspiratorki

spotkanie z Zofi  
Ksi ek-Bregu ow

 

26 XI 2008  Wydarzenia stanu 
wojennego na l sku, 
przebieg pacyfikacji 
kopalni �Wujek�

dr Jaros aw Neja  

Koszalin

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

25 I 2008  Projekcja filmu Epitafium 
169. Rzecz o Adamie 
Dedio �Adrianie� 

dr. Janusz Marszalec, 
Waldemar Kowalski

 

22 II 2008  Zbrodnie Wermachtu 
w okresie niemieckiego 
zarz du wojskowego 
(1 IX�23 X 1939 r.)

prof. Bogus aw 
Polak

 

27 III 2008  Promocja Atlasu 
polskiego podziemia 
niepodleg o ciowego 
1944�1956 

dr Rafa  Wnuk  

21 V 2008  Dzia alno  wojskowych 
s dów rejonowych na 
Pomorzu Zachodnim 
w latach 1946�1955

Rados aw Ptaszy ski  

11VI 2008  Otwarcie wystawy �Dla 
pami ci... Ku przestrodze... 

o nierze Armii Krajowej 
i ich losy w sowieckich 
agrach zespo u Borowicze 

1944�1946�

  

24 IX 2008  Rola Naczelnika 
Pi sudskiego w pierwszych 
tygodniach niepodleg o ci

prof. W odzimierz 
Suleja

 

20 X 2008  Spotkanie po wi cone 
obozowi jenieckiemu 
w Bornem Sulinowie

dr Zygmunt Wujek  
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Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

12 XII 2008  Inka i inni. Wierno  
przysi dze i obrona 
idea ów w warunkach 
ekstremalnych (na 
przyk adach z konspiracji 
antysowieckiej w Polsce 
1945�1956)

Piotr Szubarczyk  

Kraków

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

27 II 2008  Od AK do WiN. 
Tarnowskie przyk ady 
konspiracji poakowskiej.

Micha  Wenklar  

27 IV 2008  Przewrót majowy 1926 r. dr Janusz Mierzwa  

6 V 2008  Prezentacja ksi ki: 
Ziemianie wobec okupacji 
1939�1945, 
red. M. Wenklar 

Dyskusja z udzia em: 
dr. Jerzego Gapysa, 
El biety Jakimek-
-Zapart, prof. dr. 
hab. Kazimierza 
Karolczaka,
dr. Jerzego 
Ronikiera, 
moderator: dr hab. 
Zdzis aw Zblewski 

 

20 VI 2008  Zbuntowane miasto. 
Pozna ski Czerwiec 1956.

dr Konrad Bia ecki  

19 IX 2008  Marsz ku wojnie Teodor G siorowski  

21 X 2008  Poszukiwanie miejsc 
pochówków ofiar terroru 
komunistycznego

dr hab. Krzysztof 
Szwagrzyk

film Dariusza 
Walusiaka 
i El biety 
Jakimek-
-Zapart 
Poha biona 
godno

18 XI 2008  Przesiedlenie Polaków 
z Archangielska na 
Ukrain  i Powo e 
w 1944 r.

dr Przemys aw 
Nagel

 

Lublin

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje
8 VII 2008  65. rocznica ludobójstwa 

dokonanego na ludno ci 
polskiej Wo ynia przez 
OUN-UPA

dr Leon Popek  
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22 X 2008  Generalplan Ost. Polacy 
w nazistowskiej wizji 
nowego porz dku 
etnicznego w Europie 
Wschodniej

dr Alina Ga an  

4 XI 2008  Wo y skie zaduszki dr Leon Popek  

ód

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje
30 I 2008 Polscy volksdeutsche 

� okupacyjne dylematy 
i powojenne dramaty

prof. dr hab. Leszek 
Olejnik

 

19 III 2008  Ochotnik do Auschwitz 
� rtm. Witold Pilecki

dr Adam Cyra  

2 IV 2008  Struktura zasobu 
archiwalnego Oddzia u 
IPN w odzi

Pawe  Perzyna  

23 IV 2008  ycie za ycie. Maria 
Eugenia Jasi ska (20 IV 
1943 r.) 
Olga Kami ska Prokop 
(9 III 1943 r.) 

Antoni Gali ski  

4 VI 2008  Misja gen. W adys awa 
Sikorskiego, Naczelnego 
Wodza i Premiera RP

prof. dr hab. 
Wies aw Jan 
Wysocki 

 

