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WYKAZ SKRÓTÓW

AK – Armia Krajowa
BCh – Bataliony Ch∏opskie
BEP – Biuro Edukacji Publicznej
BUiAD – Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe
DUOP – Delegatura Urz´du Ochrony Paƒstwa
Gestapo – Geheime Staatspolizei, nazistowska Tajna Policja Paƒstwowa
GKBZHwP – G∏ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
GKÂZpNP – G∏ówna Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
GL – Gwardia Ludowa
IPN – Instytut Pami´ci Narodowej – Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
j.a. – jednostka archiwalna
KBW – Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
KL – Konzentrationlager (obóz koncentracyjny)
KWK – Kopalnia W´gla Kamiennego
m.b. – metry bie˝àce
MO – Milicja Obywatelska
MOB – sprawy zwiàzane z dopuszczeniem do tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW – Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji
MUBP – Miejski Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
NIK – Najwy˝sza Izba Kontroli
NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die∏ (Ludowy Komisariat Spraw Wewn´trznych

ZSRR)
NSZ – Narodowe Si∏y Zbrojne
OBEP – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN
OBUiAD – Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
OKÂZpNP – Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
OKBZpNP – Okr´gowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OUN – Organizacja Ukraiƒskich Nacjonalistów
OZI – Osobowe èród∏a Informacji
PPR – Polska Partia Robotnicza
PUBP – Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
RGO – Rada G∏ówna Opiekuƒcza
RIP – Rzecznik Interesu Publicznego
RMP – Ruch M∏odej Polski
SB – S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
SD – Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa Przywódcy SS)
SS – Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei

(Sztafety Ochronne NSDAP)
Smiersz – „Smiert’ szpionom” – radziecki kontrwywiad wojskowy
UB (UBP) – Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
UOP – Urzàd Ochrony Paƒstwa
UPA – Ukraiƒska Powstaƒcza Armia
„WiN” – Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WPG – Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
WSI – Wojskowe S∏u˝by Informacyjne
WSO – Wewn´trzne S∏u˝by Ochrony
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WSR – Wojskowy Sàd Rejonowy
WUBP – Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
WUiAD – Wydzia∏ Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
WUSW – Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych
WP – Wojsko Polskie
ZOMO – Zmotoryzowane Obwody Milicji Obywatelskiej
ZSRR – Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich
˚IH – ˚ydowski Instytut Historyczny
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WPROWADZENIE

Instytut Pami´ci Narodowej – Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie sprawozdawczym kontynuowa∏ w sposób kompleksowy swojà misj´ przekazywania oby-
watelom wiedzy o tragicznych, zarówno w wymiarze narodowym, jak i jednostkowym, wydarze-
niach i procesach spo∏eczno-politycznych z okresu 1939–1989, kiedy Naród Polski by∏ ofiarà zbrod-
ni systemów narodowosocjalistycznego i komunistycznego. Realizujàc t´ misj´, Instytut sta∏ na
uboczu wszelkich sporów i interesów politycznych. Wyniki jego pracy majà s∏u˝yç prawdzie, wol-
noÊci i pami´ci, a przez to – d∏ugookresowym interesom Narodu Polskiego i Paƒstwa Polskiego.
Nie znaczy to, ˝e Instytut nie podlega publicznym politycznym ocenom. ˚adna instytucja publicz-
na nie jest i nie mo˝e byç od tego wolna. Oceny te nierzadko odnoszà si´ do samej misji Instytutu.

Odnoszàc si´ do dzia∏alnoÊci Instytutu w okresie od lipca 2003 r. do czerwca 2004 r., nale˝y pod-
kreÊliç nast´pujàce fakty:

1. Instytut rozwa˝nie i oszcz´dnie gospodarowa∏ przyznanymi mu Êrodkami z bud˝etu Paƒstwa.
Instytut samodzielnie, dzi´ki w∏asnej inwencji oraz dobrej wspó∏pracy z przedstawicielami w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych pozyska∏, wyremontowa∏ i przystosowa∏ do swoich potrzeb wyeks-
ploatowane pomieszczenia – na podstawie i w ramach przyznanych Êrodków bud˝etowych.

2. Instytut zgromadzi∏ 99% nale˝nych mu na mocy ustawy dokumentów archiwalnych. Nadal
jednak Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywiadu i Wojskowe S∏u˝by Informacyj-
ne nie przekaza∏y do Instytutu wszystkich kart osób b´dàcych w zainteresowaniu organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa okreÊlonych w ustawie oraz innych dokumentów archiwalnych. ArchiwiÊci IPN
majà jednak dost´p do tych materia∏ów w celu realizacji ustawowych zadaƒ Instytutu. Szefowie
ww. instytucji zobowiàzali si´ do przekazania brakujàcych materia∏ów do koƒca 2004 r.

3. Tam, gdzie to by∏o konieczne, Instytut zabezpieczy∏ przejmowane dokumenty przed ich dal-
szà biologicznà lub mechanicznà degradacjà. Instytut skrupulatnie przygotowa∏ i rozpoczà∏ proce-
dur´ udost´pniania pokrzywdzonym dokumentów wytworzonych przez organy bezpieczeƒstwa
przed rokiem 1990 oraz intensywnie opracowuje zebrane dokumenty. Znacznie przyspieszono czas
dost´pu do dokumentów osób pokrzywdzonych dzia∏aniem organów bezpieczeƒstwa. Okres ten
waha si´, w zale˝noÊci od OBUiAD, od 3 miesi´cy do roku.

4. W ubieg∏ym okresie sprawozdawczym Instytut pozytywnie rozpatrzy∏ 8205 wniosków o udo-
st´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego (to jest 3 razy wi´cej ni˝ w poprzed-
nim roku), w tym 2658 osób uznano za pokrzywdzone, 5063 za osoby niepokrzywdzone w zwiàzku
z brakiem dokumentów zbieranych przez organa bezpieczeƒstwa paƒstwa w sposób celowy i tajny,
w stosunku do 484 osób odnaleziono dokumenty Êwiadczàce o wspó∏pracy z organami bezpieczeƒ-
stwa. W okresie tym Instytut udost´pni∏ 8454 jednostek archiwalnych 2475 osobom uznanym za
pokrzywdzone w rozumieniu art. 6 ustawy o IPN.

5. Prokuratorzy Instytutu w okresie sprawozdawczym przeprowadzili ∏àcznie 646 spraw obj´-
tych Êledztwami, w tym 142 w sprawach zbrodni nazistowskich, 487 w sprawach zbrodni komuni-
stycznych oraz 17 w sprawach innych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkoÊci. Sà to Êledz-
twa ze wzgl´dów dowodowych i organizacyjnych szczególnie skomplikowane. W okresie
sprawozdawczym prokuratorzy Instytutu przes∏uchali 8882 Êwiadków. Ponadto do sàdów zosta∏o
skierowanych 28 aktów oskar˝enia, w kolejnych sprawach przedstawione zosta∏y zarzuty 49 podej-
rzanym. Skierowany zosta∏ jeden wniosek o ekstradycj´. W okresie obj´tym sprawozdaniem sàdy
wyda∏y 7 wyroków skazujàcych, jeden wyrok uniewinniajàcy i jedno postanowienie sàdowe o umo-
rzeniu z powodu Êmierci oskar˝onego. PodkreÊlenia wymaga, ˝e liczba uzyskanych przez prokura-
torów IPN wyroków skazujàcych w okresie sprawozdawczym nie daje sama w sobie podstawy do
oceny rzetelnoÊci przeprowadzonych Êledztw i uzasadnieƒ koƒczàcych je aktów oskar˝enia. Zwy-
kle bowiem oskar˝eni, powo∏ujàc si´ na stan zdrowia uniemo˝liwiajàcy im udzia∏ w post´powaniu
sàdowym, powodujà przed∏u˝anie czasu trwania tego post´powania. Z regu∏y te˝ – co zrozumia∏e
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– wnoszà apelacj´ od wyroków skazujàcych, co wyd∏u˝a czas wydania prawomocnego wyroku. Pod-
kreÊlenia wymaga tak˝e, ˝e wiele Êledztw, w których zosta∏y osiàgni´te w pe∏ni ustawowe cele, ja-
kimi sà wszechstronne wyjaÊnienie okolicznoÊci pope∏nionych zbrodni, a tak˝e ustalenie osób po-
krzywdzonych, jest umarzanych z powodu Êmierci zidentyfikowanych sprawców. Dotyczy to
w szczególnoÊci zbrodni pope∏nionych w okresie stalinowskim przez funkcjonariuszy MBP i UB.
Mimo to prowadzenie takich Êledztw jest ustawowym obowiàzkiem prokuratorów IPN, ze wzgl´-
du na wol´ osób pokrzywdzonych, sk∏adajàcych zawiadomienia o przest´pstwie i zeznania w cha-
rakterze Êwiadków. Niektóre z prowadzonych Êledztw ze wzgl´du na czynione w ich toku ustalenia,
a tak˝e formu∏owane oceny prawnokarne majà charakter prekursorski i dajà asumpt do wypowie-
dzi doktryny oraz kszta∏towania si´ orzecznictwa sàdowego, co nale˝y uznaç za istotny wk∏ad w roz-
wój kultury prawnej demokratycznego paƒstwa prawa.

6. Instytut staje si´ trwa∏ym i wa˝nym ogniwem edukacji historycznej i patriotycznej polskiej
m∏odzie˝y. W ciàgu zaledwie czterech lat dzia∏alnoÊci Instytut sta∏ si´ znaczàcà placówkà badawczà.
Na ten sukces sk∏adajà si´ znaczàce konferencje naukowe, szeÊç tematycznych serii wydawniczych
oraz dwa czasopisma. Instytut z sukcesem realizuje programy badawcze wielkich monografii istot-
nych wydarzeƒ lub zjawisk historii lat 1939–1949 (zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich; konspi-
racja w Wielkopolsce 1939–1945; okupacja niemiecka w ¸ódzkiem; skazani na kar´ Êmierci
1944–1956; aparat represji; opór spo∏eczny 1944–1989; represje wobec wsi i ruchu ludowego
1944–1989; stan wojenny). Instytut ÊciÊle wspó∏pracuje z Instytutem Historii PAN, Instytutem Stu-
diów Politycznych PAN oraz na podstawie odpowiednich umów z wi´kszoÊcià uniwersytetów.

7. W dzia∏alnoÊci Instytutu znajdujà oparcie Êrodowiska kombatanckie, sta∏ si´ on forum dla ˝o∏-
nierzy i uczestników wojny oraz niepodleg∏oÊciowej i demokratycznej opozycji okresu powojennego.

8. Instytut nawiàza∏ rzeczowà wspó∏prac´ ze swoimi odpowiednikami w innych krajach (Czechy,
Izrael, Litwa, RFN, Rumunia, S∏owacja, W´gry, USA). W przypadku Ukrainy i Rosji, gdzie nie ma
odpowiednika Instytutu, wspó∏pracujemy z historykami i z archiwistami. Prokuratorzy Instytutu
wspó∏pracujà ÊciÊle z niemieckà Centralà Âcigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu, z Cen-
trum Wiesenthala, z Departamentem SprawiedliwoÊci USA, a tak˝e – w ramach pomocy prawnej
– z prokuratorami RFN, Rosji, Bia∏orusi, Ukrainy, Litwy, USA, Kanady, Izraela i Wielkiej Bryta-
nii. S∏u˝àc prawdzie, Instytut wkomponowa∏ si´ w proces trwa∏ego pojednania naszego Narodu
z narodami niemieckim, rosyjskim, ukraiƒskim, litewskim, bia∏oruskim oraz ˝ydowskim.

BUD˚ET INSTYTUTU

Zarzàdzanie bud˝etem Instytutu jest zdecentralizowane w ramach 9 pozawarszawskich oddzia-
∏ów terenowych IPN. Decentralizacja nie dotyczy oddzia∏u warszawskiego, którego wydatki reali-
zowane sà przez central´ Instytutu z racji zajmowania wspólnych obiektów, obs∏ugiwanych przez
wspólne programy remontowe, informatyczne.

Zrealizowane w 2003 r. wydatki Instytutu wynios∏y 84 259 tys. z∏, co stanowi 98,93% planu na
2003 r., a tak˝e 102,16% w stosunku do wykonania wydatków w roku 2002.

Najwi´kszà pozycj´ w dziale 751 stanowi∏y wydatki bie˝àce, a w tej grupie wydatki przeznaczo-
ne na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeƒ w kwocie 54 693 tys. z∏ (74,98% wydatków bie-
˝àcych) oraz wydatki na zakup towarów i us∏ug w kwocie 15 981 tys. z∏ (21,91% wydatków bie˝à-
cych).

W 2003 r. w porównaniu do 2002 r. przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie brutto wzros∏o
o 4,8%. Wzrost wynagrodzeƒ sfinansowany zosta∏ w ramach planowanego funduszu wynagrodzeƒ
zawartego w ustawie bud˝etowej na rok 2003. Instytut Pami´ci Narodowej, realizujàc bud˝et na
2003 r., nie dokonywa∏ zmian zwi´kszajàcych planowane kwoty wynagrodzeƒ.

Niewykorzystanie Êrodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe prokuratorów spowo-
dowane by∏o nieosiàgni´ciem limitu zatrudnienia prokuratorów okreÊlonym w ustawie bud˝etowej
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na 115 etatów. Zgodnie z ustawà o IPN, prokuratorów Instytutu powo∏uje Prokurator Generalny.
Brak jego decyzji w tej sprawie uniemo˝liwi∏ osiàgni´cie pe∏nego zatrudnienia.

Wydatki majàtkowe w 2003 r. w porównaniu z rokiem 2002 by∏y ni˝sze o 3 450 tys. z∏, tj. 25,56%.
Wydatki te wynios∏y 10 047 tys. z∏, tj. 99,98% Êrodków przyj´tych na wydatki inwestycyjne w usta-
wie bud˝etowej na 2003 r., a tak˝e zwi´kszonych decyzjà Ministra Finansów w sprawie przyznania
Êrodków w wysokoÊci 49,50 tys. z∏ z rezerwy celowej na pokrycie kosztów wyposa˝enia w sprz´t
komputerowy s∏u˝àcy wspó∏pracy z Departamentem Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Finansów.

Prace adaptacyjno-remontowe, przyj´te do realizacji w 2003 r., dotyczy∏y obiektów o ró˝nym
stopniu zaawansowania prac rozpocz´tych jeszcze w 2002 r. Ograniczenie przez Sejm Êrodków na
wydatki inwestycyjne w 2003 r. spowodowa∏o koniecznoÊç rezygnacji z cz´Êci zamierzeƒ poprzez
zmniejszenie zakresu prac adaptacyjno-modernizacyjnych.

Ustawa o IPN-KÂZpNP oraz przepisy prawa archiwalnego, budowlanego, ochrony przeciw-
po˝arowej, ochrony informacji niejawnych, a tak˝e przyj´te przez Kolegium Instytutu zasady
archiwizacji dokumentów przesàdzi∏y o koniecznych nak∏adach inwestycyjnych. Przejmowane
przez Instytut od koƒca 2000 r. obiekty z zasobów Skarbu Paƒstwa by∏y w znacznym stopniu
zdekapitalizowane i nieprzystosowane do nowych funkcji; wymaga∏y one zatem modernizacji
i adaptacji.

Zatrudnienie Êrednioroczne w Instytucie Pami´ci Narodowej w 2003 r. wynios∏o ogó∏em 1175
etatów. W odniesieniu do 2002 r. (1098 etatów) oznacza to przyrost zatrudnienia o 7,01% etatów.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeci´tne zatrudnienie by∏o ni˝sze o 40 eta-
tów. Limit etatów dla pracowników obj´tych mno˝nikowym systemem wynagradzania okreÊlony
w ustawie bud˝etowej nie zosta∏ przekroczony (wg ustawy bud˝etowej 116 etatów, wykonanie na
dzieƒ 31.12.2003 r. 96 etatów). Najwi´kszy odsetek pracowników Instytutu stanowià pracownicy
merytoryczni (84,4%).

Obni˝enie Êrodków bud˝etowych na 2003 r. o 13 120 tys. z∏, w tym 7 500 tys. z∏ na wydatki in-
westycyjne, spowodowa∏o przesuni´cie terminów zakoƒczenia wczeÊniej rozpocz´tych zadaƒ inwe-
stycyjnych, dotyczàcych tworzenia archiwów, na 2004 r. Ponowne znaczne obni˝enie Êrodków na
wydatki IPN w 2004 r. – w wysokoÊci ogó∏em 9 564 tys. z∏, w tym na wydatki inwestycyjne 7 800 tys.
z∏ – powoduje koniecznoÊç ograniczenia wydatkowania Êrodków na realizacj´ zadaƒ ustawowych
i wyd∏u˝a okres zakoƒczenia zadaƒ inwestycyjnych.

Zrealizowane w okresie 6 miesi´cy 2004 r. wydatki w dziale 751, rozdzia∏ 75101, w wysokoÊci
17 597 tys. z∏ stanowià 42,04% planowanej kwoty, w rozdziale 75112 zaÊ w wysokoÊci 22 724 tys. z∏
– 52,43% planowanej kwoty na rok 2004.

Dzia∏alnoÊç Gospodarstwa Pomocniczego Instytutu skupia∏a si´ na prowadzeniu dzia∏alnoÊci
wydawniczej obejmujàcej druk publikacji IPN oraz ich sprzeda˝. W 2003 r. ze sprzeda˝y publika-
cji Gospodarstwo osiàgn´∏o przychody w wysokoÊci 325 tys. z∏, natomiast w pierwszej po∏owie
2004 r. – 267 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 rów-
nie˝ sprzeda˝ wysy∏kowà publikacji IPN.

ÂCIGANIE ZBRODNI

Prokuratorzy pionu Êledczego Instytutu kontynuowali Êledztwa wszcz´te we wczeÊniejszym
okresie oraz wszcz´li Êledztwa w sprawach nowo ujawnianych zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu dokonanych w okresie od 1 wrzeÊnia 1939 r. do 31 grudnia 1989 r. Poj´cie zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu obejmuje zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne oraz zbrod-
nie przeciwko pokojowi, ludzkoÊci i zbrodnie wojenne pope∏nione na osobach narodowoÊci
polskiej – bez wzgl´du na miejsce ich dokonania, a tak˝e na osobach innych narodowoÊci, je˝eli
zosta∏y pope∏nione na terytorium paƒstwa polskiego.
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Podobnie jak w Czechach czy w Niemczech, prokuratorzy Instytutu Êcigajà tylko takie czyny, któ-
re w momencie ich pope∏nienia by∏y zabronione przez prawo karne w tym czasie obowiàzujàce. Wów-
czas, tak samo jak i obecnie, sprzeczne z prawem polskim i ratyfikowanymi konwencjami ONZ by∏o
torturowanie ludzi w Êledztwie, skazywanie na podstawie nieobowiàzujàcego prawa czy kierowanie
w ramach struktur paƒstwa zwiàzkami o charakterze przest´pczym albo masowymi represjami.

Na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. we wszystkich oddzia∏owych komisjach pozosta∏o do za∏atwienia
∏àcznie 1359 Êledztw, w tym 363 w sprawach zbrodni nazistowskich, 918 w sprawach zbrodni komu-
nistycznych oraz 78 w sprawach innych zbrodni wojennych i przeciwko ludzkoÊci.

W sprawach zbrodni nazistowskich prokuratorzy IPN zakoƒczyli analiz´ niemieckich postano-
wieƒ o umorzeniu Êledztw w sprawach zbrodni (wg prawa niemieckiego) pope∏nionych we wrzeÊ-
niu 1939 r. w Polsce przez ˝o∏nierzy Wehrmachtu na ludnoÊci cywilnej. ˚adne ze Êledztw niemiec-
kich nie doprowadzi∏o do skazania w RFN sprawców tych zbrodni. Jako uzasadnienie postanowieƒ
o umorzeniu post´powaƒ karnych w sprawach zbrodni Wehrmachtu niemieckie prokuratury przyj-
mowa∏y generalnie, ˝e nie stanowi∏y one zbrodni wojennych, lecz ˝e zabójstw tych oddzia∏y doko-
nywa∏y w ramach dozwolonego przez konwencj´ haskà z 1907 r. zwalczania partyzantki. Âciganie
innych zabójstw dokonanych przez Wehrmacht uleg∏o przedawnieniu, zaÊ w przypadku niepodle-
gajàcych przedawnieniu morderstw prokuratury niemieckie nie zdo∏a∏y zidentyfikowaç ich spraw-
ców, tj. konkretnych ˝o∏nierzy i oficerów Wehrmachtu.

Jakkolwiek nieliczne tylko Êledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich rokujà oskar˝enie ˝yjà-
cych sprawców, to jednak˝e na podkreÊlenie zas∏uguje, ˝e w okresie sprawozdawczym prokurato-
rzy IPN poszukiwali przy pomocy Interpolu 12 zidentyfikowanych sprawców zbrodni nazistow-
skich. Jeden z odnalezionych sprawców, Bohdan Kozij, przebywajàcy na terenie Kostaryki, zmar∏
30 listopada 2003 r., bezpoÊrednio po dor´czeniu mu zaakceptowanego przez w∏adze Republiki
Kostaryki polskiego wniosku o ekstradycj´.

Prokuratorzy IPN kontynuujà post´powania o stwierdzenie zbrodniczego charakteru wyro-
ków wydawanych na Polaków przez niemieckie sàdy specjalne. Stosowne wnioski kierowane sà
do niemieckich prokuratur za poÊrednictwem Centrali w Ludwigsburgu. Pierwszym uchylonym
przez prokuratur´ w Görlitz wyrokiem (postanowienie z dnia 10 marca 2004 r.) by∏ wyrok ska-
zujàcy na kar´ Êmierci ksi´dza Wincentego Harasimowicza, wydany przez sàd specjalny w ¸odzi
9 grudnia 1941 r.

W sprawach zbrodni komunistycznych pope∏nionych do koƒca 1956 r. (zwanych popularnie
zbrodniami stalinowskimi) utrwali∏a si´ linia orzecznictwa sàdowego w pe∏ni potwierdzajàca zasad-
noÊç aktów oskar˝enia kierowanych do sàdów przez prokuratorów IPN przeciwko by∏ym funkcjo-
nariuszom Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego. Sà oni oskar˝ani przez prokuratorów IPN o bez-
prawne aresztowania oraz stosowanie tortur fizycznych i psychicznych wobec pokrzywdzonych,
traktowanych przez ówczesne w∏adze paƒstwowe jako wrogowie polityczni. Zarówno przebieg roz-
praw sàdowych, jak i uzasadnienia wyroków skazujàcych potwierdzajà racje le˝àce u podstaw Êci-
gania i odpowiedzialnoÊci karnej tej kategorii sprawców.

Sàdy orzekajàce nie podzieli∏y jednak – jak dotàd – argumentacji przedstawionej w uzasadnie-
niach aktów oskar˝enia przeciwko stalinowskim s´dziom i prokuratorom sprawcom zbrodni sàdo-
wych. Jedyny wyrok skazujàcy stalinowskiego s´dziego zapad∏ przed Sàdem Garnizonowym w War-
szawie w dniu 18 kwietnia 2003 r. i odnosi∏ si´ do stalinowskiego s´dziego, który wymierzy∏ kar´
wieloletniego wi´zienia za rzekome rozpowszechnianie wrogiej propagandy. Wyrok skazujàcy s´-
dziego zosta∏ uchylony przez Wojskowy Sàd Okr´gowy w Warszawie w dniu 3 grudnia 2003 r., z uza-
sadnieniem, ˝e oskar˝onego (od 1975 r. emeryta wojskowego) chroni stale immunitet s´dziowski,
który nie zosta∏ uchylony. Od tego wyroku zosta∏a wniesiona kasacja przez Naczelnego Prokurato-
ra Wojskowego, który stanà∏ na stanowisku, ˝e immunitet przys∏ugujàcy oskar˝onemu wygas∏
z chwilà ustàpienia z funkcji s´dziego. Kasacja ta nie zosta∏a uwzgl´dniona. Izba Wojskowa Sàdu
Najwy˝szego przyj´∏a w uzasadnieniu, ˝e Naczelny Prokurator Wojskowy nie jest uprawniony do
wnoszenia kasacji w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci rzeczowej prokuratora IPN. Nale˝y
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przypomnieç, ˝e kasacja wniesiona w poprzednim okresie sprawozdawczym przez Dyrektora G∏ów-
nej Komisji jako Zast´pc´ Prokuratora Generalnego w sprawie zabójstwa sàdowego, pozostajàce-
go we w∏aÊciwoÊci rzeczowej prokuratora IPN, nie zosta∏a przyj´ta przez Izb´ Wojskowà Sàdu Naj-
wy˝szego, ze wskazaniem, ˝e uprawnionym do wniesienia takiej kasacji jest Naczelny Prokurator
Wojskowy.