18 VI 2008  Zbrodnie OUN-UPA na 
ludno ci Wo ynia 
w 1943 r.

dr Leon Popek Promocja 
ksi ki S ownik 
biograficzny 
duchowie stwa 
metropolii 
lwowskiej 
� ofiar II wojny 
wiatowej

20 VIII 
2008

 Postawy Polaków wobec 
ludno ci ydowskiej 
w Kraju Warty

Dorota Siepracka  

8 IX 2008 Spotkanie z m odzie  
w Opocznie

Gen. August Emil Fieldorf 
�Nil� � ycie 
i dzia alno

prof. Albin G owacki Wystawa pt. 
�Gen. A.E. 
Fieldorf 
�Nil�� o nierz 
niez omny. 
W 55. rocznic  
mierci�

Moje ycie w Armii 
Krajowej

gen. bryg. Stanis aw 
Burza-Karli ski

 

10 IX 2008  Polscy uchod cy wojenni 
w Rumunii i na W grzech 
w latach 1939�1945

prof. dr hab. Tadeusz 
Dubicki
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Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

7 X 2008 Wyk ad 
zorganizowany 
w I LO 
im. S. eromskiego 
w Opocznie

Zbrodnie OUN-UPA 
na Wo yniu w latach 
1943�1944

dr Leon Popek

15 X 2008  Genera  Aleksander 
Krzy anowski �Wilk� 
komendant okr gu 
wile skiego ZWZ-AK

prof. dr hab. 
Krzysztof Tarka

 

19 XI 2008  S u ba bezpiecze stwa 
wobec inteligencji od 
pa dziernika 1956 do 
marca 1968

Konrad Rokicki  

25 XI 2008 Wyk ad 
zorganizowany 
w I LO 
im. S. eromskiego 
w Opocznie

Polskie dzieci na tu aczych 
szlakach 1939�1950

dr Joanna Wróbel

16 XII 2008 Wyk ad 
zorganizowany 
w I LO 
im. S. eromskiego 
w Opocznie

Stanis aw Sojczy ski 
i Konspiracyjne Wojsko 
Polskie

dr Tomasz Toborek wyk ad 
poprzedzony 
filmem 
Konspiracyjne 
Wojsko Polskie

Olsztyn

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

6 III 2008 Akcja �Burza� Spotkanie m odzie y 
z weteranami II wojny 
wiatowej

 Film Akcja 
�Burza�

9 IV 2008 Powstanie 
Warszawskie

Spotkanie z m odzie  
w Zespole Szkó  
Budowlanych im. 

o nierzy Armii Krajowej 
w Olsztynie

wiadek historii 
� o nierz 
Nowogrodzkiej 
AK, por. Andrzej 
Olszewski 

Projekcja filmu 
Powstanie 
warszawskie 

6 VII 2008 Uroczysto ci 
po wi cone 
64. Rocznicy Operacji 
�Ostra Brama�

Operacji �Ostra Brama� prof. Zbigniew 
Jab onowski

 

24 IX 2008  Wojna obronna 1939 r. prof. Norbert 
Kasparek 
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Opole

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

19 V 2008  Rozszyfrowanie kodu 
Enigmy

dr Marc Baldwin, 
dr Janusz Kapera, 
prowadzenie: 
dr Aleksander 
Wo ny

 

5 VI 2008  Dzia alno  WiN-u na 
Opolszczy nie

dr Ksawery Jasiak  

11 IX 2008 Opole ZSE im. gen. 
�Grota�

Aresztowanie dowódcy 
AK, gen. Stefana 
Roweckiego �Grota�

dr Aleksander 
Wo ny

 

16 X 2008 Opole, ZSE im. gen. 
�Grota�

Losy o nierzy Armii 
Krajowej w sowieckich 
agrach 

kpt. Krzysztof 
Werner

 

18 XI 2008  �Zamelduj, e rozkaz 
wykona em�. Rotmistrz 
Witold Pilecki

Andrzej Górski  

9 XII 2008  Stan wojenny we 
wspomnieniach

red. Danuta Schetyna  

Pabianice

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

28 II 2008 Spotkanie 
inauguracyjne

Genera  brygady August 
Emil Fieldorf �Nil� 
� bohater bez grobu

prof. dr. hab. Albin 
G owacki 

 

28 III 2008 Spotkanie z p k. 
(od maja gen. 
bryg.) Aleksandrem 
Arkuszy skim 
�Majem� � bohaterem 
akcji odbicia o nierzy 
Armii Krajowej 
przetrzymywanych 
w Powiatowym 
Urz dzie 
Bezpiecze stwa 
Publicznego 
w Pabianicach

  p k. Aleksander 
Arkuszy ski,
Antoni Gali ski 

 

24 IV 2008  Badanie pochówków ofiar 
zbrodni komunistycznych 
na Ukrainie

prof. dr hab. Maria 
Blomberg
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Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

15 V 2008 Spotkanie z Feliksem 
Milanem � wi niem 
i kator nikiem 
agrów na Ko ymie, 

honorowym prezesem 
Zwi zku Sybiraków 
w odzi

Historia agrów na 
Ko ymie

Wojciech Marciniak  

19 VI 2008  Agenci na tropach gen. 
Stefana Roweckiego 
�Grota�

dr Waldemar 
Grabowski 

 

18 IX 2008  Dowódcy Armii � ód � 
� gen. dyw. Juliusz 
Rómmel i gen. bryg. 
Wiktor Thommee

prof. dr hab. Henryk 
Sta czyk

 

16 X 2008  Od �Waltera� do 
�Gertrudy� � rzecz 
o gen. Zygmuncie Janke 
i jego o nierzach

Artur Ossowski  

13 XI 2008  Józef Pi sudski � syn Ziemi 
Wile skiej

Jerzy Surwi o  

20 XI 2008  Narodowe Si y Zbrojne 
� prawda i legenda

dr hab. Krzysztof 
Komorowski

 

Piotrków Trybunalski

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

17 XII 2008 Spotkanie 
inauguracyjne

Genera  Stefan Rowecki 
�Grot� � pierwszy 
dowódca Armii Krajowej

dr Waldemar 
Grabowski

 

Pozna

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

5 II 2008  Prezentacja dwóch 
najnowszych publikacji 
IPN:
� Atlasu polskiego 
podziemia 
niepodleg o ciowego 
1945�1956 
� Konspiracji 
antykomunistycznej 
i podziemia zbrojnego 
w Wielkopolsce w latach 
1945�1956

Agnieszka 
Jaczy ska (IPN 
Lublin), Agnieszka 
Pietrowicz, 
Agnieszka uczak, 
Rafa  Sierchu a, 
Przemys aw
Zwiernik
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28 IV 2008 Pokaz filmów 
dokumentalnych 
Khosrowa Sinaia 
The Lost Requiem 
oraz Doroty Latour 
Przypomniane 
requiem

  

16 VI 2008  Gen. Stefan Rowecki 
�Grot�

prof. dr hab. Tomasz 
Szarota

Prezentacja 
najnowszej 
ksi ki prof. dr. 
hab. Tomasza 
Szaroty 
Karuzela 
na placu 
Krasi skich

18 XI 2008  �Pozna skie i Pi sudski� prof. Witold 
Dworecki

ods oni cie 
pami tkowej 
tablicy 
po wi conej 
Józefowi 
Pi sudskiemu

9 XII 2008  Powstanie Wielkopolskie
� spojrzenie po 90 latach

dr Marek Rezler  

Sieradz

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

21 I 2008  Podstawy prawne 
funkcjonowania 
i udost pniania zasobu 
archiwalnego Instytutu 
Pami ci Narodowej

Pawe  Perzyna  

25 II 2008  Kolektywizacja rolnictwa 
w rejonie ódzkim

Leszek Próchniak  

17 III 2008 Sesja 
popularnonaukowa 
�Losy obywateli RP 
na Wschodzie po 
17 wrze nia 1939 
r.� w Z oczewie, 
w Zespole Szkó  
Ponadgimnazjalnych

Deportacje mieszka ców 
Kresów Wschodnich RP 
w g b ZSRR

prof. dr hab. Albin 
G owacki 

 