Przed Wojskowym Sàdem Okr´gowym w Warszawie toczy si´ post´powanie przeciwko by∏emu
prokuratorowi wojskowemu Czes∏awowi ¸., któremu prokurator IPN zarzuca udzia∏ w sàdowym
zabójstwie rtm. Witolda Pileckiego.

W sprawach zbrodni komunistycznych pope∏nionych po 1956 r. w okresie sprawozdawczym za-
pad∏ m.in. wyrok skazujàcy by∏ych funkcjonariuszy SB na kary za zn´canie si´ fizyczne i psychicz-
ne w toku prowadzonych przez nich post´powaƒ karnych nad aresztowanymi cz∏onkami NSZZ
„SolidarnoÊç” w Koninie po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

W sprawie zbrodni katyƒskiej prokuratorzy IPN przygotowali analiz´ obowiàzujàcego obecnie
w Federacji Rosyjskiej stanu prawnego. Do G∏ównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej
zosta∏y skierowane wnioski o pomoc prawnà w sprawach zabójstw pojmanych oficerów i ˝o∏nierzy
Wojska Polskiego we wrzeÊniu 1939 r. Odpowiedê strony rosyjskiej pozwoli∏a na okreÊlenie aspek-
tów prawnych spodziewanego postanowienia koƒczàcego Êledztwo w sprawie zbrodni katyƒskiej,
prowadzonego przez prokuratur´ rosyjskà. Prokuratura ta pismem z dnia 17 marca 2004 r. odmó-
wi∏a udzielenia pomocy prawnej w Êledztwie w sprawie zabójstwa w dniu 22 wrzeÊnia 1939 r. gen.
Józefa Olszyny-Wilczyƒskiego i kpt. Mieczys∏awa Strzemeskiego, których ˝o∏nierze Armii Czerwo-
nej rozstrzelali bezpoÊrednio po wzi´ciu ich do niewoli. Ocena prawna tej zbrodni sformu∏owana
przez prokuratora IPN wskazywa∏a na pakt Ribbentrop–Mo∏otow z 23 sierpnia 1939 r., w wyniku
którego Armia Czerwona w dniu 17 wrzeÊnia 1939 r. rozpocz´∏a faktycznie dzia∏ania wojenne wo-
bec Paƒstwa Polskiego, z tego te˝ wzgl´du zabójstwo polskich ˝o∏nierzy po ich wzi´ciu do niewoli
zakwalifikowano jako nieulegajàcà przedawnieniu zbrodni´ wojennà. G∏ówna Prokuratura Woj-
skowa FR nie podzieli∏a tej kwalifikacji prawnej, argumentujàc, ˝e pakt z 23 sierpnia 1939 r. by∏
w istocie paktem o nieagresji pomi´dzy Niemcami a Zwiàzkiem Radzieckim, dlatego te˝ „w czasie
wydarzeƒ wymienionych we wniosku, a tak˝e i póêniej wojska Armii Czerwonej nie mog∏y udzie-
liç pomocy wojskom Niemiec lub ich sojusznikom w dokonywaniu przest´pstw wojennych w jakiej-
kolwiek by to nie by∏o formie, w tym tak˝e bioràc udzia∏ w dokonywaniu zabójstw na ludnoÊci
cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej, ˝o∏nierzy i jeƒców wojennych armii polskiej. Wobec przedsta-
wionych we wniosku okolicznoÊci ˝o∏nierze Armii Czerwonej mogli pope∏niç jedynie przest´pstwa
pospolite”. W konkluzji prokurator G∏ównej Prokuratury Wojskowej FR stwierdzi∏, ˝e Êciganie
pospolitych zabójstw dokonanych w okresie drugiej wojny Êwiatowej uleg∏o ju˝ przedawnieniu we-
d∏ug prawa karnego FR, co spowodowa∏o zwrócenie polskiego wniosku o pomoc prawnà. Nie zwa-
˝ajàc na takie stanowisko, w tym samym piÊmie, G∏ówna Prokuratura Wojskowa FR wskaza∏a, ˝e
porozumienie mocarstw z 8 sierpnia 1945 r. mia∏o na celu „pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci kar-
nej niemieckich oficerów, ˝o∏nierzy i cz∏onków partii nazistowskiej odpowiedzialnych za przest´p-
stwa wojenne pope∏nione przez nich w czasie drugiej wojny Êwiatowej”.

Stwierdzenie, wed∏ug którego zbrodnie NKWD uleg∏y przedawnieniu, G∏ówna Prokuratura
Wojskowa Federacji Rosyjskiej odnios∏a tak˝e do zabójstw dokonanych na obywatelach polskich
w listopadzie 1945 r. (pismo z dnia 25 listopada 2003 r. o odmowie udzielenia pomocy prawnej
w sprawie zabójstwa Józefa i Stanis∏awa ¸empickich, zastrzelonych przez funkcjonariuszy NKWD
pod Ciechanowcem).

We wszystkich prowadzonych przez prokuratorów IPN Êledztwach zosta∏o przes∏uchanych
w okresie sprawozdawczym ∏àcznie 8882 Êwiadków.

PodkreÊlenia wymaga, ˝e w Êledztwach, które z ró˝nych przyczyn zosta∏y umorzone przez pro-
kuratorów IPN zgromadzony zosta∏, cz´sto bardzo obszerny i historycznie donios∏y, materia∏ do-
wodowy, w szczególnoÊci w postaci nieznanych wczeÊniej zeznaƒ Êwiadków, który to materia∏ sta-
nowi podstaw´ dla dalszych badaƒ naukowych, a tak˝e publicystyki.
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G∏ówna Komisja wspó∏pracuje z odpowiednimi instytucjami za granicà, a w szczególnoÊci z nie-
mieckà Centralà Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu, z Urz´dem Âledztw
Specjalnych Departamentu SprawiedliwoÊci USA oraz Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie.

S∏u˝ba prokuratorów Instytutu ma swojà wyraênà specyfik´ na tle pracy prokuratorów proku-
ratury powszechnej. Wynika ona z koniecznoÊci poznania kontekstu historycznego Êciganego prze-
st´pstwa, poznania obowiàzujàcego wówczas prawa i orzecznictwa. W cz´Êci spraw trzeba przes∏u-
chaç po kilkuset Êwiadków, co oznacza ˝mudny proces ustalenia ich danych personalnych,
stwierdzenia, czy ˝yjà, oraz odszukania ich i przes∏uchania cz´sto w miejscu zamieszkania. Znacz-
nà cz´Êç spraw prowadzonych przez pion Êledczy Instytutu nale˝y porównaç, ze wzgl´du na skal´
procesowych zadaƒ, do Êledztw prowadzonych w sprawach zorganizowanej przest´pczoÊci oraz
w sprawach gospodarczych przez prokuratorów prokuratur apelacyjnych oraz okr´gowych. Wyni-
ka to z wielowàtkowoÊci i z∏o˝onoÊci odtwarzanych mechanizmów przest´pstw, wieloÊci osób po-
krzywdzonych oraz sprawców, wspó∏dzia∏ajàcych w ich dokonywaniu, a tak˝e faktu, ˝e zbrodnie te
– w uj´ciu kryminologicznym – stanowià postaç „przest´pczoÊci paƒstwa”, tzn. pope∏niane by∏y
w imieniu w∏adz paƒstwowych przez jego funkcjonariuszy. Inaczej ni˝ w przypadku prokuratorów
prokuratury powszechnej oraz wojskowej, gdzie te czynnoÊci Êledcze niemal bez wyjàtku wykonu-
jà obecnie policjanci, wszystkie te czynnoÊci obowiàzani sà wykonaç – w myÊl ustawy o IPN-
-GKÂZpNP – osobiÊcie prokuratorzy Instytutu. Prokuratorzy Instytutu muszà prowadziç liczne
i pracoch∏onne kwerendy archiwalne w archiwach paƒstwowych, wojskowych, resortowych. Proku-
ratorzy ci z regu∏y prowadzà samodzielnie ca∏e post´powanie, nie korzystajàc z pomocy Policji
w zakresie ustalania faktów b´dàcych przedmiotem Êledztwa. Bez porównania cz´Êciej ni˝ inni pro-
kuratorzy, prokuratorzy Instytutu gromadzàc materia∏ dowodowy, muszà korzystaç z pomocy
prawnej organów wymiaru sprawiedliwoÊci oraz innych instytucji paƒstw obcych. Akta spraw za-
koƒczonych liczà od kilkunastu do kilkuset tomów.

W wielu post´powaniach przes∏uchiwani w charakterze Êwiadków pokrzywdzeni wyra˝ali swà
moralnà satysfakcj´ z powodu kwalifikacji prawnej zbrodni przyjmowanej przez prokuratorów In-
stytutu. Âwiadkowie ci podkreÊlali przy tym niejednokrotnie, ˝e relacja z∏o˝ona przed prokurato-
rem jest jedynà formà utrwalenia doÊwiadczeƒ i prze˝yç z przesz∏oÊci, które cz´sto traumatyzowa-
∏y ca∏e ich póêniejsze ˝ycie. Âledztwa, które z ró˝nych przyczyn nie koƒczà si´ skierowaniem do
sàdu aktu oskar˝enia przeciwko sprawcom zbrodni, zyska∏y w publicystyce miano „Êledztw histo-
rycznych”, które tylko w cz´Êci oddaje ich charakter i cele.

Dyrektor G∏ównej Komisji oraz prokuratorzy IPN aktywnie prezentowali dzia∏alnoÊç pionu Êled-
czego IPN m.in. w ramach organizowanych przez Instytut konferencji naukowych. Rezultaty Êciga-
nia przez Paƒstwo Polskie zbrodni nazistowskich oraz zbrodni komunistycznych zosta∏y przedsta-
wione na I Âwiatowym Kongresie Ekspertów Interpolu w Sprawie Âcigania Zbrodni Ludobójstwa,
Zbrodni Wojennych i Przeciwko LudzkoÊci, który odby∏ si´ w Lyonie w dniach 23–25.03.2004 r.

Nierozwiàzane pozostaje zagadnienie mo˝liwoÊci odwo∏ywania prokuratorów pionu Êledczego
IPN oraz ich powrotu na wczeÊniej zajmowane stanowiska w prokuraturze powszechnej na innej
drodze ani˝eli w wyniku post´powania dyscyplinarnego.

ARCHIWIZOWANIE I UDOST¢PNIANIE DOKUMENTÓW

Zadanie archiwizowania i udost´pniania dokumentów wytworzonych przez polskie i obce or-
gany bezpieczeƒstwa paƒstwa w latach 1939–1989 mieÊci si´ w konstytucyjnym obowiàzku w∏adz
publicznych opisanym w art. 61 oraz 51 polskiej ustawy zasadniczej. Kierujàc si´ tymi przepisa-
mi oraz przepisami ustawy o IPN-KÂZpNP, Instytut musi braç te˝ pod uwag´ wymagania wyni-
kajàce z ustaw o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zadania te Instytut realizuje poprzez pion ar-
chiwalny, który tworzà Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów, oddzia∏owe biura
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udost´pniania i archiwizacji dokumentów oraz wydzia∏y udost´pniania i archiwizacji dokumen-
tów w delegaturach.

Na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. w pionie archiwalnym zatrudnionych by∏o ∏àcznie 497 archiwistów
(o jednego wi´cej ni˝ rok wczeÊniej), w tym w BUiAD w Warszawie 179 archiwistów (178 etatów).
W BUiAD oraz w oddzia∏owych biurach udost´pniania i archiwizacji dokumentów IPN pracuje
17 archiwistów ze stopniem naukowym doktora oraz dwóch doktorów habilitowanych.

W czwartym roku funkcjonowania Instytutu dzia∏alnoÊç pionu archiwalnego koncentrowa∏a si´
na opracowywaniu przej´tych materia∏ów archiwalnych i szerokim ich udost´pnianiu. Priorytetem
pionu archiwalnego by∏o udost´pnianie dokumentów osobom pokrzywdzonym oraz badaczom,
a tak˝e innym osobom oraz uprawnionym podmiotom.

Wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. zasób archiwalny Instytutu Pami´ci Narodowej liczy∏
79 920,65 m.b., z czego 28 459,51 m.b. (35,6%) gromadzi Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Do-
kumentów, a 51 461,14 m.b. (64,4%) dziewi´ç oddzia∏owych biur udost´pniania i archiwizacji do-
kumentów (OBUiAD) ∏àcznie z delegaturami IPN. Dla porównania: stan zasobu archiwów paƒ-
stwowych ogó∏em wynosi 236 622 m.b.

W stosunku do roku poprzedniego (30 czerwca 2003 r. zasób wynosi∏ 77 858,94 m.b.) przyby∏o
2061,71 m.b. dokumentów, to jest 2,65%. W 2003 r. wzrost ten w stosunku do roku 2002 wynosi∏ 67%.

Proces gromadzenia archiwaliów rozpocz´ty przez BUiAD w drugiej po∏owie 2000 r., a przez
jednostki terenowe w 2001 r., dobiega koƒca. Wi´kszoÊç jednostek pionu archiwalnego IPN osiàg-
n´∏a lub zbli˝y∏a si´ do stanu przewidywanego zasobu planowanego w 2000 r. na podstawie da-
nych szacunkowych przekazanych przez instytucje przechowujàce akta organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa. Z perspektywy prawie czterech lat nale˝y stwierdziç, ˝e docelowy stan iloÊciowy zasobu
Instytutu zosta∏ skorygowany – nie wyniesie on ponad 95 km, lecz najpewniej nie wi´cej ni˝
80–81 km. Stan ten spowodowany jest zbyt wysokim szacunkiem zasobu archiwalnego, g∏ównie
przez archiwa policyjne i wojskowe.

Jednostki pionu archiwalnego IPN uzupe∏nia∏y w okresie 2003–2004 swój stan posiadania o do-
kumenty z zespo∏ów lub zbiorów archiwalnych ju˝ przej´tych. W niektórych tylko przypadkach
przyj´to do zasobu nowe zespo∏y. Do IPN sà przekazywane tak˝e sprawy, które wczeÊniej zosta∏y
wypo˝yczone przez ówczesnego dysponenta, a nie zosta∏y dostarczone z ca∏oÊcià dokumentacji.

Do przyj´cia pozosta∏a jednak jeszcze pewna cz´Êç dokumentów. Instytut podejmowa∏ ciàgle
starania przekazania do jego ustawowego zasobu archiwalnego przede wszystkim spraw z tzw.
okresu prze∏omowego – roku 1990 – kiedy uleg∏y likwidacji peerelowskie organy bezpieczeƒstwa
paƒstwa. Ustawa o IPN okreÊla precyzyjnie koƒcowe daty dokumentów wytworzonych przez te or-
gany, które podlegajà przekazaniu do Instytutu, np. z ABW i AW sà przekazywane dokumenty,
zbiory danych, rejestry i kartoteki wytworzone w okresie do 6 maja 1990 r., a w przypadku archi-
wów Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych do 31 grudnia 1990 r. OkreÊlone w ustawie cezury czaso-
we wymaga∏y podj´cia czasoch∏onnych czynnoÊci archiwalnych zwiàzanych z rozdzieleniem doku-
mentacji (np. przejmowanej z ABW na dokumenty dla IPN wytworzone do 6 maja i po tej dacie
do pozostawienia w dotychczasowej dyspozycji ABW), cz´sto za∏o˝eniem nowej teczki i jej ponow-
nym opracowywaniem. Prace te by∏y wykonywane przez funkcjonariuszy s∏u˝b ochrony paƒstwa.

Instytut zgromadzi∏ 99% nale˝nych mu na mocy ustawy dokumentów archiwalnych. Nadal rów-
nie˝ ABW, AW oraz WSI nie przekaza∏y do Instytutu wszystkich kart osobowych by∏ych tajnych
wspó∏pracowników organów bezpieczeƒstwa paƒstwa okreÊlonych w ustawie. Przed∏u˝enie si´ pro-
cesu przejmowania kartotek wynika∏o z kilku czynników, m.in. karty przeznaczone do IPN
z UOP/ABW by∏y wy∏àczane z kartotek bie˝àcych, w których funkcjonariusze UOP/ABW dokony-
wali sprawdzeƒ, koniecznoÊci dokonania przeglàdu wy∏àczonych kart, tak˝e pod kàtem umieszcze-
nia niektórych z nich w zbiorze zastrze˝onym, a tak˝e skanowaniem cz´Êci zasobu kartotecznego
przez UOP/ABW.

Do IPN winna te˝ byç przekazana cz´Êç materia∏ów z archiwów paƒstwowych podleg∏ych Na-
czelnemu Dyrektorowi Archiwów Paƒstwowych, g∏ównie kopie akt PPR i PZPR, które dotyczà
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wy∏àcznie organów bezpieczeƒstwa paƒstwa – nie chodzi zatem o pozyskanie ca∏ych zespo∏ów
aktowych.

Poza BUiAD najwi´cej archiwaliów zgromadzi∏y oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji
dokumentów w Katowicach, Wroc∏awiu, Gdaƒsku, Krakowie i Poznaniu. Ich zbiory mieszczà si´
w granicach 6000–11 200 m.b. ¸àcznie zgromadzi∏y one 39 374,72 m.b., co stanowi 76,51% doku-
mentacji zgromadzonej przez wszystkie dziewi´ç OBUiAD. Zbiory pozosta∏ych OBUiAD miesz-
czà si´ w przedziale 2500–3900 (Rzeszów, Lublin, Bia∏ystok i ¸ódê).

Przej´te akta organów bezpieczeƒstwa paƒstwa to przede wszystkim akta operacyjne z teczkami
personalnymi i teczkami pracy tajnych wspó∏pracowników, dokumenty dotyczàce lokali kontakto-
wych i mieszkaƒ konspiracyjnych, akta rozpracowaƒ operacyjnych, akta kontrolno-Êledcze zawie-
rajàce m.in. sprawy o dzia∏alnoÊci „antypaƒstwowej”, „szpiegowskiej” i „sabota˝owo-dywersyjnej”
oraz akta spraw „obiektowo-zagadnieniowych”. Du˝à cz´Êç dokumentów stanowià akta osobowe
b. funkcjonariuszy UB, SB i MO, pracowników cywilnych i ˝o∏nierzy zawodowych resortu spraw
wewn´trznych. Z archiwów Policji przej´to g∏ównie akta funkcjonariuszy UB i MO do 1954 r. oraz
UB i SB do 1990 r. i znacznà iloÊç akt administracyjnych (m.in. rejestry Êledztw i dochodzeƒ z lat
1944–1954, sprawozdawczoÊç, normatywy) oraz akta paszportowe. Te ostatnie dajà si´ wyodr´bniç
w najwi´kszy zbiór archiwalny. ¸àcznie pion archiwalny IPN zgromadzi∏ 43 134,93 m.b. akt pasz-
portowych, w tym 6844,74 m.b. (15,9%) znajduje si´ w BUiAD, a 36 290,19 m.b. (84,1%) w dzie-
wi´ciu OBUiAD.

Przej´te dokumenty resortu spraw wewn´trznych to równie˝ dokumenty jednostek organizacyj-
nych tego˝ resortu wytworzone w zwiàzku z ich dzia∏alnoÊcià, a nie b´dàce materia∏ami operacyj-
nymi i osobowymi. Nale˝y tak˝e wymieniç dokumenty organów bezpieczeƒstwa powsta∏e w zwiàzku
z kluczowymi wydarzeniami okresu PRL: Poznaƒski Czerwiec 1956 r., Marzec 1968 r., wydarzenia
na Wybrze˝u w grudniu 1970 r., w Radomiu i Ursusie w 1976 r. oraz zwiàzane z powstaniem NSZZ
„SolidarnoÊç” i stanem wojennym, a tak˝e zwalczaniem opozycji demokratycznej. Cz´Êç przej´te-
go zasobu stanowià zbiory akt normatywnych dotyczàcych organów bezpieczeƒstwa paƒstwa (m.in.
rozporzàdzenia, uchwa∏y, zarzàdzenia, decyzje, rozkazy, pisma okólne, rozkazy personalne). Cz´Êç
akt Instytut przejà∏ w formie mikrofilmów.

Dokumenty wojskowych s∏u˝b specjalnych stanowià materia∏y przekazane przede wszystkim
przez archiwa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych. Przyjmowa∏ je jedynie BUiAD. W tej grupie ar-
chiwaliów przewa˝a dokumentacja operacyjna oraz teczki akt osobowych ˝o∏nierzy i pracowników
cywilnych wojskowych s∏u˝b specjalnych (Informacji Wojska Polskiego, Wojskowej S∏u˝by We-
wn´trznej i Zarzàdu II Sztabu Generalnego WP). BUiAD posiada równie˝ inne zespo∏y aktowe
wojskowych organów bezpieczeƒstwa, w tym akta wojskowych sàdów i prokuratur przekazane
przez CAW, Archiwum Instytucji MON, Archiwum Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz
Archiwum Wojsk Làdowych w Warszawie i Archiwum Paƒstwowe m.st. Warszawy.

Ostateczne przej´cie akt z archiwów ABW i AW odbywa si´ w magazynach Instytutu i nast´pu-
je po otwarciu zabezpieczonych pude∏ w obecnoÊci funkcjonariuszy ABW lub AW, co praktycznie
koƒczy proces przej´cia przez Instytut ka˝dej z partii dokumentów UB i SB. G∏ównym problemem
zwiàzanym z otwieraniem pude∏ zawierajàcych akta niejawne by∏a przede wszystkim zbyt ma∏a licz-
ba skierowanych do tych prac funkcjonariuszy ABW. W BUiAD owe czynnoÊci wykonuje tylko je-
den funkcjonariusz ABW. W Oddziale IPN w Katowicach funkcjonariusze ABW jedynie dwa razy
w tygodniu mogà dokonywaç komisyjnego otwarcia kartonów. Liczba otwieranych pude∏ jest rów-
nie˝ uwarunkowana charakterem dokumentacji, a w przypadku akt operacyjnych kompletnoÊcià
dokumentów w danej jednostce archiwalnej. Na pracoch∏onnoÊç tych czynnoÊci wp∏yw ma m.in.
niew∏aÊciwe bàdê niestaranne wykonanie spisów zawartoÊci teczek, a w przypadku teczek luênych,
uk∏ad kart niezgodny z kolejnoÊcià w spisie.

W roku sprawozdawczym otwartych zosta∏o 23 506 pude∏ przekazanych przez archiwa ABW
i Policj´ (rok wczeÊniej – 21 648 pude∏). Wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2004 r., od rozpocz´-
cia procesu przejmowania dokumentów z ABW i Policji, ogó∏em otwarto 76 108 pude∏. W szeÊciu

13



OBUiAD (Bia∏ystok, Gdaƒsk, Kraków, Lublin, ̧ ódê i Rzeszów) otwarto wszystkie pud∏a. W BUiAD
otwarto wszystkie pud∏a przej´te od UOP/ABW w Warszawie, natomiast w drugim pó∏roczu
2004 r. prace b´dà si´ koncentrowaç na pud∏ach przej´tych z Delegatury ABW w Radomiu, które
dotàd by∏y otwierane sporadycznie, w zale˝noÊci od potrzeb. Zakoƒczenie procesu otwierania pu-
de∏ uzale˝nione jest przede wszystkim od liczby oddelegowanych do udzia∏u w nim funkcjonariu-
szy ABW. CzynnoÊci te winny byç wykonywane przez ca∏y tydzieƒ roboczy, a nie raz lub dwa razy
w tygodniu (szerzej zobacz s. 187).

Odr´bnà grup´ aktowà stanowià dokumenty przej´te z archiwów S∏u˝by Wi´ziennej. Sà to
g∏ównie akta penitencjarne osób represjonowanych z motywów politycznych, w tym osób interno-
wanych w stanie wojennym. Do BUiAD przekazano akta z Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz z jednostek podleg∏ych Okr´gowemu Inspektoratowi S∏u˝by Wi´ziennej w Warszawie, do
OBUiAD akta z pozosta∏ych inspektoratów okr´gowych.

Zasób archiwalny IPN tworzà równie˝ akta spraw osób represjonowanych z motywów politycz-
nych, których twórcami by∏y powszechne sàdy i prokuratury. WÊród przej´tych dokumentów domi-
nujà akta spraw z lat 70. i 80. XX w.

Niewielkà cz´Êç zasobu tworzà materia∏y przekazywane przez osoby prywatne jako dary.
W okresie sprawozdawczym do zasobu IPN przyj´to blisko 20 m.b. materia∏ów przekazanych przez
ró˝ne instytucje lub osoby prywatne w formie darowizny. Materia∏y te dotyczà wa˝nych wydarzeƒ
w dziejach paƒstwa i narodu. Nadsy∏ane bàdê przekazywane osobiÊcie cz´sto stanowià bardzo cen-
ne prywatne pamiàtki.

W celu udost´pniania jak najwi´kszej iloÊci dokumentów organów bezpieczeƒstwa paƒstwa za-
stosowane zosta∏o uproszczone opracowanie ograniczajàce si´ do sporzàdzenia dok∏adniejszych
pod wzgl´dem informacji spisów akt w postaci elektronicznej.

Bie˝àcy okres sprawozdawczy charakteryzowa∏ si´ zintensyfikowanym opracowywaniem przej´-
tych dokumentów, w tym zw∏aszcza archiwaliów najcz´Êciej udost´pnianych osobom pokrzywdzonym
lub do celów naukowo-badawczych, Êledczych i innych kwerend (poszukiwania dokumentów), w tym
spraw p∏acowo-emerytalnych. Kontynuowane by∏y prace porzàdkowe m.in. nad zespo∏ami dotyczà-
cymi wydarzeƒ zwiàzanych z wprowadzeniem stanu wojennego, przej´tymi z Archiwum MSWiA;
przystàpiono do porzàdkowania i inwentaryzowania „charakterystyk”, zwanych równie˝ „opracowa-
niami”, przekazanych przez Urzàd Ochrony Paƒstwa. „Charakterystyki” obrazujà dzia∏alnoÊç orga-
nizacji niepodleg∏oÊciowych oraz ugrupowaƒ politycznych i zbrojnych g∏ównie w latach 1944–1956,
ale i póêniej, na terenie ca∏ego kraju. Zosta∏y one sporzàdzone przez pracowników pionu archiwal-
nego resortu spraw wewn´trznych na podstawie oryginalnych materia∏ów. ¸àcznie opracowanych zo-
sta∏o 3960 jednostek inwentarzowych przekazanych na 21 spisach zdawczo-odbiorczych. W okresie
sprawozdawczym zakoƒczono ewidencjonowanie dokumentów przekazanych w formie elektronicz-
nej na 108 p∏ytach CD z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wytworzonych przez Urzàd Rady Mi-
nistrów do 1989 r. Zewidencjonowano 85 p∏yt CD zawierajàcych 4813 zeskanowanych dokumentów
(szerzej zobacz s. 187). Kontynuowano porzàdkowanie materia∏ów archiwalnych dotyczàcych KoÊ-
cio∏a rzymskokatolickiego i innych zwiàzków wyznaniowych, przekazanych przez ABW pod nazwà
„MSW Kler”.

Dla cz´Êci dokumentów niezewidencjonowanych sporzàdzono spis zdawczo-odbiorczy i wykazy
kryptonimów spraw obiektowych oraz innych spraw operacyjnych. Porzàdkowane dokumenty zszy-
to i sfoliowano. Dokumenty te zosta∏y wytworzone w latach 70. i 80., a na prze∏omie lat 80. i 90.
by∏y przeznaczone do zniszczenia. Zawierajà m.in. nast´pujàce sprawy:

– analiz´ sytuacji w Êrodowiskach akademickich, naukowych i wydawniczych,
– kolporta˝u wydawnictw opozycji demokratycznej,
– analiz´ sytuacji w Êrodowiskach opozycyjnych, m.in. KOR, ROPCiO, WiP, NSZZ „Solidar-

noÊç” i „SolidarnoÊç Walczàca”, Pomaraƒczowa Alternatywa oraz NZS,
– sytuacji w organizacjach m∏odzie˝owych i organizacjach harcerskich,
– duszpasterstwa akademickiego,
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– dzia∏alnoÊci opozycyjnej, m.in. manifestacje, happeningi, demonstracje i strajki,
– nadu˝yç w funkcjonowaniu wy˝szych uczelni.
Opracowany zbiór poza dokumentacjà aktowà liczy 810 zdj´ç operacyjnych z manifestacji

w Warszawie, Radomiu i Lublinie, a tak˝e zawiera kartotek´ dzia∏aczy i sympatyków Studenckich
Komitetów SolidarnoÊci (SKS).

W okresie sprawozdawczym rozpocz´to prace archiwalne zwiàzane z rozszyfrowywaniem kryp-
tonimów. Sporzàdzone przez UOP/ABW spisy zdawczo-odbiorcze wymieniajà jedynie kryptonimy
lub pseudonimy i nie informujà kogo i jakiego obiektu lub zdarzenia dotyczà akta. Rozszyfrowanie
tych informacji w sposób znaczàcy u∏atwi korzystanie z akt operacyjnych do celów s∏u˝bowych i kwe-
rend naukowo-badawczych. W wymienionym zbiorze dotyczàcym sprawy sàdowej o niszczeniu akt
Departamentu III rozszyfrowano ok. 1500 kryptonimów spraw. Prace te b´dà kontynuowane.

Rozpakowane zosta∏y pakiety przekazane przez archiwum WSI, a na teczki naniesiono aktual-
nà sygnatur´. W ten sposób uporzàdkowano 143,69 m.b. akt.

Kontynuowano sporzàdzanie elektronicznej ewidencji do ksiàg wi´êniów Êledczych i karnych
Wi´zienia Warszawa I (Mokotów), rok 1945. Opracowanych zosta∏o 6523 teczek aktowych przed
ich udost´pnieniem. Praktycznie ca∏oÊç zasobu Instytutu stanowià dokumenty na papierze nie-
trwa∏ym, tzw. kwaÊnym. SpoÊród przyj´tych materia∏ów cz´Êç wymaga pilnych zabiegów konserwa-
torskich ze wzgl´du na zniszczenia mechaniczne i post´pujàcà kruchoÊç papieru. Jak wykaza∏y ba-
dania, cz´sto wyst´puje ska˝enie mikrobiologiczne przej´tych przez Instytut akt, niew∏aÊciwie
dotychczas przechowywanych. W zdecydowanej wi´kszoÊci akta wymagajà przeszycia, reperacji
(laminowanie, podklejanie filmoplastem, zak∏adanie nowych obwolut tekturowych), paginacji.

Na potrzeby strony internetowej Instytutu przygotowano elektroniczny wykaz opracowanych ze-
spo∏ów aktowych przej´tych z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, wszyst-
kich zespo∏ów z G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, materia∏ów u˝y-
czonych przez Archiwum Paƒstwowe m.st. Warszawy, przekazanych z prokuratur i sàdów
powszechnych i organów wi´ziennictwa do BUiAD w latach 2000–2003 oraz przechowywanych
w Delegaturze IPN w Radomiu. Wykaz ten jest istotnà pomocà ewidencyjno-informacyjnà dla u˝yt-
kowników pragnàcych skorzystaç z zasobu BUiAD – podaje dok∏adnà nazw´ zespo∏u, daty roczne,
to jest okres pochodzenia materia∏u archiwalnego i sygnatur´ IPN oraz ogólnà liczb´ spraw (teczek).

Do ustawowych zadaƒ Instytutu nale˝y ukazanie prawdy historycznej o roli, jakà odgrywa∏ apa-
rat bezpieczeƒstwa w okresie istnienia Polski Ludowej. Jednà z form realizowania tego zadania jest
umo˝liwienie pokrzywdzonym przez ten aparat dost´pu do dokumentów. Osobom, które wyra˝à
wol´ zapoznania si´ z zawartoÊcià „teczek” na drodze realizacji „wniosków o udost´pnienie doku-
mentów/zapytanie o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej
– Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” sà udost´pniane materia∏y s∏u˝b apa-
ratu bezpieczeƒstwa.

Pierwsze wnioski zosta∏y przyj´te w dniu 7 lutego 2001 r. Od tego czasu do dnia 30 czerwca
2004 r. 15 485 osób wyrazi∏o ch´ç wglàdu do materia∏ów, jakie zgromadzi∏y na nie s∏u˝by bezpie-
czeƒstwa, a zatem by∏o to o 1968 osób wi´cej ni˝ rok wczeÊniej. Efektem finalnym przeprowadzo-
nej na wniosek wnioskodawcy kwerendy archiwalnej jest wydanie zaÊwiadczenia okreÊlajàcego je-
go status. Zgodnie z ustawà o IPN, opierajàc si´ tylko na dokumentach znajdujàcych si´ w zasobie
IPN, wydaje si´ zaÊwiadczenie, i˝ osoba jest pokrzywdzona przez organy bezpieczeƒstwa paƒstwa,
gdy zbierano na jej temat w sposób celowy i tajny informacje, lub zaÊwiadczenie, i˝ osoba nie jest
pokrzywdzona. W przypadku wydania tego drugiego zaÊwiadczenia zachodzà dwie przes∏anki.
Pierwsza, wynikajàca z art. 6 ust. 1, w którym jest mowa o braku w zasobie IPN dokumentów zbie-
ranych w sposób tajny przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa, druga zaÊ z art. 6 ust. 3, zgodnie z którym oso-
ba nie jest pokrzywdzona z uwagi na odnalezione dokumenty bàdê informacje, Êwiadczàce o pod-
j´tej przez nià wspó∏pracy z organami bezpieczeƒstwa. Wydanie zaÊwiadczenia nie oznacza, ˝e
realizacja danej sprawy jest zakoƒczona. Je˝eli w wyniku kontynuowania kwerendy odnalezione
zostanà nowe dokumenty, b´dà one udost´pnione pokrzywdzonemu.
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W okresie sprawozdawczym pion udost´pniania IPN zrealizowa∏ 8205 wniosków o udost´pnie-
nie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego (to jest 3 razy wi´cej ni˝ w poprzednim roku),
w tym 2658 osób uznano za pokrzywdzone, 5063 za osoby niepokrzywdzone w zwiàzku z brakiem
dokumentów zbieranych przez organa bezpieczeƒstwa paƒstwa w sposób celowy i tajny, w stosun-
ku do 484 osób (5%) odnaleziono dokumenty Êwiadczàce o wspó∏pracy z organami bezpieczeƒ-
stwa.

Osobom pokrzywdzonym sà udost´pniane wszystkie materia∏y, które zosta∏y odnalezione w za-
sobie Instytutu Pami´ci Narodowej, nie stosuje si´ ograniczeƒ dotyczàcych okresu ich wytworzenia
i klauzuli niejawnoÊci. Instytut nie ma wp∏ywu na ich kompletnoÊç. Materia∏y archiwalne wytwo-
rzone przez b. organy bezpieczeƒstwa sà udost´pniane w takiej formie, w jakiej zosta∏y przekaza-
ne do jego zasobu. IPN dokonuje staraƒ, aby jak najwi´cej materia∏ów archiwalnych by∏o udost´p-
nianych w oryginale. W tych, które sà udost´pniane w formie kopii, zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy
o IPN, przed udost´pnieniem sà anonimizowane (zaczerniane) dane osobowe innych pokrzywdzo-
nych oraz innych osób wyst´pujàcych w dokumentach, w tym równie˝ dane osobowe funkcjonariu-
szy, pracowników i wspó∏pracowników aparatu bezpieczeƒstwa paƒstwa.

W okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Doku-
mentów oraz oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów udost´pni∏y 8454 jedno-
stek archiwalnych 2475 osobom uznanym za pokrzywdzone w rozumieniu art. 6 ustawy o IPN.

Blisko dwukrotnie, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, wzros∏a liczba jed-
nostek archiwalnych udost´pnionych pokrzywdzonym, a ponaddwukrotnie liczba osób pokrzyw-
dzonych. Na ˝àdanie osoby pokrzywdzonej wydawane sà kopie dokumentów oraz podawane na-
zwiska funkcjonariuszy, pracowników i wspó∏pracowników aparatu bezpieczeƒstwa paƒstwa.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o IPN nie sà podawane nazwiska osób, które udziela∏y informacji
o przest´pstwach pospolitych. W omawianym okresie pokrzywdzeni z∏o˝yli 692 wnioski o podanie
bli˝szych danych funkcjonariuszy, pracowników i wspó∏pracowników organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa. Dane identyfikujàce informatorów s∏u˝by bezpieczeƒstwa (imi´, nazwisko, data urodze-
nia, imi´ ojca, pseudonim, miejsce pracy) sà podawane zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o IPN tylko
wówczas, gdy IPN mo˝e jednoznacznie stwierdziç ich to˝samoÊç na podstawie posiadanych doku-
mentów. Jest to wa˝ne ze wzgl´du na posiadanie niepodwa˝alnych dowodów, które b´dzie mo˝na
przedstawiç w trakcie ewentualnie toczàcych si´ procesów sàdowych z powództwa osób, których
dane Instytut poda∏ osobom pokrzywdzonym. Na podstawie tych wniosków wydano 423 noty z da-
nymi funkcjonariuszy, pracowników i wspó∏pracowników, odpowiadajàcymi numerom nazwisk za-
czernionych w udost´pnionych dokumentach. Odmowa podania danych odbywa si´ w drodze wy-
dania przez Dyrektora Biura Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów lub upowa˝nionej przez
niego osoby, na podstawie art. 104 kpa, decyzji odmawiajàcej podania nazwisk oraz innych danych
osobowych osób, których dane zosta∏y zanonimizowane w udost´pnionych materia∏ach. W oma-
wianym okresie sprawozdawczym wydano 120 takich decyzji.

W przypadku osób, które by∏y funkcjonariuszami, pracownikami lub wspó∏pracownikami apa-
ratu bezpieczeƒstwa paƒstwa, na mocy art. 35 ust. 2 ustawy o IPN, po z∏o˝eniu wniosku wraz
z oÊwiadczeniem o wspó∏pracy lub pracy na rzecz organów bezpieczeƒstwa paƒstwa mogà one
otrzymaç zaÊwiadczenie informujàce je o znajdujàcych si´ w zasobie Instytutu dotyczàcych ich ma-
teria∏ach. W okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. w Instytucie Pami´ci Narodowej zo-
sta∏o wydanych 161 takich zaÊwiadczeƒ (blisko trzykrotnie wi´cej ni˝ rok wczeÊniej). Funkcjona-
riusze, pracownicy i wspó∏pracownicy na podstawie art. 35 ust. 1 mogà otrzymaç jedynie kopi´
Êwiadectwa s∏u˝by albo pracy oraz kopie opinii o s∏u˝bie albo pracy.

Obok wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego na podsta-
wie ustawy o IPN do najwa˝niejszych nale˝à wnioski dot. celów naukowo-badawczych. Wynika to
z fundamentalnych zadaƒ Instytutu Pami´ci Narodowej, który oprócz udost´pniania spo∏eczeƒ-
stwu materia∏ów wytworzonych przez s∏u˝by aparatu bezpieczeƒstwa paƒstwa ma wyjaÊniaç, upo-
wszechniaç najnowszà histori´ Paƒstwa Polskiego, poprzez ukazywanie metod dzia∏ania organów
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bezpieczeƒstwa paƒstwa. Najwi´cej wniosków z∏o˝y∏y do Instytutu osoby prawne – 19 433 (rok
wczeÊniej – 14 552 wniosków). Osoby fizyczne z∏o˝y∏y 8881 wniosków (rok wczeÊniej – 11 511 wnio-
sków). W ramach IPN poszczególne piony: Êledczy, edukacyjny oraz archiwalny (pomi´dzy jed-
nostkami organizacyjnymi pionu udost´pniania) skierowa∏y 10 895 spraw. Pozosta∏a cz´Êç – 8538
– przypada na wnioski innych instytucji, np. wymiaru sprawiedliwoÊci, ochrony paƒstwa i porzàd-
ku publicznego. W sumie w zesz∏ym roku zg∏oszonych zosta∏o 28 314 wniosków o udost´pnienie
dokumentów (rok wczeÊniej – 26 063 wniosków).

Wa˝nà cz´Êcià zadaƒ pionu archiwalnego Instytutu jest wykonywanie kwerend dokumentów wg
zamówionych tematów. W zesz∏ym roku dla osób fizycznych zosta∏o zrealizowanych 14 026 kwe-
rend, a dla instytucji – 21 890 kwerend; w sumie – 35 916 kwerend (rok wczeÊniej – 26 063). Cz´-
sto w wyniku pierwszych sprawdzeƒ udaje si´ uzyskaç dodatkowe wiadomoÊci, które pozwalajà na
pog∏´bienie kwerendy archiwalnej. Tak wi´c odpowiedê, jakà otrzymuje wnioskodawca, jest wyni-
kiem sprawdzenia ca∏ego zasobu archiwalnego IPN.

Od wrzeÊnia 2003 r. BUiAD umo˝liwia naukowcom samodzielne wytypowanie sygnatur intere-
sujàcych ich dokumentów na podstawie pomocy ewidencyjnych znajdujàcych si´ w czytelni akt jaw-
nych w gmachu przy ul. Towarowej 28 (wykazów spisów, kopii spisów zdawczo-odbiorczych, kom-
puterowych baz danych, katalogu). Umo˝liwienie samodzielnego przeprowadzania kwerendy na
podstawie dost´pnych pomocy ewidencyjnych u∏atwia badaczom wybór dokumentów i jest realiza-
cjà postulatów wysuwanych przez Êrodowisko historyków. Nale˝y zaznaczyç, ˝e realizujàc wniosek,
pracownicy Biura kierujà si´ przepisami ustawy o IPN oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych. Po przygotowaniu do udost´pnienia wybranych materia∏ów Pre-
zes IPN wydaje decyzj´ administracyjnà, w której rozstrzyga o wyra˝eniu zgody na wykorzystanie
dokumentów w celu prowadzenia badaƒ naukowych.

Najwi´cej jednostek archiwalnych udost´pniono w czytelni BUiAD w Warszawie (22 738 jed-
nostek archiwalnych), OBUiAD w Lublinie (5459), OBUiAD w Bia∏ymstoku (5300), Delegaturze
w Bydgoszczy (5220), OBUiAD w ¸odzi (5185). W ca∏ej Polsce by∏o to 66 381 jednostek archiwal-
nych (rok wczeÊniej – 55 056). Najwi´cej u˝ytkowników goÊci∏o w czytelniach BUiAD w Warsza-
wie (623) i OBUiAD w Gdaƒsku (399); w ca∏ej Polsce – 11 464 osób, zaÊ rok wczeÊniej – 7456. Wy-
raênie zatem, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, wzros∏o zainteresowanie
zasobem archiwalnym Instytutu. Do tendencji wzrostowej przyczyni∏a si´ przede wszystkim wi´k-
sza liczba realizowanych wniosków naukowo-badawczych. Na liczb´ zrealizowanych wniosków
mia∏y równie˝ wp∏yw stale nap∏ywajàce nabytki i Êrodki ewidencyjne, które pozwala∏y na przepro-
wadzenie szczegó∏owych kwerend zgodnych z oczekiwaniami wnioskodawców. Charakter udost´p-
nianego zasobu wymóg∏ potrzeb´ utworzenia w tej samej jednostce czytelni akt jawnych i niejawnych.
Zbyt ma∏a liczba miejsc w stosunku do iloÊci udost´pnianego zasobu spowodowa∏a przed∏u˝enie
pracy czytelni, aby sprostaç potrzebom czytelników.

Pion archiwalny Instytutu wypo˝yczy∏ w roku sprawozdawczym ogó∏em 18 999 jednostek archi-
walnych. Wi´kszà cz´Êç z tej liczby – 17 479 j.a. – stanowià wypo˝yczenia w obr´bie samego Insty-
tutu dla pionu edukacyjnego i Êledczego w celach s∏u˝bowych zwiàzanych z prowadzeniem badaƒ
naukowych oraz prowadzonymi Êledztwami, jak równie˝ dla jednostek pionu udost´pniania w od-
dzia∏ach IPN dla realizacji wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzyw-
dzonego na podstawie ustawy o IPN. Pozosta∏e 1520 j.a. stanowià wypo˝yczenia do celów s∏u˝bo-
wych uprawnionych organów bàdê instytucji, np. ABW, sàdów, prokuratur, Rzecznika Interesu
Publicznego, urz´dów wojewódzkich.

Ca∏oÊç zadaƒ zwiàzanych ze wspó∏pracà z Rzecznikiem Interesu Publicznego, ABW, AW i WSI
prowadzi∏ w Instytucie Wydzia∏ Ewidencji i Informacji BUiAD. Polegajà one na wykonywaniu
sprawdzeƒ na zapytania wp∏ywajàce z tych instytucji, udost´pnianiu i wypo˝yczaniu materia∏ów ar-
chiwalnych na ˝àdanie tych instytucji, wykonywaniu kserokopii. Wszystkie materia∏y, z których ko-
rzystali pracownicy i funkcjonariusze powy˝ej wymienionych jednostek, by∏y opracowywane, tzn.
szyte, paginowane i poddawane przeglàdowi w celu dostosowania klauzul tajnoÊci. Na potrzeby
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ww. instytucji zrealizowano 29 931 sprawdzeƒ, w tym: 9661 dla ABW, 3525 dla Rzecznika Interesu
Publicznego oraz 16 745 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania BUiAD

W okresie sprawozdawczym BUiAD realizowa∏o dwie du˝e kwerendy b´dàce wynikiem umowy
pomi´dzy IPN a OÊrodkiem „Karta” oraz IPN a Naczelnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych. Kwe-
renda dla OÊrodka „Karta” dotyczy∏a programu naukowo-badawczego „Indeks Represjonowa-
nych”, którego celem jest analiza i weryfikacja danych Polaków i obywateli polskich oraz innych
narodowoÊci represjonowanych w b. ZSRR w latach 1939–1956 – przeprowadzono sprawdzeƒ
2525 nazwisk nades∏anych z OÊrodka „Karta”. W wyniku tej wspó∏pracy zosta∏a wydana publika-
cja Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich oraz tom XIV „Indeksu Represjonowa-
nych” pt. Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. I. Druga kwerenda jest zwiàzana z realizacjà
projektu „Nachweisbeschaffung für ehemalige NS-Zwangsarbeiter” – poszukiwania dokumentacji
archiwalnej dla by∏ych robotników przymusowych w III Rzeszy w okresie II wojny Êwiatowej.
W projekcie tym, oprócz polskiej, uczestniczà nast´pujàce organizacje partnerskie: bia∏oruska,
czeska, rosyjska, ukraiƒska oraz IOM (Mi´dzynarodowa Organizacja ds. Migracji) w Genewie. Do
Wydzia∏u Ewidencji i Informacji BUiAD trafi∏o 4358 wniosków, co stanowi najwi´kszà liczb´ spo-
Êród skierowanych przez Centrum w Warszawie zapytaƒ do wszystkich polskich instytucji uczestni-
czàcych w projekcie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3047 wniosków.

W okresie sprawozdawczym rozbudowywane zosta∏y strony internetowe IPN, w cyklu „Z archi-
wum IPN” zaprezentowano materia∏y na nast´pujàce tematy: (1) Wo∏yƒ – Galicja Wschodnia w 60.
rocznic´ eksterminacji ludnoÊci polskiej, (2) Plakaty i ulotki rozwieszane przed wyborami do sej-
mu w 1947 r., (3) gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil”, (4) Józef Âwiat∏o, (5) „Wojna o krzy˝e”
w Mi´tnem k. Garwolina w latach 1983–1984.

W okresie sprawozdawczym BUiAD wyda∏ 2 ksià˝ki. W ramach prac Wspólnej Grupy Robo-
czej Polsko-Rosyjskiej – Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia∏orusi
w 1940 r. Ksià˝ka jest dwuj´zyczna i zawiera 172 dokumenty wytworzone przez NKWD. Prezenta-
cja publikacji odby∏a si´ w Moskwie i w Warszawie. W ramach Wspólnej Grupy Roboczej Polsko-
-Ukraiƒskiej wydany zosta∏ tom Polskie podziemie 1939–1941. Od Wo∏ynia do Pokucia. Ksià˝ka ta
równie˝ jest dwuj´zyczna i zawiera 88 dokumentów NKWD.

Pracownicy BUiAD oprócz poszukiwania materia∏ów do wy˝ej wymienionych tematów, na proÊ-
b´ Imperial War Museum, Cabinet War Rooms, przeprowadzili w zasobie Instytutu kwerend´ na
temat udzia∏u Polaków w zwyci´stwie nad faszyzmem, w której wyniku przes∏ano zeskanowane na
CD materia∏y dla projektowanego w Londynie Muzeum im. Churchilla. Przeprowadzili tak˝e kwe-
rend´ dla Muzeum Komendy G∏ównej Policji, dokonujàc wyboru materia∏ów do zaprezentowania
na wystawie organizowanej w zwiàzku z obchodami 85. rocznicy powstania Policji Paƒstwowej.