Deportacja do Kazachstanu 
w lutym 1940 r. we 
wspomnieniach moich 
rodziców

Antoni Firlit  

Polacy w agrach 
sowieckich w latach 
1944�1956

Wojciech Marciniak  

28 IV 2008  Prace ekshumacyjno-
-sonda owe na terenie 
Lasu Katy skiego w latach 
1994�1995 i wnioski 
z nich wyp ywaj ce

dr Marek Dutkiewicz  
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Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

19 V 2008  p k Józef Spychalski 
�Luty�, syn ziemi 
sieradzkiej, wybitna posta  
Polski Podziemnej

Stanis aw 
Piwowarski 

 

9 VI 2008  M odzie owe konspiracje 
niepodleg o ciowe 
w Sieradzkiem w latach 
1945�1956

dr Joanna elazko  

19 VI 2008 Otwarcie wystawy 
w Muzeum 
Okr gowym 
w Sieradzu �Gen. 
August Emil Fieldorf 
�Nil� � o nierz 
niez omny. W 55. 
rocznic  mierci�

   

11VII 2008 Wyk ad w Zak adzie 
Karnym w Sieradzu 

Eksterminacja ludno ci 
polskiej w Sieradzkiem 
w latach okupacji 
niemieckiej

Józef Szubzda  

22 VIII 
2008

Wyk ad w Zak adzie 
Karnym w Sieradzu 

PASTA na celowniku 
� przyk ad dzia a  
szturmowych w Powstaniu 
Warszawskim

Artur Ossowski  

28 VIII 
2008

Spotkanie w Muzeum 
Okr gowym 
w Sieradzu

Spotkanie z autorem 
ksi ki Stanis aw 
Sojczy ski i Konspiracyjne 
Wojsko Polskie

22 IX 2008 Wyk ad w Zak adzie 
Karnym w Sieradzu 

Deportacje Polaków do 
Kazachstanu w lutym 
1940 r. we wspomnieniach 
moich rodziców

Antoni Firlit  

22 IX 2008  Mieszka cy Sieradza 
i okolic w Powstaniu 
Warszawskim

Artur Ossowski  

Starostwo Powiatowe 
w Sieradzu 

Dzia alno  konspiracyjna 
m odzie y w Sieradzkiem 
po 1945 r.

dr Joanna elazko W spotkaniu 
uczestniczy o 
oko o 300 
uczniów

6 X 2008 Wyk ad w Zak adzie 
Karnym w Sieradzu 

Patriotyczne postawy 
m odzie y z powiatu 
sieradzkiego w latach 
1945�1956 i ich 
konsekwencje

dr Joanna elazko  

6 X 2008  Zbrodnie OUN-UPA na 
mieszka cach Kresów 
Wschodnich RP w latach 
1943�1944 na przyk adzie 
Wo ynia

dr Leon Popek  
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20 X 2008  Niemiecka polityka 
narodowo ciowa w rejencji 
ódzko-kaliskiej, na 

przyk adzie wysiedle  
ludno ci polskiej

doc. dr hab. Maria 
Rutowska

 

10 XI 2008 Wyk ad w Zak adzie 
Karnym w Sieradzu 

Zak ad Karny w Sieradzu 
1939�1944

Antoni Gali ski  

17 XI 2008 Spotkanie z m odzie  
I LO im. Kazimierza 
Jagiello czyka

Polskie dzieci na tu aczych 
szlakach 1939�1950

dr Janusz Wróbel  

15 XII 2008 Wyk ad w Zak adzie 
Karnym w Sieradzu 

Tarcza i m ot komunizmu 
� dzia alno  Urz du 
Bezpiecze stwa i S u by 
Bezpiecze stwa w regionie 
ódzkim

Artur Ossowski  

15 XII 2008  Likwidacja Komendy 
Powiatowej 
Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego w Sieradzu przez 
aparat bezpiecze stwa 
i Informacj  Wojskow  
w 1946 r.

dr Jerzy Bednarek Prezentacja 
filmu Z 
archiwum 
IPN � 
Konspiracyjne 
Wojsko Polskie

Szczecin

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

31 I 2008  Katy . Prawda i k amstwo dr Andrzej K. Kunert  

4 III 2008  Za wi t  spraw  � 
o nierze � upaszki�

Piotr Szubarczyk  

23 IV 2008  Czy potrzebujemy polityki 
historycznej?

dr Kazimierz 
Wóycicki

 