PRACE EDUKACYJNE I BADAWCZE

W okresie sprawozdawczym prace edukacyjne i badawcze Instytutu realizowane by∏y zgodnie
z zatwierdzonym przez Kolegium Instytutu „Planem dzia∏alnoÊci Biura Edukacji Publicznej
IPN-KÂZpNP”, w którym opisane zosta∏y programy o zasi´gu ogólnopolskim, ponadregionalnym
i regionalnym realizowane przez central´ BEP i jej oddzia∏y terenowe. Do programów ogólnopol-
skich nale˝a∏y: „Lista skazanych na kar´ Êmierci 1944–1956”; „Konspiracja i opór spo∏eczny w Pol-
sce w latach 1944–1956. S∏ownik biograficzny”; „Wojna i okupacja 1939–1945”; „Represje wobec
wsi i ruchu ludowego w latach 1944–1989”; „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich”; „Aparat re-
presji i opór spo∏eczny 1944–1989”.

Wydzia∏ Badaƒ Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych jest w praktyce pionem
badaƒ naukowych IPN. W okresie sprawozdawczym pracowa∏o w nim 13 historyków w centrali
oraz blisko 50 w referatach badaƒ naukowych istniejàcych we wszystkich OBEP. Realizowane przez
nich projekty badawcze, dotyczàce ró˝nych zagadnieƒ dziejów najnowszych Polski w latach
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1939–1989, zosta∏y okreÊlone w „Planie dzia∏alnoÊci Biura Edukacji Publicznej”, zatwierdzonym
przez Kolegium IPN.

BEP przygotowa∏o samodzielnie lub we wspó∏pracy z innymi oÊrodkami naukowymi kilkadzie-
siàt konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych. Te ostatnie (zamiennie z dyskusjami
panelowymi) zwykle towarzyszy∏y otwarciom wystaw Instytutu w ró˝nych miastach. Tematyka kon-
ferencji by∏a zró˝nicowana i wynika∏a zarówno z realizacji g∏ównych kierunków badawczych BEP,
jak i – w przypadku sesji popularnonaukowych – z zapotrzebowania spo∏ecznego oraz realizacji ce-
lów edukacyjnych Instytutu (np. rocznice, uroczystoÊci lokalne).

Do najwa˝niejszych konferencji nale˝a∏y: (1) „Wokó∏ Praskiej Wiosny. Polska i Czechos∏owacja
w 1968 r.”; (2) „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956”; (3) „Wolne Zwiàzki
Zawodowe Wybrze˝a (1978–1980)”, (4) „Opór spo∏eczeƒstwa wobec systemu represji w Polsce i na
Litwie w latach 1944–1956”; (5) „WieÊ i ruch ludowy a w∏adza w PRL w latach 1956–1989”; (6)
„Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.”; (7) „KoÊció∏ rzymskokatolicki w ¸ódzkiem
w okresie duszpasterzowania biskupa Micha∏a Klepacza (1947–1967)”; (8) „Obóz w Potulicach
– aspekt trudnego sàsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów”.

Pracownicy BEP utrzymujà kontakty z placówkami naukowymi w ca∏ej Polsce (m.in. Instytutem
Historii PAN, Instytutem Studiów Politycznych PAN oraz wi´kszoÊcià uniwersytetów), wspó∏pra-
cujà te˝ z organizacjami kombatanckimi. Wyrazem tego jest udzia∏ w licznych konferencjach i sym-
pozjach naukowych, a tak˝e wspó∏udzia∏ w ich organizacji.

W czerwcu 2004 r. BEP zakoƒczy∏ realizacj´ ogólnopolskiego projektu badawczego „Lista ska-
zanych na kar´ Êmierci 1944–1956”, którego celem by∏o: a) ustalenie liczby skazanych na kar´
Êmierci w latach 1944–1956 przez sàdy komunistyczne w Polsce; b) przedstawienie dzia∏alnoÊci
oraz odpowiedzialnoÊci w tym obszarze aparatu represji (MBP, prokuratura, sàdy – w tym wojsko-
we); c) wype∏nienie szczegó∏owych kwestionariuszy osób skazanych w latach 1946–1955 na kar´
Êmierci z przyczyn politycznych przez Wojskowe Sàdy Rejonowe (WSR). Okaza∏o si´, ˝e w latach
1944–1956 ró˝nego typu sàdy (wojskowe i cywilne) orzek∏y ∏àcznie ponad 8000 wyroków Êmierci,
z czego ok. 4500 zosta∏o wykonanych. Nie sposób ustaliç w sposób precyzyjny, ile z tych wyroków
orzeczono wobec dzia∏aczy politycznych, a ilu spoÊród oskar˝onych skazano za rzeczywiste czyny
kryminalne. Najwi´cej dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych zosta∏o skazanych na kar´ g∏ównà przez
WSR – powo∏ane w styczniu 1946 r. i dzia∏ajàce we wszystkich województwach do 1955 r. w∏àcz-
nie. Na stronie internetowej IPN (www.ipn.gov.pl) zosta∏a udost´pniona lista blisko 3500 nazwisk
osób skazanych przez WSR na kar´ Êmierci, spoÊród których na niemal 1400 kara ta zosta∏a wyko-
nana. W serii ksià˝kowej „Relacje i wspomnienia” opublikowana zosta∏a Ksi´ga Êwiadectw. Skaza-
ni na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy.

W ramach tematu „Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce w latach 1944–1956. S∏ownik biogra-
ficzny” na poczàtku 2004 r. ukaza∏ si´ drugi tom s∏ownika: Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce
w latach 1944–1956. S∏ownik wydawany jest w systemie holenderskim (ka˝dy tom od A do Z),
a tom II liczy 147 biogramów opatrzonych bogatym aparatem (indeksy, bibliografia), o ∏àcznej ob-
j´toÊci ponad 30 arkuszy wydawniczych (660 stron). WÊród postaci prezentowanych w tym tomie
znaleêli si´: ˝o∏nierze Armii Krajowej oraz innych organizacji podziemnych, pozostajàcy w konspi-
racji po 1944 r., przedstawiciele podziemnej i jawnej opozycji dzia∏ajàcej od 1945 r. (m.in. z PSL,
SN i SP), a tak˝e przedstawiciele najm∏odszego pokolenia konspiratorów, którzy w latach 50. za-
k∏adali kó∏ka samokszta∏ceniowe w szko∏ach czy te˝ przeciwstawiali si´ kolektywizacji wsi. Rozpo-
cz´∏y si´ te˝ prace 65 historyków z IPN i spoza Instytutu nad tomem III, który ma zawieraç ponad
150 biogramów ˝o∏nierzy i dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych z podziemia poakowskiego, ruchu naro-
dowego, ludowego, socjalistycznego, konspiracji pi∏sudczykowskiej, organizacji m∏odzie˝owych,
oddzia∏ów partyzanckich – ze wszystkich regionów Polski, w tym Kresów Wschodnich II RP.

W ramach tematu „Wojna i okupacja 1939–1945” w koƒcu 2003 r. ukaza∏a si´ fundamentalna
Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, ukazujàca ca∏oÊciowo dzia∏alnoÊç tajnej admini-
stracji w okupowanej Polsce. Wydany zosta∏ podwójny numer „Biuletynu IPN” oraz ksià˝ka:
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Aresztowane Powstanie i reedycja pracy Janusza Zawodnego Uczestnicy i Êwiadkowie Powstania
Warszawskiego. Wywiady. Rezultaty prowadzonych równolegle badaƒ naukowych zosta∏y przedsta-
wione na konferencji naukowej „Dni powstania – Warszawa 1944” we wrzeÊniu 2004 r. Trwajà te˝
intensywne badania dotyczàce zdarzeƒ okreÊlanych przez propagand´ III Rzeszy jako „Bydgoska
krwawa niedziela”.

W ramach najwi´kszego od po∏owy 2002 r. przedsi´wzi´cia naukowo-badawczego Instytutu, te-
matu „Aparat represji i opór spo∏eczny 1944–1989”, sk∏adajàcego si´ z trzech podstawowych pro-
jektów, w których realizacj´ zaanga˝owani sà pracownicy naukowi BEP oraz wszystkich jego oddzia-
∏ów, jako pierwszy realizowany jest temat „Struktura i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa
Polski Ludowej”. Najwa˝niejszy efekt prac badawczych prowadzonych w ramach tego projektu sta-
nowi przygotowana w wersji roboczej publikacja „Obsada personalna aparatu bezpieczeƒstwa
w Polsce 1944–1989. Tom I: Obsada personalna UB 1944–1956”. Ksià˝ka, która uka˝e si´ drukiem
w 2005 r., zawieraç b´dzie dane o strukturze aparatu oraz obsadzie personalnej kilku tysi´cy kie-
rowniczych stanowisk w komunistycznym aparacie bezpieczeƒstwa lat 1944–1956. Przy przygotowa-
niu obsady personalnej UB z lat 1944–1956 wykorzystane zosta∏y materia∏y archiwalne IPN, uzupe∏-
nione o dokumenty Centralnego Archiwum Wojskowego, Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz
wi´ziennictwa. Równolegle trwa∏y te˝ indywidualne prace badawcze nad ró˝nymi aspektami funk-
cjonowania aparatu bezpieczeƒstwa. Instytut wyda∏ w serii materia∏ów pomocniczych trzy tomy do-
kumentów: „Instrukcje o pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa 1945–1989”, „Rok pierwszy.
Powstanie i dzia∏alnoÊç aparatu bezpieczeƒstwa publicznego na Lubelszczyênie (lipiec 1944– czer-
wiec 1945) oraz „Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce w latach 1953–1954”. Ponadto przygotowano do
druku tom studiów „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956”. W drugiej po∏owie
2004 r. wydany zosta∏ obszerny wybór biuletynów informacyjnych MBP z lat 1950–1951 z za∏àczonà
po raz pierwszy p∏ytà CD zawierajàcà zeskanowane wszystkie biuletyny MBP.

W ramach drugiego projektu tego tematu – „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem po-
litycznym i zbrojnym 1944–1956” – badacze IPN we wspó∏pracy z pracownikami UMCS opisujà
ró˝norodne organizacje polskiego podziemia zbrojnego i politycznego, dzia∏ajàce na ziemiach dzi-
siejszej Polski, oraz jego zwalczanie przez polski i radziecki aparaty bezpieczeƒstwa. W jego ra-
mach najwa˝niejsze przedsi´wzi´cie zespo∏owe stanowi „Atlas polskiego podziemia niepodleg∏o-
Êciowego 1944–1956”. Atlas zawieraç b´dzie mapy, opis struktur i wa˝niejszych form aktywnoÊci
wszystkich polskich organizacji niepodleg∏oÊciowych dzia∏ajàcych na terenach powojennej Polski
oraz II RP, od momentu wkroczenia na dane terytorium Armii Czerwonej do roku 1956. Opubli-
kowane zosta∏y równie˝ obszerne studia w periodyku „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”, w drugiej po∏o-
wie 2004 r. uka˝e si´ tom studiów poÊwi´cony podziemiu niepodleg∏oÊciowemu na Bia∏ostocczyê-
nie w latach 1944–1956.

Trzecim projektem badawczym w ramach tego tematu jest „Aparat bezpieczeƒstwa w walce
z KoÊcio∏em i wolnoÊcià wyznania”.

W ramach programu „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich” zakoƒczone zosta∏y prace nad
pierwszà, roboczà wersjà monografii „Wokó∏ »˚egoty«. Stosunki polsko-˝ydowskie w latach dru-
giej wojny Êwiatowej”. Sk∏ada si´ na nià kilka autorskich opracowaƒ oraz towarzyszàcych im anek-
sów êród∏owych, dotyczàcych m.in. polityki Polskiego Paƒstwa Podziemnego wobec zag∏ady ludno-
Êci ˝ydowskiej, stosunków polsko-˝ydowskich w Warszawie, wreszcie powstania i dzia∏alnoÊci Rady
Pomocy ˚ydom „˚egota”. Wa˝nà cz´Êcià planowanego wydawnictwa b´dà, dotàd w historiografii
zaniedbywane, opracowania regionalne dotykajàce kwestii stosunków polsko-˝ydowskich, ratowa-
nia ˚ydów i ich Zag∏ady, m.in. w okr´gach Bia∏ystok, Kraków, ¸ódê i Górny Âlàsk (rejencja kato-
wicka). Publikacja monografii, która w po∏owie 2004 r. znajdowa∏a si´ u recenzentów zewn´trz-
nych, jest planowana na 2005 r. Zakoƒczone zosta∏y te˝ prace nad przygotowaniem do druku
obszernych materia∏ów z mi´dzynarodowej konferencji „»Aktion Reinhardt« – Zag∏ada ˚ydów
w Generalnym Gubernatorstwie”. Do koƒca 2004 r. wydany zostanie album pt. „Zag∏ada ˚ydów
na Rzeszowszczyênie”.
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Istotnym i obszernym merytorycznie tematem jest program badawczy Instytutu „W∏adze PRL
wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej w latach 1956–1989”. Jego celem jest opis
i analiza reakcji w∏adz PRL na pojawiajàce si´ cyklicznie kryzysy spo∏eczne, a tak˝e odtworzenie
dziejów opozycji antysystemowej, w tym zw∏aszcza metod jej zwalczania przez SB i inne s∏u˝by spe-
cjalne. Program realizowany jest przez monograficzne opracowania uk∏adajàce si´ w dwa g∏ówne
wàtki. Pierwszy dotyczàcy opozycji politycznej, w którego ramach ukaza∏ si´ m.in. zapis zorganizo-
wanego przez IPN spotkania 46 dzia∏aczy opozycji przedsierpniowej „Co nam zosta∏o z tych lat.
Opozycja polityczna 1976–1980 z dzisiejszej perspektywy”. W obszarze badaƒ nad przebiegiem
kryzysów spo∏eczno-politycznych wydany zosta∏ m.in. tom Oblicza Marca 1968 oraz monografia Re-
glamentowana rewolucja. Rozk∏ad dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990. Zaawansowane sà
prace nad monografiami poÊwi´conymi wydarzeniom marcowym 1968 r. oraz przebiegowi kryzy-
sów spo∏eczno-politycznych na Dolnym Âlàsku.

Instytut sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacjà programu „Indeks Represjonowanych”
Fundacji OÊrodek „Karta”. Program ten jest najwi´kszà w kraju inicjatywà, zmierzajàcà do imien-
nego udokumentowania losów obywateli polskich – ofiar represji ze strony ZSRR. „Indeks” po-
wstaje od 1988 r. Dane dotyczàce ofiar sowieckich represji – zastrzelonych, uwi´zionych, deporto-
wanych – gromadzone sà w komputerowej bazie danych ,,Indeksu Represjonowanych” (obecnie
liczy ona ponad 1 mln rekordów). Od 1993 r. program sta∏ si´ przedsi´wzi´ciem mi´dzynarodo-
wym dzi´ki nawiàzaniu przez OÊrodek „Karta” Êcis∏ej wspó∏pracy z OÊrodkiem Badaƒ, Informacji
i Upowszechniania (NIPC) ,,Memoria∏” w Moskwie, a dzi´ki niemu tak˝e z lokalnymi stowarzy-
szeniami zrzeszonymi w ,,Memoriale” (m.in. w Syktywkarze, Workucie, Archangielsku, Permie).
W póêniejszych latach w realizacj´ projektu w∏àczy∏y si´ inne Êrodowiska partnerskie w Rosji, na
Litwie, Ukrainie oraz Bia∏orusi.

Równie wa˝ny jest edukacyjny program historyczny Instytutu realizowany przez Wydzia∏ Wy-
staw i Edukacji Historycznej BEP. Polega on na (1) przygotowaniu wystaw historycznych, a tak˝e
prowadzeniu zwiàzanych z nimi wyk∏adów i lekcji muzealnych; (2) og∏aszaniu konkursów histo-
rycznych dla uczniów, nauczycieli, studentów i innych adresatów; (3) wspó∏pracy ze szko∏ami i na-
uczycielami; (4) organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii, wiedzy o spo∏e-
czeƒstwie i j´zyka polskiego; oraz (5) wspó∏pracy z innymi instytucjami zainteresowanymi
popularyzacjà historii najnowszej, takimi jak radio, telewizja, prasa, samorzàdy lokalne, muzea czy
stowarzyszenia kombatanckie. We wszystkich przedsi´wzi´ciach edukacyjnych Instytutu jednym
z g∏ównych partnerów BEP jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

IPN kontynuuje wspó∏prac´ z uczelniami. Na proÊb´ i z udzia∏em przedstawicieli kadry uniwer-
syteckiej odbywajà si´ pokazy, wyk∏ady, warsztaty i prelekcje dla studentów, m.in. z Uniwersytetu
Jagielloƒskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsi´wzi´cia te przyjmujà ró˝norodne formy,
zgodne z mo˝liwoÊciami i uwarunkowaniami IPN, ale uwzgl´dniajàce potrzeby naszych partnerów.
Uczestniczymy równie˝ w organizowanych przez Êrodowiska naukowe dzia∏aniach popularyzujà-
cych nauk´, m.in. w festiwalach nauki w Warszawie i Gdaƒsku.

Oddzia∏y IPN wspó∏pracujà ze wszystkimi szko∏ami wy˝szymi na swoim terenie, które wyrazi∏y
ch´ç podj´cia wspó∏pracy. Wspólnie organizowane sà wystawy, konferencje naukowe, dyskusje pa-
nelowe, seminaria i warsztaty dla nauczycieli, naukowcy biorà udzia∏ w pracach komisji konkursów
organizowanych przez BEP.

Wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie organizowane sà studia po-
dyplomowe podnoszàce kwalifikacje zawodowe nauczycieli w przedmiocie „Wiedza o paƒstwie
i spo∏eczeƒstwie 1939–1989”, a z Uniwersytetem Jagielloƒskim w Krakowie studia podyplomowe
kwalifikacyjne dla nauczycieli historii.

Instytut wydaje dwa periodyki: (1) miesi´cznik „Biuletyn IPN”, ukazujàcy si´ od lutego 2001 r.
Publikowane sà w nim materia∏y o bie˝àcych pracach i dzia∏alnoÊci w∏adz IPN i jego oddzia∏ów, in-
formacje o prowadzonych Êledztwach, wystawach, wydawnictwach i konkursach zorganizowanych
przez Instytut. Od numeru 8–9/2003 jest dost´pny w normalnej sprzeda˝y w wybranych ksi´garniach
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i w salonach prasowych przedsi´biorstw MPiK SA i RUCH SA. W wersji elektronicznej „Biuletyn”
jest dost´pny równie˝ na stronach internetowych Instytutu; (2) pó∏rocznik „Pami´ç i Sprawiedli-
woÊç”. W okresie sprawozdawczym ukaza∏y si´ dwa zeszyty, jeden poÊwi´cony zosta∏ strukturze
i dzia∏aniom aparatu bezpieczeƒstwa w PRL, a drugi dotyczy∏ opozycji przedsierpniowej i metod
jej zwalczania przyj´tych przez w∏adze PRL.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura Edukacji Publicznej Instytutu przygotowali
16 wystaw. WÊród najwa˝niejszych nale˝y wymieniç „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpie-
ki 1944–1956”, przygotowanà przez Oddzia∏ w Warszawie i prezentowanà z du˝ym powodzeniem
na Mazowszu i Podlasiu, „»Wyp´dzeni, przyp´dzeni...«. Kszta∏towanie si´ nowego spo∏eczeƒstwa
na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949”. Wystawy te sà eksponowane tak˝e w niewielkich miej-
scowoÊciach na terenie ca∏ego kraju.

Rok sprawozdawczy by∏ rekordowy pod wzgl´dem intensywnoÊci wspó∏pracy Biura Edukacji
Publicznej Instytutu ze wszystkimi stacjami telewizyjnymi. Historycy Instytutu uczestniczyli w 185
programach i filmach dokumentalnych TVP. 30 czerwca 2004 r. podpisana zosta∏a umowa o wspó∏-
pracy pomi´dzy Instytutem a TVP. Wspó∏praca ta ma si´ rozwijaç w ramach opracowywanej nowej
ramówki, od koƒca bie˝àcego roku. „Polsat” wyprodukowa∏ we wspó∏pracy z Instytutem trzy filmy
dokumentalne: Fordoniarki, Zwykli ludzie – o zbrodniach UB na Mazowszu Pó∏nocnym oraz Kana∏
2003 – o Powstaniu Warszawskim. Cz´Êciej materia∏y o Instytucie by∏y prezentowane w stacjach
TVN i TVN 24. Korzystnym novum jest realizacja we wspó∏pracy z IPN filmów dokumentalnych
przez TV „Polonia”, np. o zbrodniach Wehrmachtu i bitwie pod Monte Cassino. Nawiàzano tak˝e
kontakty z TV „Trwam”. Bardzo intensywna jest wspó∏praca Instytutu z radiem, szczególnie z pu-
blicznym.

Instytut wspó∏pracuje z wi´kszoÊcià ukazujàcych si´ w Polsce ogólnopolskich dzienników i tygo-
dników. Do dzienników najszerzej zajmujàcych si´ tematykà historycznà nale˝à: „Gazeta Wybor-
cza” (wraz z dodatkiem sto∏ecznym), „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik”, „˚ycie Warszawy”, „˚y-
cie”, „Fakt”. Publikujà w tych dziennikach równie˝ nasi autorzy. Z tygodników dobrze uk∏ada si´
wspó∏praca z „Tygodnikiem SolidarnoÊç”, „Gazetà Polskà”, „GoÊciem Niedzielnym”, „Polskà
Zbrojnà” „Niedzielà”, „Politykà”, „Newsweekiem”, „Wprost” i „G∏osem”. Kontynuowana jest wy-
miana wydawnictw i wspó∏praca z kwartalnikami reprezentujàcymi ró˝ne kierunki ideowe, m.in.
z pismami: „Arcana”, „Krytyka Polityczna”, „Christianitas”, „Fronda”, „Studia Rzeszowskie”
i „Rubikon”. Systematycznie wspó∏pracujemy z miesi´cznikami „Wi´ê”, „Nowe Paƒstwo”, „Karta”
i „Mówià wieki”. Tak˝e prasa zagraniczna, zw∏aszcza niemieckie: „Die Welt” i „Spiegel”, obszer-
nie informujà o dzia∏alnoÊci Instytutu.

Istotnym wydarzeniem na polu wspó∏pracy Instytutu ze Êrodowiskami kombatanckimi jest dzia-
∏anie przy Instytucie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Do Klubu nale-
˝à kombatanci oraz osoby represjonowane, a tak˝e m∏odzie˝ instruktorska ZHP i ZHR, historycy
oraz nauczyciele. G∏ównym celem klubu jest informowanie osób zainteresowanych o wynikach naj-
nowszych badaƒ historycznych oraz Êledztw prowadzonych przez IPN.

BIURO PRAWNE

Biuro Prawne Instytutu tworzà Wydzia∏ Legislacyjny zajmujàcy si´ przygotowywaniem i opinio-
waniem aktów normatywnych wewn´trznych i zewn´trznych, Wydzia∏ Obs∏ugi Prawnej zajmujàcy
si´ wydawaniem opinii prawnych, interpretacjà przepisów ustawy o IPN i przygotowywaniem pro-
jektów umów zawieranych przez IPN, oraz Wydzia∏ Orzecznictwa, który prowadzi post´powania
administracyjne i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych. Wydzia∏ Orzecznictwa w okre-
sie od lipca 2003 r. do czerwca 2004 r. zajà∏ si´ 153 sprawami, w tym m.in. w zwiàzku z (1) realiza-
cjà ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego przygotowa∏ projekty 69 decyzji administracyjnych
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w I instancji oraz 21 decyzji administracyjnych w II instancji. 22 decyzje zosta∏y zaskar˝one do Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego, w tym 3 skargi zosta∏y oddalone, a 2 odrzucone; (2) realizacjà
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN Wydzia∏ w II instancji przygotowa∏ 6 decyzji administracyj-
nych dotyczàcych podania nazwisk i dalszych danych osobowych informatorów, 3 decyzje admini-
stracyjne utrzymujàce w mocy decyzje o odmowie wykorzystania dokumentów do badaƒ nauko-
wych oraz 30 postanowieƒ w sprawie odmowy wydania zaÊwiadczenia stwierdzajàcego status osoby
pokrzywdzonej. W zwiàzku z realizacjà ustawy o IPN wp∏yn´∏o 8 skarg do Naczelnego Sàdu Admi-
nistracyjnego. Post´powanie sàdowe w sprawie tych skarg nie zosta∏o zakoƒczone.

* * *

W Rezolucji o Êrodkach przezwyci´˝enia dziedzictwa by∏ych totalitarnych re˝imów komuni-
stycznych, przyj´tej 26 lipca 1996 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, czytamy, ˝e
nie jest ∏atwe trwa∏e pozostawienie za sobà skrajnej centralizacji, militaryzacji instytucji cywilnych,
biurokratyzacji, monopolizacji, programowego kolektywizowania ró˝nych dzia∏aƒ gospodarczych
i spo∏ecznych, wymuszania Êlepego konformizmu. W rezolucji tej uznaje si´ za Êrodki wychodzenia
z tego dziedzictwa, wspomagajàce budowanie gospodarki wolnorynkowej, rzàdów prawa, demo-
kracji i praw cz∏owieka, tak˝e Êciganie przest´pstw pope∏nionych w tym okresie, procedury lustra-
cyjne oraz otwarcie archiwów by∏ych tajnych s∏u˝b. Takie dzia∏ania s∏u˝à umacnianiu demokracji
i rzàdów prawa.

W preambule do Rekomendacji o europejskiej polityce dost´pu do archiwów, przyj´tej 13 lip-
ca 2000 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy, czytamy, ˝e obserwuje si´ wzrost zainteresowa-
nia opinii publicznej historià. Rada Europy jest przekonana, ˝e „˝aden kraj nie stanie si´ w pe∏ni
demokratyczny, dopóki ka˝dy z jego mieszkaƒców nie b´dzie mia∏ mo˝liwoÊci poznania w obiek-
tywny sposób poszczególnych dziejów swojego kraju” oraz „uznaje dà˝enie historyków do prowa-
dzenia badaƒ, a spo∏eczeƒstwa obywatelskiego do lepszego zrozumienia ca∏ej z∏o˝onoÊci procesu
historycznego w ogólnoÊci, w tym historii XX wieku w szczególnoÊci”.

Nie mo˝emy myliç przebaczenia z bagatelizowaniem winy. Demokracji i rzàdów prawa nie spo-
sób budowaç na wyparciu odpowiedzialnoÊci i winy do betonowego sarkofagu. Jak przekonujà
zgodne poglàdy specjalistów, demokratyczna kultura polityczna wymaga mechanizmów umacnia-
jàcych zaufanie do siebie obywateli, sk∏onnych i zdolnych do odpowiedzialnego i trwa∏ego wspar-
cia oraz obrony takich wartoÊci, jak sprawiedliwoÊç, poszanowanie prawa oraz poszanowanie insty-
tucji publicznych. Instytut Pami´ci Narodowej s∏u˝y i b´dzie s∏u˝y∏ tym wartoÊciom.

23



I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUD˚ETU W 2003 ROKU
I W I PO¸OWIE 2004 ROKU

1. Ogólna charakterystyka

Instytut Pami´ci Narodowej od 1 lipca 2000 r. realizuje zadania okreÊlone ustawà z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu.

Instytut tworzà trzy piony merytoryczne:
• gromadzenia, udost´pniania i archiwizowania dokumentów:
– w centrali Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów,
– w oddzia∏ach IPN oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów,
• Êledczy:
– w centrali G∏ówna Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
– w oddzia∏ach IPN oddzia∏owe komisje Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
• edukacyjny:
– w centrali Biuro Edukacji Publicznej,
– w oddzia∏ach IPN oddzia∏owe biura edukacji publicznej.
Ustawa okreÊla tak˝e obowiàzek utworzenia oddzia∏ów Instytutu w miastach b´dàcych siedzi-

bami sàdów apelacyjnych:
– w Bia∏ymstoku,
– w Gdaƒsku,
– w Katowicach,
– w Krakowie,
– w Lublinie,
– w ¸odzi,
– w Poznaniu,
– w Rzeszowie,
– we Wroc∏awiu,
– w Warszawie.
Zaawansowanie procesu tworzenia Instytutu pozwoli∏o na decentralizacj´ z dniem 1 stycznia

2002 r. systemu zarzàdzania poprzez ustanowienie 9 oddzia∏ów terenowych jednostkami bud˝eto-
wymi, a dyrektorów tych jednostek dysponentami Êrodków bud˝etowych trzeciego stopnia. Dele-
gatury Instytutu w okresie sprawozdawczym dzia∏a∏y w ograniczonym zakresie.

Bud˝et Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu zosta∏ okreÊlony ustawà bud˝etowà na rok 2003 w nast´pujàcych wielkoÊciach:

Tab. 1. Bud˝et IPN-KÂZpNP na rok 2003 (w tys. z∏)
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DOCHODY BUD˚ETOWE 10 TYS. Z¸ 73 
Wydatki bud˝etowe 85 122 

z tego:
– dotacja celowa 255
– Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych 899 
– wydatki bie˝àce 73 968 
– wydatki majàtkowe 10 000



2. Realizacja bud˝etu IPN w 2003 r.

2.1. Wykonanie dochodów bud˝etowych

Wykonanie planu dochodów przedstawia poni˝sza tabela (w tys. z∏).

Tab. 2. Wykonanie planu dochodów IPN-KÂZpNP w 2003 r.

W ustawie bud˝etowej na 2003 r. prognozowano osiàgni´cie dochodów w wysokoÊci 73,0 tys. z∏.
Zrealizowane dochody wynios∏y 152,47 tys. z∏ i w stosunku do ustawy bud˝etowej na 2003 r. by∏y
wy˝sze o 79,47 tys. z∏.

Zrealizowane dochody wyszczególnione:
– w § 0700 na kwot´ 34,08 tys. z∏ dotyczy∏y sp∏aty po˝yczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb

mieszkaniowych prokuratorów (by∏ych Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu),
– w § 0830 na kwot´ 0,42 tys. z∏ dotyczy∏y wp∏ywów z tytu∏u wykonania kserokopii materia∏ów

archiwalnych,
– w § 0920 na kwot´ 1,36 tys. z∏ dotyczy∏y wp∏at odsetek od udzielonych po˝yczek na zaspoko-

jenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów,
– w § 0970 na kwot´ 94,67 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 korygujàcych nie-
mo˝liwych do przewidzenia w okresie tworzenia bud˝etu),

– w § 2380 na kwot´ 21,94 tys. z∏ dotyczy∏y wp∏ywów z cz´Êci zysku Gospodarstwa Pomocniczego.

2.2. Wykonanie wydatków bud˝etowych

Struktur´ wykonania wydatków bud˝etowych w cz´Êci 13, dzia∏ 751, dzia∏ 753 i dzia∏ 853 wg grup
ekonomicznych okreÊlonych w ustawie bud˝etowej prezentujà dane zawarte w poni˝szej tabeli.

Tab. 3. Wykonanie planu wydatków IPN-KÂZPN w 2003 r.
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Lp. Wyszczególnienie
§ Ustawa bud˝etowa Wykonanie

na 2003 rok w roku 2003 
1. Wp∏ywy ze sp∏at oprocentowanych po˝yczek 0700 47 34,08

prokuratorskich na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych

2. Wp∏ywy z us∏ug 0830 7 0,42
3. Pozosta∏e odsetki 0920 13 1,36
4. Wp∏ywy z ró˝nych dochodów 0970 4 94,67
5. Wp∏ywy do bud˝etu cz´Êci zysku 2380 2 21,94

Gospodarstwa Pomocniczego
Ogó∏em 73 152,47

Rok 2002 Rok 2003
Wykonanie Ustawa Bud˝et po Wykonanie 5:4 (%) 5:2 (%)

Wyszczególnienie bud˝etowa zmianach
w tys. z∏otych

1 2 3 4 5 6 7
Cz´Êç 13 – ogó∏em, z tego: 82 481 85 122 85 171 84 259 98,93 102,16
Dotacje 249 255 255 244 95,69 97,99



Plan wydatków bud˝etowych po zmianach na rok 2003 wynosi∏ 85 171 tys. z∏, rzeczywiste wydat-
ki wynios∏y 84 259 tys. z∏. Plan wydatków w 2003 roku zosta∏ wykonany w 98,93%.

2.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych dzia∏ach wed∏ug klasyfikacji bud˝etowej

Dzia∏ 751 – Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sà-
downictwa

Zrealizowane w 2003 r. wydatki Instytutu wynios∏y 84 108 tys. z∏, co stanowi 98,94% bud˝etu po
zmianach na 2003 r., a tak˝e 101,98% w stosunku do wykonania wydatków w roku 2002. Struktu-
ra wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawia si´ nast´pujàco:
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1 2 3 4 5 6 7
Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych 754 899 1 081 1 023 94,63 135,68
Wydatki bie˝àce 67 982 73 968 73 786 72 945 98,86 107,30
Wydatki majàtkowe 13 497 10 000 10 049 10 047 99,98 74,44
z kwoty ogó∏em sfinansowano wydatki w:
Dzia∏ 751 – Urz´dy naczelnych 
organów w∏adzy paƒstwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sàdownictwa 82 478 84 960 85 009 84 108 98,94 101,98
z tego:
Dotacje 249 255 255 244 95,69 97,99
Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych 750 737 919 872 94,89 116,27
Wydatki bie˝àce 67 982 73 968 73 786 72 945 98,86 107,30
Wydatki majàtkowe 13 497 10 000 10 049 10 047 99,98 74,44
w tym:
Rozdzia∏ 75101 – Urz´dy naczelnych 
organów w∏adzy paƒstwowej, kontroli
i ochrony prawa 42 800 42 478 43 027 42 254 98,20 98,73
Dotacje 249 255 255 244 95,69 97,99
Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych 536 562 562 524 93,42 97,95
Wydatki bie˝àce 28 518 31 661 32 161 31 439 97,76 110,25
Wydatki majàtkowe 13 497 10 000 10 049 10 047 99,98 74,44
Rozdzia∏ 75112 – Jednostki podleg∏e
Instytutowi Pami´ci Narodowej 39 678 42 482 41 982 41 854 99,69 105,48
Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych 214 175 357 347 97,20 162,15
Wydatki bie˝àce 39 464 42 307 41 625 41 507 99,71 105,17
Dzia∏ 753 – Obowiàzkowe 
ubezpieczenia spo∏eczne 0 155 155 148 95,48 –
z tego:
Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych 0 155 155 148 95,48 –
Dzia∏ 853 – Opieka spo∏eczna 4 7 7 3 42,86 75,00
z tego:
Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych 4 7 7 3 42,86 75,00



2.3.1. Dotacja wykonanie
w tys. z∏

§ 2810 – dotacja celowa z bud˝etu na finansowanie lub dofinansowanie
zadaƒ zleconych do realizacji fundacjom 244

Dotacja celowa zosta∏a przeznaczona na dofinansowanie prac Fundacji OÊrodka „Karta” doty-
czàcych losów obywateli polskich represjonowanych przez w∏adze ZSRR w latach 1939–1947. Ze
Êrodków tych sfinansowane zosta∏y prace nad „Indeksem Represjonowanych” jako jedynà w kraju
inicjatywà zmierzajàcà do udokumentowania losów ofiar represji ze strony ZSRR.

2.3.2. Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wykonanie w tej grupie wydatków przedstawia si´ nast´pujàco:

w tys. z∏
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeƒ 181
§ 3030 – ró˝ne wydatki na rzecz osób fizycznych 691

i dotyczy:
– Êwiadczeƒ wynikajàcych z przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy (zakup ubraƒ

ochronnych dla pracowników archiwów),
– zakupu umundurowania wewn´trznej s∏u˝by ochrony,
– wyp∏at diet dla cz∏onków Kolegium Instytutu zgodnie z rozporzàdzeniem Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 28 listopada 2002 r.,
– wynagrodzeƒ wyp∏acanych na podstawie odr´bnych przepisów, w szczególnoÊci bieg∏ym w po-

st´powaniu dochodzeniowym, sàdowym, wynagrodzenia t∏umaczy przysi´g∏ych,
– zwrot kosztów przejazdów bieg∏ym i Êwiadkom.

2.3.3. Wydatki bie˝àce
Najwi´kszà pozycj´ w dziale 751 stanowià wydatki bie˝àce, a w tej grupie – wydatki przeznaczo-

ne na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeƒ w kwocie 54 693 tys. z∏, co stanowi 74,98% wy-
datków bie˝àcych, oraz wydatki na zakup towarów i us∏ug w kwocie 15 981 tys. z∏ (21,91% wydat-
ków bie˝àcych).

Wykonanie wydatków bie˝àcych w 2003 r. wynios∏o 72 945 tys. z∏, tj. 98,86% bud˝etu po zmia-
nach.

1. Wynagrodzenia
Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wynosi:

w tys. z∏
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 35 983
§ 4030 – wynagrodzenia osobowe prokuratorów 8 225
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 267
§ 4090 – honoraria 14

W Instytucie Pami´ci Narodowej przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie brutto z wyp∏atami z za-
k∏adowego funduszu nagród w 2003 r. wynios∏o 3367 z∏ (2974 z∏ z wy∏àczeniem wynagrodzeƒ pro-
kuratorów).

Zrealizowane zatrudnienie oraz wykorzystanie Êrodków na wynagrodzenia prezentujà dane za-
warte w poni˝szej tabeli:
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Tab. 4. Przeci´tne zatrudnienie i wynagrodzenie w IPN-KÂZpNP w 2002 i 2003 r.

W 2003 r. w porównaniu do 2002 r. przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie brutto wzros∏o
o 4,8%. Wzrost ten spowodowany zosta∏:

– planowanym Êredniorocznym wskaênikiem wzrostu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝e-
towej w wysokoÊci 4%,

– zwi´kszonà wysokoÊcià wyp∏at dotyczàcà dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w 2002 r.
– 2 377 tys. z∏, a w 2003 r. – 3 267 tys. z∏), które wynikn´∏y ze zwi´kszonej liczby osób uprawnio-
nych do nagrody rocznej,

– wzrostem wynikajàcym ze zwi´kszenia wielokrotnoÊci kwoty bazowej wynagrodzeƒ prokura-
torów krajowych z 5,7 na 6,6 zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2003 r.

Wzrost wynagrodzeƒ sfinansowany zosta∏ w ramach planowanego funduszu wynagrodzeƒ za-
wartego w ustawie bud˝etowej na 2003 r. Instytut Pami´ci Narodowej, realizujàc bud˝et na 2003 r.,
nie dokonywa∏ zmian zwi´kszajàcych planowane kwoty wynagrodzeƒ.

Niewykorzystanie Êrodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe prokuratorów spowo-
dowane by∏o nieosiàgni´ciem limitu zatrudnienia prokuratorów okreÊlonym w ustawie bud˝etowej
na 115 etatów. Zgodnie z ustawà o IPN, prokuratorów Instytutu powo∏uje Prokurator Generalny.
Brak jego decyzji w tej sprawie uniemo˝liwi∏ osiàgni´cie pe∏nego zatrudnienia.

2. Pochodne od wynagrodzeƒ
Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi:

w tys. z∏
§ 4110 – sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne 6 276
§ 4120 – sk∏adki na Fundusz Pracy 928
Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i na Fundusz Pracy wyliczono przy zastosowaniu wskaêni-

ków okreÊlonych w ustawie o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych z dnia 13 paêdziernika 1998 r.

3. Zak∏adowy Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych
wykonanie w tys. z∏

§ 4440 – odpisy na Zak∏adowy Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych 807
Planowany odpis zosta∏ ustalony zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami ustawy z dnia 4 marca

1994 r. o Zak∏adowym Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych. Fundusz naliczany jest w stosunku do wiel-
koÊci zatrudnienia.
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Lp. Wyszczególnienie

Wykonanie 2002 r. Wykonanie 2003 r.
Przeciętne 
zatrudnie-

nie

Wynagro-
dzenia

(w tys. zł)

Przeciętne 
wynagrodzenie 
przypadające

na 1 pracownika 
zatrudnionego

na pełnym
etacie (w zł)

Przeciętne 
zatrudnie-

nie

Wynagro-
dzenia

(w tys. zł)

Przeciętne 
wynagrodzenie 
przypadające

na 1 pracownika 
zatrudnionego

na pełnym
etacie (w zł)

1. Część 13 ogółem,
w tym:

1 098 42 319 3 212 1 175 47 475 3 367

1.1.

1.2.

Osoby nieobjęte 
mnożnikowym 
systemem 
wynagradzania 
§ 4010, § 4040
Prokuratorzy 
§ 4030, § 4040

1 003

95

33 874

8 445

2 815

7 408

1 082

93

38 611

8 864

2 974

7 943



4. Zakup towarów i us∏ug
Pozycja ta dotyczy zakupu towarów i us∏ug zwiàzanych z utrzymaniem posiadanych obiektów

oraz prowadzeniem dzia∏alnoÊci statutowej.
G∏ównymi pozycjami wydatków w tej grupie by∏y:

wykonanie w tys. z∏
§ 4210 – zakup materia∏ów i wyposa˝enia 3 637
Wydatkowana kwota dotyczy zakupu podstawowych materia∏ów biurowych, materia∏ów dla po-

trzeb archiwów (teczki, pud∏a itp.), materia∏ów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià edukacyjnà (wystawy,
konferencje itp.), prenumeraty prasy, zakupu Êrodków czystoÊci oraz zakupu pierwszego wyposa-
˝enia w meble biurowe obiektów przejmowanych do u˝ytkowania z przeznaczeniem g∏ównie dla
pomieszczeƒ archiwalnych, sal wystawienniczych, czytelni akt jawnych, a tak˝e zakupem sprz´tu
biurowego, m.in. drukarek, faksów i sprz´tu dla Wewn´trznej S∏u˝by Ochrony.

wykonanie w tys. z∏
§ 4300 – zakup pozosta∏ych us∏ug 8 989
W obr´bie tego paragrafu wydatki poniesiono g∏ównie na:
– utrzymanie pomieszczeƒ biurowych i archiwów w Warszawie oraz 10 oddzia∏ach,
– us∏ugi pocztowo-telekomunikacyjne i inne,
– wydatki zwiàzane z organizacjà wystaw, konferencji, sesji,
– druk ksià˝ek,
– koszty t∏umaczeƒ dokumentów archiwalnych.
§ 4260 – zakup energii 1 644
Wydatki obejmujà op∏aty za dostaw´ energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.
§ 4280, § 4240, § 4270 – wydatki dotyczàce zakupu us∏ug zdrowotnych, 1 969

pomocy naukowo-dydaktycznych i ksià˝ek
oraz us∏ug remontowych

5. Podatki i op∏aty na rzecz bud˝etu jednostek samorzàdu terytorialnego

§ 4480 – podatek od nieruchomoÊci 301

6. Pozosta∏e wydatki

§ 4430, §4140, §4710 – ró˝ne op∏aty, wp∏aty na PFRON,
fundusz dyspozycyjny 428
Wydatki te obejmujà ubezpieczenia majàtkowe oraz wp∏aty na Paƒstwowy Fundusz Rehabilita-

cji Osób Niepe∏nosprawnych oraz (w ramach funduszu dyspozycyjnego) nagrody Prezesa Instytu-
tu w organizowanych konkursach dla m∏odzie˝y.

§ 4410 i § 4420 – podró˝e krajowe i zagraniczne 718
Podstawowa cz´Êç wydatków na podró˝e dotyczy s∏u˝bowych wyjazdów prokuratorów zwiàza-

nych z prowadzonymi Êledztwami, wyjazdów archiwistów zwiàzanych z przejmowaniem akt oraz
wyjazdów zwiàzanych z prowadzeniem kwerend, prezentowaniem wystaw i organizowaniem sesji
naukowych poza siedzibami jednostek organizacyjnych Instytutu.

2.3.4. Wydatki majàtkowe
Wydatki majàtkowe w 2003 r. w porównaniu z rokiem 2002 by∏y ni˝sze o 25,56%, tj. o 3 450 tys. z∏.

Zrealizowano je w 2003 r. na kwot´ 10 047 tys. z∏, tj. 99,98% Êrodków przyj´tych na wydatki inwestycyj-
ne w ustawie bud˝etowej na 2003 r., a tak˝e zwi´kszonych decyzjà Ministra Finansów w sprawie przy-
znania Êrodków w wysokoÊci 49,50 tys. z∏ z rezerwy celowej na pokrycie kosztów wyposa˝enia w sprz´t
komputerowy s∏u˝àcy wspó∏pracy z Departamentem Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Finansów.

Prace adaptacyjno-remontowe, przyj´te do realizacji w 2003 r., dotyczy∏y obiektów o ró˝nym stop-
niu zaawansowania prac rozpocz´tych jeszcze w 2002 r. Kontynuowano wczeÊniej rozpocz´te zada-
nia inwestycyjne, a tak˝e realizowano w ramach zawartych umów nowe zadania, zgodne z potrzeba-
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mi. Ograniczenie przez Sejm Êrodków na wydatki inwestycyjne w 2003 r. spowodowa∏o koniecznoÊç
rezygnacji z cz´Êci zamierzeƒ poprzez zmniejszenie zakresu prac adaptacyjno-modernizacyjnych.

Realizacja wydatków majàtkowych

Tab. 5. Realizacja wydatków majàtkowych IPN-KÂZpNP w 2003 r.

Na wydatki zwiàzane z inwestycjami budowlanymi sk∏adajà si´ wydatki ponoszone na:
– roboty budowlane (na podstawie odr´bnych umów),
– wykonanie przy∏àczy mediów, np. gaz, woda, energia elektryczna,
– sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez inspektorów budowlanych w bran˝y: ogólno-

budowlanej, elektrycznej i sanitarnej,
– roboty izolacyjno-elewacyjne budynków,
– ogrodzenia, drogi dojazdowe, podjazdy,
– zabezpieczenia techniczne obiektów pod kàtem sygnalizacji w∏amania i napadu, kontroli do-

st´pu, ochrony przeciwpo˝arowej itp.
Wydatki inwestycyjne (z bud˝etu 2003 r.) z wyszczególnieniem zadaƒ przedstawia tabela:

Tab. 6. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2003 r.
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Wyszczególnienie

Rok 2002 Rok 2003 Nominalnie

Wykonanie
Ustawa 

budżetowa 
Budżet po 
zmianach Wykonanie 5:4% 5:2%

w tys. zł
1 2 3 4 5 6 7

Wydatki majątkowe – ogółem, z tego: 13 497 10 000 10 049 10 047 99,98 74,44
– Dział 751 13 497 10 000 10 049 10 047 99,98 74,44

Lp. Rodzaj wydatku
Ustawa budżetowa 

na 2003 r. 
Wykonanie na 
31.12.2003 r. 4:3 (%)

w tys. zł
1 2 3 4 5

WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓŁEM 10 049 10 047 99,98
Wydatki inwestycyjne – ogółem 8 800 8 798 99,98

1. Inwestycje. modern.-adapt. – razem 8 431
Remont bud. i mag. W-wa, ul. Towarowa 759
Remont bud. i arch. W-wa, ul. Kłobucka 356
Oddział IPN w Białymstoku 519
Oddział IPN w Gdańsku 2 114
Oddział IPN w Katowicach 1 081
Oddział IPN w Krakowie 1 127
Oddział IPN w Lublinie 323
Oddział IPN w Łodzi 709
Oddział IPN w Poznaniu 374
Oddział IPN w Rzeszowie 447
Oddział IPN we Wrocławiu 596
Centrala – W-wa, pl. Krasińskich 26

2. Nadzory inwestorskie, system kontroli ruchu 145
3. Pozostałe 222

Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 249 1 249 100,00
Sprzęt komputerowy 361
Oprogramowanie 319
Pozostały sprzęt 569



Dzia∏ 753 – Obowiàzkowe 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 Êwiadczenia
spo∏eczne.

Plan – 155 tys. z∏
Wykonanie – 148 tys. z∏

Dzia∏ 853 – Opieka spo∏eczna

W tym dziale Instytut Pami´ci Narodowej realizuje wydatki w ramach rozdzia∏u 85316 – zasi∏ki
rodzinne, piel´gnacyjne i wychowawcze – § 3110 Êwiadczenia spo∏eczne.

Plan – 7 tys. z∏
Wykonanie – 3 tys. z∏
Zmiana przepisów w zakresie dokumentowania uprawnieƒ dla osób ubiegajàcych si´ o zasi∏ki

spowodowa∏a zmniejszenie liczby uprawnionych.