15 V 2008  Armia Czerwona na 
Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945�1956

Pawe  Miedzi ski  

19 VI 2008  Order Virtuti Militari 
� znak chwa y o nierza 
polskiego

prof. dr hab. 
Bogus aw Polak

 

29 X 2008  Niemieckie obozy na 
Pomorzu Zachodnim 
w czasie II wojny 
wiatowej

Pawe  Szulc  

20 XI 2008  Prezentacja filmów 
dokumentalnych Khosrowa 
Sinaia, The Lost Requiem 
oraz Doroty Latour, 
Przypomniane requiem

Pawe  Skubisz  
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Trójmiasto

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

23 I 2008  Rehabilitacja Polaków 
wpisanych na niemieck  
list  narodow  na terenie 
woj. gda skiego w latach 
1945�1950

Sylwia Bykowska  

27 II 2008 Promocja Atlasu 
polskiego podziemia 
niepodleg o ciowego 
1945�1956

 S awomir Poleszak, 
Agnieszka 
Jaczy ska, Janusz 
Marszalec, 
Piotr Niwi ski, 
prof. Bogdan 
Chrzanowski, 
dr Zbigniew 
Szczurek

 

26 III 2008  Ludowe Wojsko Polskie 
i gen. Wojciech Jaruzelski

Pawe  Piotrowski  

24 IV 2008  Za pierwszego Sowieta. 
Konspiracja na Kresach 
Wschodnich 1939�1941

dr Rafa  Wnuk  

19 V 2008  Akcja �X� i rozpracowanie 
rodowiska wile skiego 

w Polsce przez UB-SB

dr Piotr Niwi ski  

29 IX 2008 Prezentacja 
ksi ki Andrzeja 
G siorowskiego Jan 
Kaszubowski i s u by 
specjalne GESTAPO, 
SMIERSZ, UB�

 dr Janusz Marszalec, 
dr Piotr Niwi ski

 

27 X 2008 Prezentacja 
ksi ki Andrzeja 
G siorowskiego Jan 
Kaszubowski i s u by 
specjalne GESTAPO, 
SMIERSZ, UB�

 dr hab. Andrzej 
G siorowski

 

10 XI 2008 Sopot piewnik polski � prelekcja 
okoliczno ciowa i wspólne 
piewanie polskich pie ni 

narodowych

Piotr Szubarczyk Recytacje: 
Jerzy Kiszkis, 
animacja 
piewu: Janusz 
ak

15 XII 2008  Ewakuacja morska 
wi niów KL Stutthoff 
w roku 1945

El bieta Grot  
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Warszawa

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

23 I 2008 Spotkanie po wi cone 
pami ci Jana Nowaka 
Jeziora skiego 
(zm. 21 stycznia 
2005 r.)

Wspomnienia o Janie 
Nowaku Jeziora skim

W adys aw 
Bartoszewski, Jacek 
Taylor, Jaros aw 
Kurski

 

6 II 2008 Pokaz filmu Jolanty 
Kessler-Chojeckiej 
Pseudonim Jan Nowak

 Jolanta Kessler-
-Chojecka

 

27 II 2008  Za pierwszego Sowieta. 
Polska konspiracja na 
Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej 
(wrzesie  1939�czerwiec 
1941)

dr Rafa  Wnuk prezentacja 
ksi ki 
� dr hab. Marek 
Wierzbicki

26 III 2008  Sprawa pp k. Aleksandra 
Reszczy skiego

dr Andrzej K. Kunert  

8 V 2008  Karuzela na Placu 
Krasi skich. Studia i szkice 
z lat wojny i okupacji

prof. dr hab. Tomasz 
Szarota

prezentacja 
ksi ki � prof. 
dr hab. Jerzy 
Eisler

14 V 2008 Zwiedzanie wystawy 
�W obj ciach 
Wielkiego Brata. 
Sowieci w Polsce 
1944�1993�

 dr Tomasz 
abuszewski

 

4 VI 2008 Pokaz filmów 
dokumentalnych 
Khosrowa Sinaia 
The Lost Requiem 
oraz Doroty Latour 
Przypomniane 
requiem 

   