2.4. Zatrudnienie

Zatrudnienie Êrednioroczne w Instytucie Pami´ci Narodowej w 2003 r. wynios∏o ogó∏em 1175
etatów. W odniesieniu do 2002 r. (1098 etatów) oznacza to przyrost zatrudnienia o 7,01% etatów.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeci´tne zatrudnienie by∏o ni˝sze o 40 eta-
tów. Limit etatów dla pracowników obj´tych mno˝nikowym systemem wynagradzania okreÊlony
w ustawie bud˝etowej nie zosta∏ przekroczony (wg ustawy bud˝etowej 116 etatów, wykonanie na
dzieƒ 31 grudnia 2003 r. 96 etatów).

Najwi´kszy odsetek pracowników Instytutu stanowià pracownicy merytoryczni zatrudnieni:
• w Biurze Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów oraz biurach oddzia∏owych 41,6%
• w Biurze Edukacji Publicznej oraz biurach oddzia∏owych 11,8%
• w G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni i komisjach oddzia∏owych 13,5%
• w Biurze Prawnym 2,3%
• w Biurze Ochrony 15,2%

– co daje ∏àcznie 84,4% ogó∏u zatrudnionych. Obs∏uga stanowi 15,6% ogó∏u zatrudnionych. Sà
to pracownicy zajmujàcy si´ obs∏ugà finansowà, inwestycjami, zamówieniami publicznymi, obs∏ugà
Prezesa oraz pracownicy kadr i administracji.

3. Realizacja bud˝etu w I po∏owie 2004 r.

Obni˝enie Êrodków bud˝etowych na 2003 r. o 13 120 tys. z∏, w tym 7 500 tys. z∏ na wydatki in-
westycyjne, spowodowa∏o przesuni´cie terminów zakoƒczenia wczeÊniej rozpocz´tych zadaƒ inwe-
stycyjnych dotyczàcych tworzenia archiwów na 2004 r.

Ponowne znaczne obni˝enie Êrodków na wydatki IPN w 2004 r. – w wysokoÊci ogó∏em
9 564 tys. z∏, w tym na wydatki inwestycyjne 7 800 tys. z∏ – powoduje koniecznoÊç ograniczenia
wydatkowania Êrodków na realizacj´ zadaƒ ustawowych i wyd∏u˝a okres zakoƒczenia zadaƒ in-
westycyjnych.

Bud˝et Instytutu zosta∏ okreÊlony w ustawie bud˝etowej na rok 2004 w nast´pujàcych wielko-
Êciach:
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Tab. 7. Bud˝et IPN-KÂZpNP na 2004 r. (w tys. z∏)

3.1. Wykonanie dochodów bud˝etowych

Wykonanie planu dochodów przedstawia poni˝sza tabela.

Tab. 8. Wykonanie planu dochodów bud˝etowych w I pó∏roczu 2004 r.

G∏ównà pozycj´ planowanych dochodów na rok 2004 stanowià sp∏aty po˝yczek mieszkanio-
wych wraz z odsetkami udzielanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów
(by∏ych Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu). Jednak prognozowane do-
chody wykonane zosta∏y w pierwszym pó∏roczu w 23,3%. Na tak niedu˝y procent wykonania do-
chodów mia∏y wp∏yw wyp∏acone w czerwcu br. po˝yczki mieszkaniowe prokuratorom IPN, co
wià˝e si´ ze zwi´kszeniem dochodów ze sp∏at rat i odsetek od tych po˝yczek w nast´pnych mie-
siàcach 2004 r.

3.2. Wykonanie wydatków bud˝etowych

Wykonanie planu wydatków przedstawia poni˝sza tabela:

32

DOCHODY BUD˚ETOWE 150
Wydatki bud˝etowe 85 362

z tego:
– dotacja celowa 260
– Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 040
– wydatki bie˝àce 76 646
– wydatki majàtkowe 7 416

Ustawa bud˝etowa Wykonanie
Lp. Wyszczególnienie § na 2004 r. w I pó∏roczu

2004 r.
1. Wp∏ywy ze sp∏at oprocentowanych po˝yczek 0700 70,0 17,04

prokuratorskich na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych

2. Wp∏ywy z us∏ug 0830 0,0 0,17
3. Pozosta∏e odsetki 0920 10,0 1,08
4. Wp∏ywy z ró˝nych dochodów 0970 68,0 16,63
5. Wp∏ywy do bud˝etu cz´Êci zysku 2380 2,0 0,0

Gospodarstwa Pomocniczego
Ogó∏em 150,0 34,92



Tab. 9. Wykonanie planu wydatków bud˝etowych w I po∏owie 2004 r.

Zrealizowane w okresie 6 miesi´cy 2004 r. wydatki w dziale 751 rozdzia∏ 75101 w wysokoÊci
17 597 tys. z∏ stanowià 42,04% planowanej kwoty wydatków na 2004 r., w rozdziale 75112 wydatki
w wysokoÊci 22 724 tys. z∏ stanowià 52,43% planowanej kwoty na rok 2004.

Na niski wskaênik wykonania wydatków w rozdziale 75101 ma wp∏yw ma∏a realizacja wydatków
majàtkowych, które realizowane sà centralnie dla ca∏ego Instytutu. Niski wskaênik wykonania
w I pó∏roczu wydatków majàtkowych wynika∏ z koniecznoÊci:

– stosowania procedur ustawy o zamówieniach publicznych, do czego zobowiàzuje Instytut
ustawa o finansach publicznych,

– uzgadniania zakresów prac remontowo-budowlanych i weryfikacji kosztorysów ofertowych.
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Wyszczególnienie

Rok 2004 
Kol.
3:2

 Struktura 
wykonania 
wydatków                

Budżet po 
zmianach 

Wykonanie 
w I połowie 

roku 
 w tys. zł w %

1 2 3 4 5
Część 13 – ogółem, z tego: 85 362 40 414 47,34 100,00
Dotacje 260 82 31,54 0,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 058 538 50,85 1,33
Wydatki bieżące 76 628 39 152 51,09 96,88
Wydatki majątkowe 7 416 642 8,65 1,59
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w:
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

85 202 40 321 47,32 99,77

 z tego:
Dotacje 260 82 31,54 0,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 898 445 49,55 1,10
Wydatki bieżące 76 628 39 152 51,09 96,88
Wydatki majątkowe 7 416 642 8,65 1,59
w tym:
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

41 858 17 597 42,04 43,54

Dotacje 260 82 31,54 0,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 574 313 54,53 0,77
Wydatki bieżące 33 608 16 560 49,28 40,98
Wydatki majątkowe 7 416 642 8,65 1,59
Rozdział  75112 – Jednostki podległe Instytutowi 
Pamięci Narodowej

43 344 22 724 52,43 56,23

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 324 132 40,80 0,33
Wydatki bieżące 43 020 22 592 52,51 55,90
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 155 92 59,15 0,23

 z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 92 59,15 0,23
Dział 852 – Pomoc  społeczna 5 1 28,57
 z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 1 28,57 0,00



3.3. Struktura zatrudnienia w IPN w I pó∏roczu 2004 r.

Wykonanie zatrudnienia za I pó∏rocze 2004 r. w podziale na Central´ i jednostki podleg∏e w te-
renie przedstawiono w poni˝szej tabeli.

Tab. 10. Struktura zatrudnienia w IPN-KÂZpNP w okresie sprawozdawczym

3.4. Inwestycje

W ustawie bud˝etowej na rok 2004 wydatki majàtkowe okreÊlone zosta∏y na kwot´ 7 416 tys. z∏
(6 350 tys. z∏ na wydatki inwestycyjne, 1 066 tys. z∏ – wydatki na zakupy inwestycyjne). Zatem w sto-
sunku do projektu, decyzjà Sejmu i Senatu zmniejszono Êrodki na inwestycje o 7 800 tys. z∏. Decyzja
ta nie pozwoli na zrealizowanie wszystkich planowanych do zakoƒczenia w roku 2004 prowadzonych
inwestycji, w tym realizacj´ wielu zadaƒ, których koniecznoÊç wykonania wynika z nakazów odpowied-
nich organów nadzoru bàdê z wydanych decyzji administracyjnych warunkowo dopuszczajàcych obiek-
ty do u˝ytkowania przez IPN-KÂZpNP i zawierajàcych nakaz wykonania w okreÊlonych terminach do-
datkowych prac umo˝liwiajàcych odebranie budynku przez odpowiednie powo∏ane do tego s∏u˝by.
Niewykonanie omówionych wy˝ej zadaƒ remontowo-budowlanych mo˝e doprowadziç do dewastacji
wyremontowanych obiektów, a w koƒcu zagra˝aç bezpieczeƒstwu pracowników i spowodowaç znisz-
czenie dokumentów oraz tysi´cy metrów bie˝àcych akt przechowywanych w archiwach Instytutu.

4. Gospodarstwo Pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu Pami´ci Narodowej, utworzone na podstawie zarzàdzenia
Prezesa IPN nr 7/00 z dn. 30 paêdziernika 2000 r., Êwiadczy∏o w okresie sprawozdawczym odp∏at-
ne us∏ugi (po kosztach w∏asnych) na rzecz jednostki macierzystej w zakresie:
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Wg stanu na dzień
31.12.2003 r. 30.06.2004 r.

Pracownicy IPN – ogółem 1 199,1 1 192,6
w tym:
– kierownicze stanowiska państwowe 1,0 1,0
– prokuratorzy 95,0 92,0
Według komórek organizacyjnych

Warszawa Centrala – razem 400,5 399,3
Główna Komisja Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu

w tym: prokuratorzy
17,8

5,0
16,5

5,0
Biuro Edukacji Publicznej 36,8 38,8
Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 179,0 178,0
Biuro Prawne 27,0 26,0
Biuro Ochrony 63,0 63,0
Pozostałe (obsługa finansowa, inwestycje, zamówienia publiczne, 
kadry, administracja)

76,9 77,0

Oddziały – razem 798,6 793,3
Oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

w tym: prokuratorzy
143,5

90,0
140,5

87,0
Oddziałowe biura edukacji publicznej 106,0 107,0
Oddziałowe biura udostępniania i archiwizacji dokumentów 319,5 317,4
Biuro Ochrony 119,5 119,1
Pozostałe 110,1 109,3



• gospodarowania nieruchomoÊciami w Warszawie – przy ul. Towarowej i ul. K∏obuckiej,
• Êwiadczenia us∏ug transportowych, remontowych, konserwatorskich, porzàdkowych i zaopa-

trzeniowych,
• Êwiadczenia us∏ug reprograficznych.

Gospodarstwo prowadzi dzia∏alnoÊç wydawniczà obejmujàcà druk publikacji IPN oraz ich
sprzeda˝. W 2003 r. ze sprzeda˝y publikacji Gospodarstwo osiàgn´∏o przychody w wysokoÊci
325 tys. z∏, natomiast w pierwszej po∏owie 2004 r. – 267 tys. z∏. Sprzeda˝ publikacji realizowana jest
przez hurtownie, ksi´garnie, oddzia∏y IPN, a tak˝e punkt sprzeda˝y przy ul. Towarowej 28 w War-
szawie. Gospodarstwo prowadzi równie˝ sprzeda˝ wysy∏kowà publikacji IPN.
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II. G¸ÓWNA KOMISJA ÂCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO
NARODOWI POLSKIEMU

Pion Êledczy Instytutu Pami´ci Narodowej, który tworzy G∏ówna Komisja oraz podleg∏ych jej
dziesi´ç komisji oddzia∏owych, prowadzi Êledztwa majàce za przedmiot zbrodnie nazistowskie,
zbrodnie komunistyczne, w tym stalinowskie, oraz zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkoÊci i zbrod-
nie wojenne pope∏nione na osobach narodowoÊci polskiej, bez wzgl´du na miejsce ich dokonania,
a tak˝e na osobach innych narodowoÊci, je˝eli zosta∏y pope∏nione na terytorium Paƒstwa Polskiego.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci pionu Êledczego IPN zawiera syntetycznà informacj´ o realizacji
zadaƒ przez G∏ównà Komisj´ oraz o Êledztwach o szczególnym ci´˝arze gatunkowym prowadzo-
nych przez poszczególne oddzia∏owe komisje.

W sprawach zbrodni nazistowskich zwracano si´ konsekwentnie do Centrali Badania Zbrodni
Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu o udost´pnienie G∏ównej Komisji postanowieƒ koƒco-
wych wydawanych przez niemieckie prokuratury w Êledztwach inicjowanych przez by∏à Komisj´
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i przekazywanych w∏adzom niemieckim z wnioskami
kontynuowania ich przeciwko sprawcom zamieszka∏ym na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Zakoƒczono szczegó∏owà analiz´ niemieckich postanowieƒ o umorzeniu Êledztw w sprawach
zbrodni Wehrmachtu pope∏nionych we wrzeÊniu 1939 r. w Polsce na ludnoÊci cywilnej, nie znajdu-
jàc jednak ˝adnego przypadku, w którym Êledztwo doprowadzi∏oby do skazania w Niemczech
sprawców tych zbrodni. Jako uzasadnienie postanowieƒ o umorzeniu post´powaƒ karnych w spra-
wach zbrodni Wehrmachtu, niemieckie prokuratury przyjmowa∏y generalnie, ˝e nie stanowi∏y one
zbrodni wojennych, lecz ˝e zabójstw tych dokonywano w ramach dozwolonego konwencjà haskà
z 1907 r. zwalczania partyzantki. Stwierdzono jednoczeÊnie, ˝e Êciganie innych zabójstw dokona-
nych przez Wehrmacht uleg∏o przedawnieniu, zaÊ w przypadku niepodlegajàcych przedawnieniu
morderstw nie zdo∏ano zidentyfikowaç ich sprawców, tj. konkretnych ˝o∏nierzy i oficerów Wehr-
machtu. Szczegó∏owe wyniki badaƒ Êledztw w tej kategorii zbrodni zosta∏y opracowane na potrze-
by publikacji albumu wystawy przegotowywanej przez pion edukacyjny IPN „»Z najwi´kszà brutal-
noÊcià...«. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesieƒ–paêdziernik 1939 r.”, której otwarcie
zaplanowano na wrzesieƒ 2004 r.

Jakkolwiek nieliczne tylko Êledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich rokujà oskar˝enie ˝yjà-
cych sprawców, to jednak˝e na podkreÊlenie zas∏uguje, ˝e w okresie sprawozdawczym poszukiwano
z pomocà Interpolu 12 zidentyfikowanych przez prokuratorów IPN sprawców zbrodni nazistow-
skich. Jeden z odnalezionych sprawców Bohdan Kozij, przebywajàcy na terenie Kostaryki, zmar∏
30 listopada 2003 r., bezpoÊrednio po dor´czeniu mu zaakceptowanego przez w∏adze Republiki Ko-
staryki polskiego wniosku o ekstradycj´. Na podkreÊlenie zas∏uguje zgromadzenie przez prokurato-
rów IPN przekonujàcych dowodów zbrodni Kozija, co rokowa∏o wyrok skazujàcy w Polsce.

G∏ówna Komisja kontynuuje post´powania o stwierdzenie zbrodniczego charakteru wyroków
wydawanych na Polaków przez niemieckie sàdy specjalne w okresie hitlerowskiej okupacji Polski.
Stosowne wnioski kierowane sà do niemieckich prokuratur za poÊrednictwem Centrali w Ludwigs-
burgu. Pierwszym uchylonym przez prokuratur´ w Görlitz wyrokiem (postanowienie z dnia
10 marca 2004 r.) by∏ wyrok skazujàcy na kar´ Êmierci ksi´dza Wincentego Harasimowicza, wyda-
ny przez sàd specjalny w ¸odzi 9 grudnia 1941 r.

W sprawach zbrodni stalinowskich, tj. pope∏nionych do koƒca 1956 r., utrwali∏a si´ linia orzecz-
nictwa sàdowego w pe∏ni potwierdzajàca zasadnoÊç aktów oskar˝enia kierowanych do sàdów przez
prokuratorów IPN przeciwko by∏ym funkcjonariuszom Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego.
Oskar˝onym zarzucano bezprawne aresztowania oraz stosowanie tortur fizycznych i psychicznych
wobec pokrzywdzonych, traktowanych przez ówczesne w∏adze paƒstwowe jako wrogowie politycz-
ni. Zarówno przebieg rozpraw sàdowych, jak i uzasadnienia wyroków skazujàcych potwierdzajà ra-
cje le˝àce u podstaw Êcigania i odpowiedzialnoÊci karnej tej kategorii sprawców.
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Sàdy orzekajàce nie podzieli∏y jednak – jak dotàd – argumentacji przedstawionej w uzasadnie-
niach aktów oskar˝enia przeciwko stalinowskim s´dziom i prokuratorom sprawcom zbrodni sàdo-
wych. Jedyny wyrok skazujàcy stalinowskiego s´dziego zapad∏ przed Sàdem Garnizonowym w War-
szawie w dniu 18 kwietnia 2003 r. i odnosi∏ si´ do stalinowskiego s´dziego, który wymierzy∏ kar´
wieloletniego wi´zienia za rzekome rozpowszechnianie wrogiej propagandy. Wyrok skazujàcy s´-
dziego zosta∏ uchylony przez Wojskowy Sàd Okr´gowy w Warszawie w dniu 3 grudnia 2003 r.,
z uzasadnieniem, ˝e oskar˝onego (od 1975 r. emeryta wojskowego) chroni stale immunitet s´-
dziowski, który nie zosta∏ uchylony. Od tego wyroku zosta∏a wniesiona kasacja przez Naczelnego
Prokuratora Wojskowego, który stanà∏ na stanowisku, ˝e immunitet przys∏ugujàcy oskar˝onemu
wygas∏ z chwilà ustàpienia z funkcji s´dziego. Kasacja ta nie zosta∏a uwzgl´dniona. Izba Wojskowa
Sàdu Najwy˝szego przyj´∏a w uzasadnieniu, ˝e Naczelny Prokurator Wojskowy nie jest uprawnio-
ny do wnoszenia kasacji w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci rzeczowej prokuratora IPN. Nale-
˝y przypomnieç, ˝e kasacja wniesiona w poprzednim okresie sprawozdawczym przez Dyrektora
G∏ównej Komisji jako Zast´pc´ Prokuratora Generalnego w sprawie zabójstwa sàdowego, pozo-
stajàcego we w∏aÊciwoÊci rzeczowej prokuratora IPN, nie zosta∏a przyj´ta przez Izb´ Wojskowà Sà-
du Najwy˝szego, ze wskazaniem, ˝e uprawnionym do wniesienia takiej kasacji jest Naczelny Pro-
kurator Wojskowy.

Przed Wojskowym Sàdem Okr´gowym w Warszawie toczy si´ post´powanie przeciwko by∏emu
prokuratorowi wojskowemu – Czes∏awowi ¸., któremu prokurator IPN zarzuca udzia∏ w sàdowym
zabójstwie rotmistrza Witolda Pileckiego.

W sprawach zbrodni komunistycznych w okresie sprawozdawczym zapad∏ m.in. wyrok skazujà-
cy na kary od 1,5 do 3,5 lat pozbawienia wolnoÊci by∏ych funkcjonariuszy s∏u˝by bezpieczeƒstwa,
którzy w toku prowadzonych przez nich post´powaƒ karnych zn´cali si´ fizycznie i psychicznie nad
aresztowanymi cz∏onkami NSZZ „SolidarnoÊç” po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

W sprawie zbrodni katyƒskiej przygotowano analiz´ obowiàzujàcego obecnie w Federacji Ro-
syjskiej stanu prawnego oraz skierowano do G∏ównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej
wnioski o pomoc prawnà w sprawach zabójstw ˝o∏nierzy Wojska Polskiego we wrzeÊniu 1939 r. Od-
powiedê strony rosyjskiej pozwoli∏a na okreÊlenie aspektów prawnych spodziewanego postanowie-
nia koƒczàcego Êledztwo w sprawie zbrodni katyƒskiej, prowadzonego przez prokuratur´ rosyjskà.
Prokuratura ta pismem z dnia 17 marca 2004 r. odmówi∏a udzielenia pomocy prawnej w Êledztwie
w sprawie zabójstwa w dniu 22 wrzeÊnia 1939 r. gen. Józefa Olszyny-Wilczyƒskiego i kpt. Mieczy-
s∏awa Strzemeskiego, których ˝o∏nierze Armii Czerwonej rozstrzelali bezpoÊrednio po wzi´ciu ich
do niewoli. Ocena prawna tej zbrodni sformu∏owana przez prokuratora IPN wskazywa∏a na pakt
Ribbentrop–Mo∏otow z 23 sierpnia 1939 r., w którego wyniku Armia Czerwona w dniu 17 wrzeÊnia
1939 r. rozpocz´∏a faktycznie dzia∏ania wojenne przeciwko Paƒstwu Polskiemu, z tego te˝ wzgl´du
zabójstwo polskich ˝o∏nierzy po ich wzi´ciu do niewoli zakwalifikowano jako nieulegajàcà przedaw-
nieniu zbrodni´ wojennà. G∏ówna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej nie podzieli∏a tej
kwalifikacji prawnej, argumentujàc, ˝e pakt z 23 sierpnia 1939 r. by∏ w istocie paktem o nieagresji
pomi´dzy Niemcami a Zwiàzkiem Radzieckim, dlatego te˝ „w czasie wydarzeƒ wymienionych we
wniosku, a tak˝e i póêniej wojska Armii Czerwonej nie mog∏y udzieliç pomocy wojskom Niemiec
lub ich sojusznikom w dokonywaniu przest´pstw wojennych w jakiejkolwiek by to nie by∏o formie,
w tym tak˝e bioràc udzia∏ w dokonywaniu zabójstw na ludnoÊci cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej,
˝o∏nierzy i jeƒców wojennych armii polskiej. Wobec przedstawionych we wniosku okolicznoÊci ˝o∏-
nierze Armii Czerwonej mogli pope∏niç jedynie przest´pstwa pospolite”. W konkluzji stwierdzo-
no, ˝e Êciganie pospolitych zabójstw dokonanych w okresie drugiej wojny Êwiatowej uleg∏o ju˝
przedawnieniu wed∏ug prawa karnego Federacji Rosyjskiej, co spowodowa∏o zwrócenie polskiego
wniosku o pomoc prawnà. JednoczeÊnie prokuratura rosyjska wskaza∏a, ˝e porozumienie mo-
carstw z 8 sierpnia 1945 r. mia∏o na celu „pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci karnej niemieckich
oficerów, ˝o∏nierzy i cz∏onków partii nazistowskiej odpowiedzialnych za przest´pstwa wojenne po-
pe∏nione przez nich w czasie drugiej wojny Êwiatowej”.
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Nasuwajàca si´ konkluzja, wed∏ug której strona rosyjska ogranicza kategori´ nieulegajàcych
przedawnieniu zbrodni, pope∏nionych w okresie drugiej wojny Êwiatowej, do zbrodni pope∏nionych
przez niemieckich sprawców, potwierdzona zosta∏a w sprawie zabójstwa Jana Bispinga, co do któ-
rego losów prokurator IPN ustali∏, ˝e aresztowany wraz z rodzinà przez funkcjonariuszy NKWD
we wrzeÊniu 1939 r. osadzony by∏ nast´pnie w wi´zieniu w Miƒsku i najprawdopodobniej tam za-
mordowany. Prokuratura rosyjska odmawiajàc udzielenia pomocy prawnej z powodu przedawnie-
nia, zaznaczy∏a, ˝e „zasady tej [przedawnienia] nie stosuje si´ w odniesieniu do oficerów, ˝o∏nierzy
i cz∏onków Nacjonalistycznej Partii Niemiec i jej sojuszników dokonujàcych przest´pstw przeciw-
ko pokojowi, ludzkoÊci i przest´pstw wojennych, poniewa˝ Zwiàzek Radziecki, poczynajàc od
1943 r., zobowiàza∏ si´ do prowadzenia Êledztw przeciwko tym osobom”.

Stwierdzenie, wed∏ug którego zbrodnie NKWD uleg∏y przedawnieniu, Prokuratura Federacji
Rosyjskiej odnios∏a tak˝e do zabójstw dokonanych na Polakach w listopadzie 1945 r. Pismem
z dnia 25 listopada 2003 r. prokuratura ta odmówi∏a udzielenia pomocy prawnej w sprawie zabój-
stwa Józefa i Stanis∏awa ¸empickich, zastrzelonych przez funkcjonariuszy NKWD w miejscowoÊci
¸empice pod Ciechanowcem, uznajàc, ˝e Êciganie sprawców tego czynu uleg∏o przedawnieniu.

Analiza argumentacji prawnej przedstawianej przez Prokuratur´ Federacji Rosyjskiej prze-
prowadzona zosta∏a tak˝e na potrzeby merytorycznego przygotowania projektu postanowienia
o wszcz´ciu polskiego Êledztwa w sprawie zbrodni katyƒskiej, którego jednym z g∏ównych celów
by∏oby dokonanie kwalifikacji prawnej tej zbrodni na gruncie prawa karnego polskiego i mi´dzy-
narodowego.

We wszystkich prowadzonych przez prokuratorów IPN Êledztwach przes∏uchano w okresie spra-
wozdawczym ∏àcznie 8882 Êwiadków. Zdo∏ano ograniczyç do wypadków koniecznych zwracanie si´
prokuratorów IPN, w prowadzonych przez nich Êledztwach, do prokuratur powszechnych z wnio-
skami o przes∏uchanie Êwiadków.

PodkreÊlenia wymaga, ˝e w Êledztwach, które z ró˝nych przyczyn zosta∏y umorzone przez pro-
kuratorów IPN, zgromadzony zosta∏, cz´sto bardzo obszerny i historycznie donios∏y, materia∏ do-
wodowy, w szczególnoÊci w postaci nieznanych wczeÊniej zeznaƒ Êwiadków, który to materia∏ sta-
nowi podstaw´ dla dalszych badaƒ naukowych, a tak˝e publicystyki.

W wi´kszoÊci prowadzonych Êledztw konieczne jest prowadzenie kwerendy archiwalnej w po-
szukiwaniu materia∏u dowodowego, a tak˝e wskazujàcego kolejne kierunki czynnoÊci Êledczych.
Poszukiwania archiwaliów rozpoczynajà si´ zwykle od stosownej pomocy udzielanej przez BUiAD
i obejmujà tak˝e zbiory Archiwum Akt Nowych i innych archiwów paƒstwowych, w tym wojsko-
wych, archiwum ˚ydowskiego Instytutu Historycznego oraz archiwa zagraniczne, w szczególnoÊci
Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu oraz w∏aÊciwe rzeczowo ar-
chiwa Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Bia∏orusi oraz Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.

W przedstawionych dalej sprawozdaniach z prowadzonych Êledztw zwykle pomijane sà nazwy
archiwów, w których przeprowadzono kwerendy na potrzeby konkretnego Êledztwa, ze wzgl´du na
koniecznoÊç syntetycznego uj´cia w sprawozdaniu czynnoÊci podj´tych w Êledztwie.

G∏ówna Komisja wspó∏pracuje z odpowiednimi instytucjami za granicà, a w szczególnoÊci z nie-
mieckà Centralà Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu (Dyrektor G∏ównej
Komisji przebywa∏ tam z wizytà roboczà w dniach 27–29.11.2003 r.), z Urz´dem Âledztw Specjalnych
Departamentu SprawiedliwoÊci USA oraz Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie (Dyrektor G∏ów-
nej Komisji przebywa∏ w Instytucie w dniach 15–18.09.2003 r., uczestniczàc w obchodach 50-lecia
dzia∏alnoÊci Yad Vashem).

G∏ówna Komisja nie wspó∏pracuje z Centrum im. Szymona Wiessenthala w Jerozolimie w za-
kresie realizacji akcji „ostatnia szansa”, tj. wynagradzania materialnego Êwiadków za z∏o˝enie ze-
znaƒ prowadzàcych do skazania sprawców zbrodni nazistowskich. B´dà natomiast prowadzone na
ogólnych zasadach post´powania, je˝eli zeznania takie zostanà IPN przekazane.

Prokuratorzy IPN uczestniczà w konferencjach naukowych, prezentujàc wyniki dzia∏alnoÊci
Êledczej. Dyrektor G∏ównej Komisji wyg∏osi∏ m.in. wyk∏ad na Forum organizowanym przez Insty-
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tut Polski w Lipsku („Prawo do pami´ci narodów – polskiego i niemieckiego”), referat na Sesji Ka-
tyƒskiej w Warszawie („Mo˝liwoÊç opracowania aktu oskar˝enia sprawców Zbrodni Katyƒskiej
– przes∏anki prawne i rzeczywistoÊç”), referat w Wieluniu, w 64. rocznic´ wybuchu drugiej wojny
Êwiatowej („Zbrodnie Wehrmachtu pope∏nione we wrzeÊniu 1939 r. w Êwietle wybranych postano-
wieƒ prokuratur niemieckich”), laudatio w Instytucie im. Fritza Bauera we Frakfurcie nad Menem
(z okazji przyznania Dieterowi Schenkowi nagrody im. Prokuratora Bauera), referat na sesji Âwia-
towego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK oraz Klubu Historycznego im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego
(„Analiza prawnokarna czynów zarzucanych p∏k. Ryszardowi Kukliƒskiemu”), referat na szkole-
niu dla s´dziów i prokuratorów organizowanym przez Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru Spra-
wiedliwoÊci w dniach 10–12.05.2004 r. („K∏amstwo OÊwi´cimskie w Êwietle prawa karnego”).

Rezultaty Êcigania przez Paƒstwo Polskie zbrodni nazistowskich oraz zbrodni komunistycznych
zosta∏y przedstawione na I Âwiatowym Kongresie Ekspertów Interpolu w sprawie Êcigania zbrod-
ni ludobójstwa, zbrodni wojennych i przeciwko ludzkoÊci, który odby∏ si´ w dniach 21–23.03.2003 r.
Doradca Prezesa IPN prof. Andrzej Rzepliƒski wyg∏osi∏ referat obrazujàcy Êciganie zbrodni nazi-
stowskich od 1944 r., zaÊ Dyrektor G∏ównej Komisji przedstawi∏ problematyk´ Êcigania zbrodni
komunistycznych. Oba referaty spotka∏y si´ z wysokim uznaniem uczestników Kongresu, reprezen-
tujàcych 39 krajów, co znalaz∏o wyraz w uchwale koƒcowej zalecajàcej krajom cz∏onkowskim In-
terpolu, w tym Polsce, stworzenie jednostek organizacyjnych prokuratury wyspecjalizowanych
w Êciganiu zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkoÊci pope∏nia-
nych wspó∏czeÊnie. Stosowny projekt zosta∏ przekazany Ministrowi SprawiedliwoÊci-Prokuratoro-
wi Generalnemu w czerwcu 2004 r. z pytaniem o ewentualne upowa˝nienie dla prof. A. Rzepliƒ-
skiego i Dyrektora G∏ównej Komisji do reprezentowania Polski w grupie roboczej Interpolu do
spraw wymiany informacji o zbrodniach ludobójstwa, zbrodniach wojennych i zbrodniach przeciw-
ko ludzkoÊci pope∏nianych wspó∏czeÊnie. Z udzielonej IPN odpowiedzi wynika, ˝e nie stwierdzo-
no potrzeby powo∏ania takiej wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej ani te˝ nie wyznaczono
przedstawicieli Polski do dalszych prac w grupie roboczej Interpolu.

Nierozwiàzane pozostaje zagadnienie mo˝liwoÊci odwo∏ywania prokuratorów pionu Êledczego
IPN oraz ich powrotu na wczeÊniej zajmowane stanowiska w prokuraturze powszechnej na innej
drodze ani˝eli w wyniku post´powania dyscyplinarnego.

W dalszych cz´Êciach sprawozdania zawarto informacj´ statystycznà o prowadzonych Êledz-
twach, a tak˝e przedstawiono post´py poczynione w okresie sprawozdawczym w Êledztwach wybra-
nych z uwagi na ich ci´˝ar gatunkowy. W koƒcowej cz´Êci sprawozdania umieszczono informacj´
o dzia∏alnoÊci historyków – ekspertów pionu Êledczego IPN.
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1. Prokuratorzy Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

a) Minister SprawiedliwoÊci-Prokurator Generalny RP powo∏a∏ na wniosek Prezesa IPN
prof. Leona Kieresa – w okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. – 7 prokuratorów oddzia-
∏owych komisji:

z dniem 1 lipca 2003 r. – 2 prokuratorów;
z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r. – 1 prokuratora;
z dniem 9 grudnia 2003 r. – 1 prokuratora;
z dniem 5 stycznia 2004 r. – 1 prokuratora;
z dniem 25 marca 2004 r. – 1 prokuratora;
z dniem 10 maja 2004 r. – 1 prokuratora;

b) wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. w IPN – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu pracowa∏o 93 prokuratorów, z czego 87 pe∏ni obowiàzki w oddzia∏owych komi-
sjach, w tym:

w Bia∏ymstoku – 9 prokuratorów;
w Gdaƒsku – 12 prokuratorów;
w Katowicach – 8 prokuratorów;
w Krakowie – 7 prokuratorów;
w Lublinie – 9 prokuratorów;
w ¸odzi – 8 prokuratorów;
w Poznaniu – 10 prokuratorów;
w Rzeszowie – 8 prokuratorów;
w Warszawie – 9 prokuratorów;
we Wroc∏awiu – 7 prokuratorów;

c) w okresie sprawozdawczym Minister SprawiedliwoÊci-Prokurator Generalny na wniosek Pre-
zesa IPN odwo∏a∏ 7 prokuratorów oddzia∏owych komisji, z czego 4 przeniós∏ w stan spoczynku;

d) z dniem 1 listopada 2003 r. prok. Zygmunt Kacprzak z Oddzia∏owej Komisji w Poznaniu zo-
sta∏ oddelegowany do pracy w G∏ównej Komisji.
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2. Âledztwa o szczególnym ci´˝arze gatunkowym prowadzone przez oddzia∏owe
komisje Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2.1. ODDZIA¸OWA KOMISJA W BIA¸YMSTOKU

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 15/01/Zn
Âledztwo w sprawie zabójstwa w dniu 7 lipca 1941 r. w Radzi∏owie obywateli polskich narodowo-

Êci ˝ydowskiej prowadzone jest od 30 marca 2001 r. jako wy∏àczone ze sprawy zbrodni w Jedwabnem.
Âledztwo w tej sprawie jest kontynuowane na podstawie materia∏ów procesowych wy∏àczonych

z post´powania w sprawie zabójstwa obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej w Jedwabnem.
W okresie sprawozdawczym przes∏uchano kilku ˝yjàcych naocznych Êwiadków wydarzeƒ, w tym
osoby udzielajàce pomocy ukrywajàcym si´ ˚ydom. Uzyskano odpowiedê na wniosek o pomoc
prawnà skierowany do Niemiec w przedmiocie przes∏uchania H. Schapera, dowodzàcego oddzia-
∏em niemieckim przyby∏ym do Radzi∏owa w dniu zabójstwa. Strona niemiecka odmówi∏a przes∏u-
chania wymienionego z uwagi na stan jego zdrowia. Prowadzono kwerendy materia∏ów archiwal-
nych w ˚ydowskim Instytucie Historycznym, w Archiwum Akt Nowych oraz w Archiwum
Paƒstwowym. Zebrany dotychczas materia∏ dowodowy pozwala na stwierdzenie, ˝e ˝ydowscy
mieszkaƒcy Radzi∏owa zostali sp´dzeni na rynek miasteczka, a nast´pnie poprowadzeni do miej-
sca kaêni, na rozkaz przyby∏ych funkcjonariuszy niemieckich. Obecnie prowadzone czynnoÊci
zmierzajà do ustalenia okolicznoÊci, w jakich dosz∏o do podpalenia stodo∏y, do której wp´dzono
˝ydowskie ofiary, oraz ustalenia ich liczby. Skierowano wniosek o udzielenie pomocy prawnej do
Izraela i przekazanie zeznaƒ 52 wytypowanych Êwiadków, osób pokrzywdzonych i by∏ych mieszkaƒ-
ców Radzi∏owa. Od wyników realizacji tego wniosku uzale˝nione jest wydanie postanowienia
o przedstawieniu zarzutów H. Schaperowi i innym. Jednak˝e uzyskane dowody nie pozwalajà
obecnie na wskazanie osób narodowoÊci polskiej, które bra∏y udzia∏ w zabójstwie mieszkaƒców Ra-
dzi∏owa, a nie by∏y dotychczas sàdzone przez polskie sàdy.

– sygn. akt S 52/01/Zn (obecna sygn. S 70/04/Zn)
Âledztwo w sprawie zabójstw obywateli polskich dokonanych w latach 1941–1944 w Grodnie

i w okolicznych miejscowoÊciach przez funkcjonariuszy III Rzeszy jest prowadzone od 12 wrzeÊnia
2001 r.

Dotychczasowe wyniki Êledztwa pozwoli∏y na przygotowanie materia∏u dowodowego do przekaza-
nia Centrali w Ludwigsburgu – z wnioskiem o wszcz´cie Êcigania sprawców. Materia∏y zgromadzone
do przekazania stronie niemieckiej obj´∏y zeznania 160 przes∏uchanych Êwiadków oraz 40 ró˝nego ro-
dzaju dokumentów archiwalnych. Przygotowany na podstawie tych dowodów wniosek wyszczególnia∏
127 zbrodni nazistowskich w Grodnie i innych miejscowoÊciach podczas okupacji niemieckiej.

W dniu 30 lipca 2003 r. zgromadzone dowody zbrodni nazistowskich przekazane zosta∏y do
Centrali w Ludwigsburgu z wnioskiem o wszcz´cie Êcigania sprawców tych czynów. Prokurator tej
Centrali poinformowa∏, ˝e w sprawach, których dotyczà przekazane dowody, przeprowadzone zo-
stanie post´powanie karne.

Niezale˝nie od czynnoÊci prowadzonych w Niemczech b´dà kontynuowane poszukiwania do-
datkowych dowodów dokumentujàcych zbrodnie niemieckie na Grodzieƒszczyênie.

– sygn. akt S 53/01/Zn
Âledztwo w sprawie masowych zabójstw ludnoÊci polskiej w latach 1941–1944 pope∏nionych

przez funkcjonariuszy niemieckich w∏adz okupacyjnych Wo∏kowyska i okolic jest prowadzone od
14 wrzeÊnia 2001 r.
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W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 9 Êwiadków. Po przeprowadzeniu ogl´dzin akt wy-
tworzonych przez b. OKBZH uzyskano kserokopie protoko∏ów zeznaƒ 10 Êwiadków, dokumentu-
jàcych zbrodnie nazistowskie na terenie tego powiatu. Zeznania 5 Êwiadków zosta∏y sporzàdzone
w latach 60. przez organy Êcigania ZSRR. Analiza zgromadzonych materia∏ów archiwalnych po-
szerzy∏a wiedz´ o zbrodniczej dzia∏alnoÊci genera∏a majora policji Rudolfa Mullera – dowódcy gru-
py operacyjnej SS, która w ramach tzw. akcji Wisent od lipca 1942 r. przeprowadza∏a pacyfikacj´
wielu bia∏ostockich wsi, a tak˝e dokonywa∏a licznych zbrodni na terenie Wo∏kowyska oraz ca∏ej
Bia∏ostocczyzny. Z poczynionych ustaleƒ wynika, ˝e polskie organy Êcigania poszukiwa∏y po woj-
nie Rudolfa Mullera, uzyskujàc informacje, ˝e prze˝y∏ on wojn´ i zosta∏ zwolniony z obozu w bry-
tyjskiej strefie okupacyjnej w grudniu 1947 r. W tym stanie rzeczy wystàpiono do Centrali w Lud-
wigsburgu o poinformowanie o jego dalszych losach. Z uzyskanej informacji wynika, i˝ ˝adne
post´powanie karne nie zosta∏o przeciwko niemu przeprowadzone, zmar∏ on w 1967 r. Planowane
jest przekazanie do Centrali w Ludwigsburgu dotychczas zgromadzonych w toku niniejszego Êledz-
twa materia∏ów dowodowych, dokumentujàcych pope∏nienie 35 g∏ównych zbrodni nazistowskich
w Wo∏kowysku i na terenie tego powiatu, z wnioskiem o wszcz´cie Êcigania pozosta∏ych sprawców
tych czynów. Sposób zakoƒczenia niniejszego Êledztwa b´dzie uzale˝niony od wyników czynnoÊci
przeprowadzonych przez niemieckie organy Êcigania.

– sygn. akt S 95/01/Zn
Âledztwo w sprawie zabójstw dokonanych przez funkcjonariuszy niemieckiego Gestapo w grud-

niu 1939 r. w miejscowoÊci Rudau ko∏o Królewca ponad 200 polskich nauczycieli i duchownych
z terenu pow. w∏oc∏awskiego oraz ziemian z powiatu lipnowskiego.

Âledztwo wszcz´to 27 grudnia 2001 r.
W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 19 Êwiadków, w wi´kszoÊci krewnych wi´zionych

w Rudau osób. Na postawie ich zeznaƒ nale˝y stwierdziç, i˝ ich bliscy zostali zatrzymani w paê-
dzierniku 1939 r. we W∏oc∏awku i Lipnie, skàd przewieziono ich do obozu pracy Rudau II w pobli-
˝u Królewca. Ostatnie wiadomoÊci o zatrzymanych rodziny otrzyma∏y w grudniu 1939 r., po czym
Êlad po nich zaginà∏. Dokonano ogl´dzin szeregu akt i materia∏ów, m.in. sprawy OKBZH w Olsz-
tynie o sygn. S. 11/66 dot. zbrodni hitlerowskich pope∏nionych w obozie w Dzia∏dowie w latach
1939–1945. Dokumenty archiwalne da∏y podstaw´ do stwierdzenia, ˝e cz´Êç zatrzymanych we W∏o-
c∏awku nauczycieli, duchownych oraz w∏aÊcicieli ziemskich z terenu pow. lipnowskiego w obozie
Rudau II zmuszono do pracy przy budowie autostrady. Sprawujàcy nadzór nad obozami w rejonie
Królewca – inspektor policji bezpieczeƒstwa i s∏u˝by bezpieczeƒstwa w Królewcu – Emil Otto
Rasch zdecydowa∏ o podziale wi´êniów na trzy grupy z przeznaczeniem do zwolnienia, umieszcze-
nia w obozie koncentracyjnym albo do likwidacji. Obóz w Rudau zosta∏ zamkni´ty w po∏owie grud-
nia 1939 r. Cz´Êç wi´êniów (oko∏o 170 osób) przeznaczonych do likwidacji zosta∏a rozstrzelana
w pobli˝u Dzia∏dowa. Na obecnym etapie Êledztwa nie ustalono miejsca tej zbrodni ani nazwisk
osób zamordowanych. Uzyskano informacj´, ˝e Emil Otto Rasch zmar∏ 1 listopada 1948 r.

W dalszym toku Êledztwa planowane jest przeprowadzenie kwerend w Archiwum Paƒstwowym
w Bydgoszczy, gdzie znajdujà si´ materia∏y PCK dotyczàce osób wi´zionych w rejonie Królewca.
W przypadku ustalenia nazwisk pozosta∏ych ofiar z obozu w Rudau, zostanà podj´te dzia∏ania
zmierzajàce do ustalenia i przes∏uchania osób bliskich zamordowanym. Planowane jest przekaza-
nie kopii zgromadzonych w Êledztwie dowodów do Centrali w Ludwigsburgu z wnioskiem o prze-
prowadzenie post´powania przez organy niemieckie.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 17/00/Zk
Âledztwo w sprawie zabójstw kilkuset cywilnych i wojskowych obroƒców Grodna dokonanych,

w okresie od 22 wrzeÊnia 1939 r. do 21 czerwca 1941 r., przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej, funkcjo-
nariuszy NKWD i dywersantów sowieckich prowadzone jest od 2 paêdziernika 2000 r.
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W okresie sprawozdawczym przes∏uchanych zosta∏o 42 Êwiadków, w tym 5 w wyniku skierowa-
nych odezw o przeprowadzenie czynnoÊci w ramach mi´dzynarodowej pomocy prawnej.

Âwiadek Danuta B., zamieszkujàca obecnie w Buenos Aires, we wrzeÊniu 1939 r. by∏a nauczy-
cielkà w Szkole Zawodowej dla Dziewczàt w Grodnie i uczestniczy∏a w obronie miasta, rzucajàc
butelkami z benzynà w sowieckie czo∏gi i opatrujàc rannych. Wraz z kole˝ankami uwolni∏a ranne-
go trzynastoletniego Tadeusza Jasiƒskiego, który zosta∏ przywiàzany przez sowieckich ˝o∏nierzy do
p∏yty czo∏owej jednego z atakujàcych miasto czo∏gów.

Kontynuowano kwerendy archiwalne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, odnajdujàc 35 re-
lacji mieszkaƒców Grodna, którzy w 1941 r. trafili do Armii genera∏a W∏adys∏awa Andersa. Ujaw-
niono m.in. wspomnienia Romualda Cz., który walczy∏ w obronie miasta i zosta∏ wzi´ty do niewoli.
Wraz z nim w klasztorze Franciszkanów zgromadzono nie tylko polskich ˝o∏nierzy, lecz tak˝e kole-
jarzy i gajowych, a do pilnowania dodano Bia∏orusina z Grodna, który rozpoznawa∏ – jak relacjono-
wa∏ Êwiadek – „co za jedni znajdujà si´ wÊród nas”. Polskich jeƒców zacz´to „badaç” w celu ustale-
nia pochodzenia i powodów stawiania oporu radzieckim ˝o∏nierzom. Wymieniony zapami´ta∏ s∏owa
sowieckiego pu∏kownika skierowane do nich, ̋ e przyszli wyswobodziç ich jako klas´ robotniczà spod
jarzma polskich panów, a „wy musieliÊcie deptaç Czerwonà Armi´, zamiast skierowaç broƒ na pol-
skich oficerów i panów, a tak zas∏u˝yliÊcie na kar´”. Romualdowi Cz. uda∏o si´ zbiec z klasztoru.
Póêniej dowiedzia∏ si´, ˝e „pod murem klasztornym niektórych jeƒców rozstrzelano nie wiadomo
z jakich przyczyn, chyba jedynie dlatego, ˝e byli Polakami”. Zapami´ta∏ te˝, i˝ w pierwszych dniach
bolszewicy rozjuszeni stawianym oporem przeprowadzali na ulicach miasta masowe aresztowania
m∏odzie˝y szkolnej i robotniczej oraz by∏ych ˝o∏nierzy, a tak˝e dokonywali egzekucji na miejscu.

Zosta∏ zrealizowany wniosek o mi´dzynarodowà pomoc prawnà skierowany do Prokuratury Re-
publiki Bia∏oruÊ. Uzyskano protoko∏y przes∏uchania czterech Êwiadków – mieszkaƒców Grodna
oraz dokumenty archiwalne, w tym treÊç wyroku Trybuna∏u Wojennego 11. Armii II Frontu Bia∏o-
ruskiego z dnia 10 paêdziernika 1939 r. skazujàcego W∏adys∏awa N. na kar´ Êmierci. W∏adys∏aw N.
by∏ policjantem i bra∏ udzia∏ w obronie Grodna przed Armià Czerwonà. Zosta∏ za to na mocy wy-
roku sowieckiego sàdu rozstrzelany.

Do Prokuratora Generalnego USA skierowano wniosek o przes∏uchanie, zamieszka∏ego na
Florydzie, istotnego Êwiadka w tej sprawie.

– sygn. akt S 33/00/Zk
Âledztwo w sprawie zabójstw 22 obywateli polskich w dniach 22 i 23 wrzeÊnia 1939 r. w Lerypo-

lu i Budowli, powiat grodzieƒski, zosta∏o wszcz´te w dniu 9 stycznia 2001 r.
W okresie sprawozdawczym Prokuratura Obwodu Grodzieƒskiego wykona∏a czynnoÊci w odpo-

wiedzi na skierowane dwa wnioski o udzielenie pomocy prawnej. W pierwszym z nich zwrócono si´
do strony bia∏oruskiej o nades∏anie materia∏u aktowego oraz odpisu decyzji merytorycznej koƒczà-
cej prowadzone post´powanie w tej samej sprawie. Nadmieniç bowiem nale˝y, ˝e wiosnà 1994 r.
syn jednego z zamordowanych w Lerypolu z∏o˝y∏ w Prokuraturze Obwodu Grodzieƒskiego zawia-
domienie o zabójstwach pope∏nionych we wrzeÊniu 1939 r. w Lerypolu i Budowli. Z nades∏anych
materia∏ów wynika∏o, ˝e Prokuratura Obwodu Grodzieƒskiego odmówi∏a wszcz´cia Êledztwa
w sprawie zabójstw dokonanych w Lerypolu i Budowli „w zwiàzku z brakiem takich wydarzeƒ”.
W drugim z opracowanych wniosków zwrócono si´ o przes∏uchanie w charakterze Êwiadka Anto-
niego B., zamieszka∏ego nieopodal Grodna, który móg∏ posiadaç informacj´ o sprawcy zabójstwa
jednego z osadników – Antoniego Pawlikowskiego. Antoni B. przed prokuratorem bia∏oruskim nie
potwierdzi∏, ˝e wie, kto by∏ sprawcà zabójstwa Antoniego Pawlikowskiego. 