18 VI 2008  Legenda Armii Andersa dr Andrzej K. Kunert  

23 X 2008  O honor i wolno . Genera  
Tadeusz Bór Komorowski 
w yciu i legendzie

p k rez. dr 
hab. Krzysztof 
Komorowski

prezentacja 
filmu Zofii 
i Andrzeja 
Kunertów Bór

19 XI 2008 Spotkanie po wi cone 
pami ci Wac awa 
Micuty

 prof. dr hab. Tomasz 
Szarota, 
red. Katarzyna 
Mado -Mitzner

prezentacja 
filmu Hanny 
Kramarczuk 
i Joanny 
Gospodarczyk 
Historia pewnej 
przyja ni� 
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Wielu

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

31 III 2008  Polacy w agrach na 
Ko ymie w latach 
1944�1956

Wojciech Marciniak  

18 IV 2008  Zbrodnie nacjonalistów 
ukrai skich na Wo yniu 
w latach II wojny 
wiatowej

Marcin Adamus  

16 V 2008  Obóz narodowy we 
wschodnich powiatach 
kraju Warty w latach 
1939�1945

Rafa  Sierchu a  

6 VI 2008  Stanis aw Kaszy ski 
wobec zg ady ydów 
w Che mnie nad Nerem

Dorota Siepracka  

12 IX 2008  Wrzesie  1939 
w Katowicach � Wie a 
Spadochronowa prawda 
i legenda

dr Grzegorz B bnik  

10 X 2008  Polscy volksdeutsche prof. dr hab. Leszek 
Olejnik

 

21 XI 2008  Niszczenie akt UB i SB 
w latach 1945�1990

Rados aw Peterman  

Wroc aw

Data Tytu  spotkania Tytu  wyst pienia Prelegent Inne informacje

13III 2008  Marzec �68 na Dolnym 
l sku

dr Robert 
Klementowski 

 

10 IV 2008  Katy  � Mi dzynarodowy 
Motocyklowy Rajd 
Katy ski

dr Jerzy Kirszak  

16 IX 2008  Polski Wrzesie dr Jerzy Kirszak  

14 X 2008  Breslau�1945�Wroc aw Rudolf Tauer  

7 XI 2008 Gala upami tniaj ca 
90. rocznic  
odzyskania przez 
Polsk  niepodleg o ci

Historyczne 
uwarunkowania 
i nast pstwa 11 listopada 
1918 r.

dr Jerzy Kirszak  
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ADRESY BIUR, ODDZIA ÓW I DELEGATUR 
INSTYTUTU PAMI CI NARODOWEJ

www.ipn.gov.pl

Prezes IPN 
dr hab. Janusz KURTYKA

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat
tel. (0-22) 581 85 22, 581 85 23 fax (0-22) 581 85 24

Zast pca Prezesa IPN 
dr Maria DMOCHOWSKA

ul. Ch odna 51,
00-867 Warszawa 
sekretariat tel. (0-22) 526 19 41, 526 19 40
fax (0-22) 526 19 43

Zast pca Prezesa IPN 
dr Franciszek GRYCIUK 

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat
tel. (0-22) 581 87 38, fax (0-22) 581 85 63

G ówna Komisja cigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu
Dyrektor prok. Dariusz GABREL

Pl. Krasi skich 2/4/6,
00-207 Warszawa
sekretariat
tel. (0-22) 530 86 56 fax (0-22) 530 90 87 

Biuro Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów
Dyrektor dr Zbigniew NAWROCKI

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat,
tel. (0-22) 581 86 01 fax (0-22) 58186 34

Biuro Edukacji Publicznej
Dyrektor dr hab. Jan ARYN

ul. Hrubieszowska 6a,
01-209 Warszawa 
sekretariat:
tel. (0-22) 431 83 83, fax (0-22) 431 83 80

Biuro Lustracyjne 
Dyrektor prok. Jacek WYGODA 

ul. urawia 4a, 
00-503 Warszawa
sekretariat:
tel. (0-22) 693 45 73, (0-22) 693 45 82

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej 
w Bia ymstoku

ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Bia ystok
sekretariat:
tel. (0-85) 664 57 03, fax (0-85) 664 57 00

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej 
w Gda sku

ul. Witomi ska 19,
81-311 Gdynia
sekretariat:
tel. (0-58) 660 67 00, fax (0-58) 660 67 01

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej 
w Katowicach

ul. Kili skiego 9,
40-061 Katowice
sekretariat:
tel. (0-32) 609 98 40, fax (0-32) 609 98 42

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej
w Krakowie

ul. Reformacka 3,
31-012 Kraków
sekretariat:
tel. (0-12) 426 21 35, 426-21-37, fax (0-12) 421 11 00

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej
w Lublinie

ul. Szewska 2,
20-086 Lublin
sekretariat:
tel. (0-81) 536 34 01, fax (0-81) 536 34 02

http://www.ipn.gov.pl
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Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej 
w odzi

ul. Orzeszkowej 31/35,
91-479 ód
sekretariat:
tel. (0-42) 616 27 45, fax (0-42) 616-27-48

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej 
w Poznaniu

ul. Rolna 45a,
61-487 Pozna
sekretariat:
tel. (0-61) 835 69 00, fax (0-61) 835 69 03

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej
w Rzeszowie

ul. S owackiego 18,
35-060 Rzeszów
sekretariat:
tel. (0-17) 860 60 18, fax (0-17) 860 60 39

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej 
w Szczecinie

ul. Janickiego 30, 
71-270 Szczecin
tel. (0-91) 48 49 800, fax (0-91) 48 49 811

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej 
w Warszawie

ul. Ch odna 51,
00-867 Warszawa
sekretariat:
tel. (0-22) 526 19 10, 526 19 11, fax (0-22) 526 19 13

Oddzia  Instytutu Pami ci Narodowej 
we Wroc awiu

ul. So tysowicka 21a,
51-168 Wroc aw
sekretariat:
tel. (0-71) 326 76 00, fax (0-71) 326 76 03

Delegatura Instytutu Pami ci Narodowej 
w Bydgoszczy

ul. Grudzi dzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz
sekretariat:
tel. (0-52) 325 95 00, fax (0-52) 325 95 01

Delegatura Instytutu Pami ci Narodowej 
w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiello czyka 8, 
66-400 Gorzów Wielkopolski
sekretariat: 
tel./fax (0-95) 71 15 725

Delegatura Instytutu Pami ci Narodowej 
w Kielcach

Al. Na Stadion 1,
25-127 Kielce
sekretariat:
tel. (0-41) 340 50 50, fax (0-41) 340 50 96

Delegatura Instytutu Pami ci Narodowej 
w Koszalinie

ul. Andersa 34,
75-950 Koszalin
sekretariat:
tel./fax (0-94) 342 85 02

Delegatura Instytutu Pami ci Narodowej 
w Olsztynie

ul. Partyzantów 87,
10-402 Olsztyn
sekretariat:
tel. (0-77) 521 48 00, fax (0-89) 521 48 01

Delegatura Instytutu Pami ci Narodowej 
w Opolu

ul. Oleska 31, 
45-052 Opole
sekretariat:
tel./fax (0-77) 453 84 78

Delegatura Instytutu Pami ci Narodowej 
w Radomiu

ul. eromskiego 53,
26-600 Radom
tel. (0-48) 368 24 02 
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Wydawnictwa

Instytutu Pamięci  
Narodowej

– Komisji Ścigania  
Zbrodni przeciwko  

Narodowi Polskiemu





ALBUMY



MONOGRAFIE



MONOGRAFIE



DOKUMENTY



DOKUMENTY



RELACJE I WSPOMNIENIA

STUDIA 
 I MATERIAŁY

KTO RATUJE 
 JEDNO ŻYCIE...



Poza serią



Polskie Państwo Podziemne 
w dokumentach

Polska i Ukraina w latach 30.–40. XX w

Letnia Szkoła 
Historii Najnowszej



KONFERENCJE NAUKOWE

Broszury

Wydawnictwa



 PERIODYKI



 PERIODYKI



TEKI EDUKACYJNE

Materiały Pomocnicze
Biblioteka „Biuletynu IPN”



MATERIAŁY EDUKACYJNE



KATALOGI WYSTAW



KATALOGI WYSTAW



KATALOGI WYSTAW



KATALOGI WYSTAW
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www.13grudnia81.pl
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