Skierowano do Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto proÊby o przes∏ucha-
nia 2 obywateli polskich, którym przys∏ugiwa∏y prawa pokrzywdzonych w tej sprawie. CzynnoÊci zo-
sta∏y wykonane. W wyniku przes∏uchania osób pokrzywdzonych, ujawniono dane personalne 2 kolej-
nych bliskich osób pomordowanych w Lerypolu i Budowli, mieszkajàcych w Londynie. Skutkowa∏o
to mo˝liwoÊcià zwrócenia si´ do Konsula Generalnego RP w Londynie o ich przes∏uchanie.
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– sygn. akt S 6/01/Zk
Âledztwo w sprawie zn´cania si´ nad osobami zatrzymanymi przez funkcjonariuszy PUBP

w Grajewie w okresie od 1945 r. do 1951 r. prowadzone jest od 1 lutego 2001 r.
W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 12 Êwiadków. Przeprowadzono ogl´dziny akt 16

spraw karnych Wojskowego Sàdu Rejonowego w Bia∏ymstoku i wydzia∏u Sàdu Okr´gowego w Bia-
∏ymstoku, orzekajàcego w trybie doraênym. W niektórych protoko∏ach z rozpraw ówczeÊni oskar-
˝eni ujawniali, ˝e podczas Êledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy UB w Grajewie stosowa-
no wobec nich przemoc, polegajàcà na biciu r´koma i ró˝nymi przedmiotami po ca∏ym ciele.
W celu ustalenia wszystkich osób zatrzymanych w PUBP w Grajewie rozpocz´to ogl´dziny archi-
walnych sprawozdaƒ, w tym meldunków szefa PUBP w Grajewie do prze∏o˝onych z WUBP w Bia-
∏ymstoku. Dokonano analizy 10 ró˝nych zbiorów archiwalnych zawierajàcych takie sprawozdania,
raporty i meldunki. Na ich podstawie ujawniono nazwiska ponad 480 osób zatrzymanych w latach
1945–1946 przez funkcjonariuszy UB z Grajewa. Wystàpiono o ustalenia obecnego miejsca za-
mieszkania 130 osób, dotychczas nie wyst´pujàcych w Êledztwie, które mog∏y doznaç represji
w zwiàzku z pozbawieniem ich wolnoÊci. Z analizowanych materia∏ów archiwalnych wynika bo-
wiem, ˝e funkcjonariusze UB podczas przeprowadzanych akcji dokonywali zatrzymania nawet po
kilkadziesiàt osób. Spisy przebywajàcych w grajewskim UB zawierajà wykazy osób, które by∏y wi´-
zione bez decyzji prokuratora o tymczasowym aresztowaniu. WÊród archiwalnych dokumentów
ujawniono te˝ zapisy, z których wynika jednoznacznie, ˝e poszczególne osoby by∏y aresztowane tyl-
ko po to, by zmusiç innych spoÊród ich bliskich do ujawnienia si´ przed organami bezpieczeƒstwa.
Tacy zatrzymani spe∏niali rol´ zak∏adników. Wielokrotnie sprawozdania z takich akcji podpisywa∏
szef PUBP w Grajewie – Kazimierz Górecki, tolerujàc co najmniej przest´pcze zachowanie swo-
ich podw∏adnych. Jak ustalono, zmar∏ on w 2002 r.

W toku post´powania zgromadzono materia∏ dowodowy pozwalajàcy na przedstawienie by∏e-
mu funkcjonariuszowi UB – Aleksandrowi P. – zarzutu zn´cania si´ nad 6 osobami w 1945 r.
i w 1946 r. w PUBP w Grajewie. W dniu 24.09.2003 r. zosta∏ przeciwko niemu skierowany akt oskar-
˝enia w tej sprawie do Sàdu Rejonowego w Grajewie. W dniu 29 wrzeÊnia 2003r., opierajàc si´ na
przedstawionym przez oskar˝onego zaÊwiadczeniu lekarskim, Sàd zawiesi∏ post´powanie w niniej-
szej sprawie do czasu, gdy stan zdrowia pozwoli mu na uczestnictwo w rozprawie.

W dalszym toku Êledztwa b´dzie kontynuowana kwerenda materia∏ów archiwalnych zgroma-
dzonych w Oddziale IPN w Bia∏ymstoku, co powinno doprowadziç do ustalenia kolejnych Êwiad-
ków i osób pokrzywdzonych, a tak˝e do pociàgni´cia innych, ˝yjàcych funkcjonariuszy UB do od-
powiedzialnoÊci karnej.

– sygn. akt S 39/01/Zk (obecna sygn. S 98/03/Zk)
Âledztwo zosta∏o wszcz´te w dniu 5 paêdziernika 2001 r. w sprawie usi∏owania zabójstwa Ed-

munda K. w marcu 1948 r. w pobli˝u miejscowoÊci Krasne, woj. podlaskie, oraz w sprawie fizycz-
nego zn´cania si´ nad Edmundem K. i Eugeniuszem G. w okresie od 6 grudnia 1952 r. do 26 ma-
ja 1953 r. w areszcie w Bia∏ymstoku.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano przes∏uchania Êwiadków. Odebrano zeznania od
2 starszych mieszkaƒców Krasnego, którzy posiadali wiedz´ w przedmiocie usi∏owania zabójstwa
Edmunda K. Podj´to tak˝e dzia∏ania zmierzajàce do przes∏uchania funkcjonariuszy UB, którzy
mieli kontakt z Edmundem K. i Eugeniuszem G. podczas Êledztwa w Bia∏ymstoku. Obecny stan
zdrowia jednego z nich nie pozwala na wykonanie czynnoÊci procesowych z jego udzia∏em. Wobec
drugiego trwajà dzia∏ania zmierzajàce do ustalenia miejsca pobytu, albowiem nie przebywa on pod
adresem zameldowania.

Skierowano do Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku proÊb´ o przes∏uchanie Edmunda K.
CzynnoÊç ta zosta∏a wykonana. Edmund K. potwierdzi∏, ˝e w marcu 1948 r. funkcjonariusze UB usi-
∏owali dokonaç jego zabójstwa. Zeznania pokrzywdzonego nie wskaza∏y na sprawców. OÊwiadczy∏
on jednoczeÊnie, i˝ podczas Êledztwa w Bia∏ymstoku funkcjonariusze UB nie zn´cali si´ nad nim.
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– sygn. akt S 69/01/Zk
Âledztwo w sprawie zabójstwa w lipcu 1945 r. w nieustalonym miejscu grupy oko∏o 600 osób za-

trzymanych podczas tzw. ob∏awy lipcowej (augustowskiej) przeprowadzonej przez wojska NKWD,
przy wspó∏udziale funkcjonariuszy UB, MO oraz ˝o∏nierzy Wojska Polskiego, zosta∏o podj´te
w dniu 12 paêdziernika 2001 r..

W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 47 Êwiadków oraz pokrzywdzonych, cz∏onków ro-
dzin zabitych. Uzupe∏niono w wyniku prowadzonych kwerend archiwalnych informacje o jednost-
kach sowieckich uczestniczàcych w ob∏awie. Ustalono, ˝e akcja obj´∏a tereny Suwalszczyzny, Au-
gustowszczyzny oraz cz´Êç Bia∏ostocczyzny. Celem operacji by∏y zatrzymania miejscowej ludnoÊci
podejrzewanej o przynale˝noÊç do AK, zmierzajàce do likwidacji tej organizacji. Operacja by∏a
prowadzona przez ˝o∏nierzy armii sowieckiej oraz przez wspó∏dzia∏ajàcych z nimi funkcjonariu-
szy UBP, MO i Wojska Polskiego. Akcj´ aresztowaƒ rozpocz´to 10 lipca 1945 r., zakoƒczenie ope-
racji nastàpi∏o 25 lipca 1945 r. Ob∏awa swym zasi´giem obj´∏a oprócz pó∏nocno-wschodniej Pol-
ski, równie˝ obecne po∏udniowe tereny Republiki Litewskiej. W jej realizacji wzi´∏o udzia∏ oko∏o
45 tysi´cy ˝o∏nierzy Armii Czerwonej. Na terenie obj´tym operacjà dzia∏a∏y jednostki kontrwy-
wiadu Smiersz, ˝o∏nierze garnizonów miejskich Armii Czerwonej oraz wojska liniowe III Frontu
Bia∏oruskiego wycofywane w tym okresie z Prus Wschodnich (wskazywane sà tak˝e jednostki
I Frontu). Na teren Bia∏ostocczyzny skierowano równie˝ specjalne oddzia∏y, zidentyfikowane jako
grupy wojsk NKWD, przeznaczone do likwidacji oddzia∏ów AK. By∏y to: 62. i cz´Êç 64. dywizji
wojsk wewn´trznych NKWD. Dzia∏ania w terenie by∏y kierowane i koordynowane przez dorad-
ców sowieckich przy poszczególnych PUBP, wspó∏pracujàcych z komendantami wojskowymi
i podporzàdkowane rozkazom doradcy, rezydujàcego przy WUBP w Bia∏ymstoku – pu∏kowniko-
wi Kiriejewowi. W dalszym ciàgu podejmowane sà dzia∏ania zmierzajàce do uzyskania wglàdu
w archiwa rosyjskie – ponowiono wniosek o pomoc prawnà do Federacji Rosyjskiej dla wyjaÊnie-
nia losów zaginionych.

– sygn. akt S 89/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 7 grudnia 2001 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci w okresie od

lutego do grudnia 1950 r. oraz zn´cania si´ fizycznego i psychicznego przez funkcjonariuszy
WUBP w Olsztynie nad cz∏onkami organizacji pod nazwà Harcerska Organizacja Podziemna.

Ze zgromadzonych dowodów wynika, ˝e Harcerska Organizacja Podziemna by∏a jednà
z wielu dzia∏ajàcych w tym czasie na terenie kraju organizacji niepodleg∏oÊciowych. Pierwsze
aresztowania cz∏onków tej organizacji mia∏y miejsce w lutym 1950 r. Przes∏uchano w tej spra-
wie 9 osób, które wówczas zatrzymano. Przes∏uchani w swoich zeznaniach opisali przest´pcze
metody Êledcze stosowane przez funkcjonariuszy olsztyƒskiego UB. Z zeznaƒ Êwiadków wyni-
ka, ˝e byli bici r´koma i ró˝nymi przedmiotami oraz kopani po ca∏ym ciele. Funkcjonariusze
UB grozili zastrzeleniem, zmuszali do siedzenia na nodze odwróconego taboretu, mia˝d˝yli
palce w drzwiach i w szufladach, przetrzymywali w ma∏ym zimnym karcerze. Ustalono nazwiska
kolejnych 6 cz∏onków harcerskiej organizacji, co do których uzyskano informacj´, ˝e nie ˝yjà
albo nie mo˝na by∏o ustaliç miejsca ich pobytu. Przeanalizowano akta wszystkich spraw karnych
prowadzonych wówczas przeciwko cz∏onkom tej organizacji, w tym tak˝e otrzymane z Sàdu
Okr´gowego w Olszynie.

Przeprowadzono kwerendy archiwalne i uzyskano informacje dotyczàce Êledztwa z KWP
w Olsztynie, Poznaniu, Katowicach oraz KGP w Warszawie. Ustalono personalia 47 funkcjona-
riuszy bioràcych udzia∏ w dzia∏aniach, zmierzajàcych do rozpracowania i likwidacji harcerskiej or-
ganizacji. Ustalono te˝ adresy ˝yjàcych funkcjonariuszy. Dokonano ogl´dzin 43 teczek personal-
nych b. funkcjonariuszy olsztyƒskiego UB i wykonano tablice poglàdowe ze zdj´ciami tych
funkcjonariuszy, które b´dà okazywane pokrzywdzonym w celu rozpoznania sprawców zn´cania
si´ nad nimi. Wyniki okazaƒ zdecydujà o przedstawieniu zarzutów b. funkcjonariuszom WUBP
w Olsztynie.
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– sygn. akt S 4/02/Zk
Âledztwo przeciwko Miros∏awowi M., b. funkcjonariuszowi WUBP w Bia∏ymstoku, zosta∏o prze-

j´te 24 stycznia 2002 r. do prowadzenia z Prokuratury Okr´gowej w Bia∏ymstoku.
Miros∏awowi M. zarzucono, ˝e w dniu 20 marca 1947 r. w Mi∏kach bezprawnie pozbawi∏ wolno-

Êci Czes∏awa B. i przekaza∏ funkcjonariuszom NKWD, którzy uprowadzili go z Polski.
Pokrzywdzony Czes∏aw B. by∏ cz∏onkiem AK od 1942 r. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych pra-

cowa∏ pod fa∏szywym nazwiskiem w Gminnej Radzie Narodowej w Lipsku.
W dniu 20 marca 1947 r. Czes∏aw B. zdecydowa∏ si´ ujawniç, ufajàc w deklaracj´ ustawy z dnia

22 lutego 1947 r. o amnestii. W Urz´dzie Gminy w Lipsku funkcjonariusz UBP Miros∏aw M.
stwierdzi∏, i˝ zna prawdziwe nazwisko i pseudonim konspiracyjny ujawniajàcego si´ oraz wie o je-
go przynale˝noÊci do AK. Z tym uzasadnieniem Miros∏aw M. zatrzyma∏ pokrzywdzonego, a na-
st´pnie przewióz∏ do UBP w Gi˝ycku i dalej do UBP w E∏ku. Po miesiàcu uwi´zienia Miros∏aw M.
przewióz∏ wi´ênia do bia∏ostockiego UBP, gdzie w dniu 25 marca 1947 r. przekaza∏ go funkcjona-
riuszom NKWD, którzy po zakneblowaniu mu ust i skr´powaniu ràk, ubranego w rosyjski szynel
i fura˝erk´ wywieêli z Polski do ZSRR. Organy bezpieczeƒstwa BSRR w Miƒsku przeprowadzi∏y
przeciwko Czes∏awowi B. Êledztwo, poddajàc go torturom, w nast´pstwie których straci∏ wzrok.
Wyrokiem Trybuna∏u Wojskowego MSW w Miƒsku z dnia 16 lipca 1947 r. skazano go m.in. za przy-
nale˝noÊç do AK na zes∏anie do prac kator˝niczych na okres 20 lat. Pokrzywdzony zdo∏a∏ wróciç
do Polski w 1957 r.

Pokrzywdzony Czes∏aw B. konsekwentnie i stanowczo twierdzi∏, ˝e osobà, która dokona∏a jego
zatrzymania i wydania go funkcjonariuszom NKWD, by∏ Miros∏aw M. W toku Êledztwa, w celu do-
konania w∏aÊciwej oceny zeznaƒ Czes∏awa B. powo∏ano bieg∏ego psychologa. Z opinii psychologicz-
nej wynika, i˝ nie stwierdzono u pokrzywdzonego jakichkolwiek zaburzeƒ pami´ci, sk∏onnoÊci do
konfabulacji ani te˝ oznak zaburzeƒ w zakresie zdolnoÊci do zapami´tywania i odtwarzania spo-
strze˝eƒ. W drodze pomocy prawnej uzyskano z Republiki Bia∏oruÊ kserokopie akt sprawy karnej
przeprowadzonej w 1947 r. przez organy bezpieczeƒstwa BSRR przeciwko Czes∏awowi B. Postano-
wienie o aresztowaniu Czes∏awa B. wydane zosta∏o przez organy bezpieczeƒstwa BSRR w dniu
29 marca 1947 r. W wyroku Trybuna∏u Wojskowego MSW zaliczono mu do kary pozbawienia wol-
noÊci okres aresztowania od 20 marca 1947 r., tj. faktycznie od dnia, w którym zosta∏ zatrzymany
przez Miros∏awa M. w Urz´dzie Gminy w Lipsku. W aktach tej sprawy znajduje si´ skarga Czes∏a-
wa B. z dnia 18 lipca 1954 r., w której pokrzywdzony poda∏, i˝ w 1947 r. zosta∏ bezprawnie areszto-
wany w Polsce, a na teren ZSRR przewieziono go zwiàzanego i z zakneblowanymi ustami. Wskaza∏,
i˝ nigdy nie by∏ obywatelem radzieckim, a podczas Êledztwa przemocà wymuszano jego wyjaÊnienia.

Z akt osobowych Miros∏awa M. wynika, ˝e s∏u˝y∏ on przez 3 miesiàce w strukturach kontr-
wywiadu Armii Czerwonej, gdzie pe∏ni∏ funkcje nieumundurowanego wywiadowcy i t∏umacza. Szef
PUBP w Augustowie w piÊmie do WUBP potwierdzi∏, i˝ wskutek zeznaƒ Miros∏awa M. „Sowieci
aresztowali du˝o Akowców”.

Miros∏aw M. nie przyzna∏ si´ do zarzucanego mu czynu. WyjaÊni∏, ˝e pracujàc w WUBP, zajmo-
wa∏ si´ wy∏àcznie przest´pstwami gospodarczymi. Nie móg∏ mieç nic wspólnego ze zwalczaniem
AK. Miros∏aw M. zaprzeczy∏, aby kiedykolwiek wspó∏pracowa∏ z radzieckim wywiadem. Oceniajàc
ca∏okszta∏t zebranego w sprawie materia∏u dowodowego, uznano wyjaÊnienia podejrzanego Miro-
s∏awa M. za niewiarygodne i skierowano przeciwko niemu akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego
w Gi˝ycku.

– sygn. akt S 6/02/Zk
Âledztwo wszcz´te 11 lutego 2002 r. w sprawie zabójstw genera∏a brygady Józefa Olszyny-Wil-

czyƒskiego i jego adiutanta kapitana Mieczys∏awa Strzemeskiego, dokonanych w dniu 22 wrzeÊnia
1939 r. we wsi Teolin ko∏o Sopoçkiƒ przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej.

Zgromadzone dotychczas materia∏y pozwalajà na ustalenie, ˝e w dniu 22 wrzeÊnia 1939 r. gen.
Józef Olszyna-Wilczyƒski wraz z ˝onà Alfredà, adiutantem kpt. Mieczys∏awem Strzemeskim,
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kierowcà samochodu i jego pomocnikiem znaleêli si´ w miasteczku Sopoçkinie pod Grodnem. Zo-
stali zatrzymani przez za∏ogi dwóch radzieckich czo∏gów. Czo∏giÊci polecili wszystkim opuÊciç samo-
chód. ˚on´ genera∏a umieÊcili w pobliskiej stodole, gdzie znajdowa∏o si´ ju˝ kilkanaÊcie innych
osób, natomiast obaj polscy oficerowie zostali na miejscu rozstrzelani. Z przechowywanych w Cen-
tralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie kserokopii radzieckich materia∏ów archiwalnych wy-
nika, ˝e w dniu 22 wrzeÊnia 1939 r. w rejonie Sopoçkiƒ oddzia∏ zmotoryzowany 2. Brygady Czo∏-
gów z 15. Korpusu Czo∏gów rozpoczà∏ walk´ z polskimi wojskami. Korpus ten wchodzi∏ w sk∏ad
Dzier˝yƒskiej Grupy Konno-Zmechanizowanej Frontu Bia∏oruskiego, którà dowodzi∏ komkor
Iwan Bo∏din. Raport o dzia∏aniach Dzier˝yƒskiej Grupy Konno-Zmechanizowanej za okres od
17 do 26 wrzeÊnia 1939 r., wymienia wÊród strat po stronie polskiej, w dniu 22 wrzeÊnia, w rejonie
Sopoçkiƒ, jednego genera∏a, pomocnika komendanta Grodna. W innym raporcie oddzia∏u zmoto-
ryzowanego za ten okres podano, ˝e na skutek walk w rejonie miasteczka Sopoçkinie, po stronie
polskiej zabito wielu oficerów, wÊród nich jednego genera∏a o nazwisku Wilczyƒski. Dowódcà te-
go oddzia∏u by∏ major Czuwakin, a komisarzem Polikarp Grigorienko. W dokumencie dowództwa
politycznego Frontu Bia∏oruskiego zapisano, ˝e genera∏ Wilczyƒski zosta∏ schwytany przy udziale
towarzysza Grigorienki, a w trakcie zaci´tego ataku przeciwnika zosta∏ rozstrzelany. OkolicznoÊci
Êmierci genera∏a Józefa Olszyny-Wilczyƒskiego w radzieckich dokumentach stojà w oczywistej
sprzecznoÊci z relacjami bezpoÊrednich Êwiadków tych zdarzeƒ, w szczególnoÊci z ujawnionà
w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum im. W∏adys∏awa Sikorskiego w Londynie relacjà ˝ony ge-
nera∏a – Alfredy Olszyny-Wilczyƒskiej oraz kierowcy i mieszkaƒca pobliskiej miejscowoÊci, którzy
o okolicznoÊciach rozstrzelania genera∏a i jego adiutanta opowiedzieli Êwiadkom, przes∏uchanym
w obecnie prowadzonym Êledztwie. Z uzyskanych dowodów wynika, ˝e obaj oficerowie zostali roz-
strzelani bezpoÊrednio po wzi´ciu ich do niewoli i nie brali w tym czasie udzia∏u w walkach z od-
dzia∏ami Armii Czerwonej, a tym samym dopuszczono si´ na polskich ˝o∏nierzach zbrodni wojen-
nej nie ulegajàcej przedawnieniu. Celem dokonania identyfikacji bezpoÊrednich sprawców zbrodni
do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej skierowano w dniu 26 wrzeÊnia 2003 r. wniosek
o udzielenie pomocy prawnej poprzez podj´cie, na podstawie radzieckich dokumentów archiwal-
nych, dzia∏aƒ zmierzajàcych do ustalenia to˝samoÊci cz∏onków za∏óg obu czo∏gów i danych doty-
czàcych ich miejsca zamieszkania na terenie Federacji Rosyjskiej. W odpowiedzi G∏ówna Proku-
ratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej zwróci∏a wniosek, odmawiajàc udzielenia pomocy prawnej
wobec uznania, ˝e zabójstwa obu oficerów by∏y przest´pstwami pospolitymi, których Êciganie
uleg∏o przedawnieniu.

Stanowisko prokuratury rosyjskiej z oczywistych przyczyn zosta∏o odrzucone jako podstawa za-
koƒczenia polskiego Êledztwa. Dwaj oficerowie Wojska Polskiego stali si´ jeƒcami wojennymi
wzi´tymi do niewoli przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej i przez nich rozstrzelani z pogwa∏ceniem
przepisów IV Konwencji haskiej z 18 paêdziernika 1907 r. okreÊlajàcej prawa i zwyczaje wojny là-
dowej. Wobec odmowy wykonania przez rosyjskà prokuratur´ czynnoÊci w tej sprawie Êledztwo zo-
sta∏o umorzone 18 maja 2004 r. z powodu niewykrycia sprawców nieulegajàcej przedawnieniu
zbrodni wojennej.

– sygn. akt S 43/02/Zk
Podj´te z zawieszenia 29 kwietnia 2002 r. Êledztwo w sprawie zabójstw obywateli polskich

w okresie od 22 czerwca 1941 r. do sierpnia 1941 r. w Bia∏ymstoku i innych miejscowoÊciach woje-
wództwa bia∏ostockiego, dokonanych przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD,
po agresji III Rzeszy na ZSRR.

W sprawie tej przes∏uchano ∏àcznie 219 osób, w tym w okresie sprawozdawczym zeznania ode-
brano od 30 Êwiadków. Zeznania dokumentujà liczne przypadki dokonanych przez ˝o∏nierzy ra-
dzieckich zabójstw ludnoÊci cywilnej Bia∏egostoku i innych miast województwa bia∏ostockiego
w okresie od 22 czerwca 1941 r. ˚o∏nierze Armii Czerwonej i funkcjonariusze NKWD, opuszcza-
jàc w tym czasie Bia∏ystok, strzelali do bezbronnych cywilów, do kolejarzy kierujàcych ruchem po-
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ciàgów ze stacji kolejowej Bia∏ystok, mordowali osoby uciekajàce z wi´zienia bia∏ostockiego, zabi-
jali ksi´˝y katolickich, m.in. w okrutny sposób zosta∏ pozbawiony ˝ycia ks. O∏dziejewski, któremu
˝o∏nierze radzieccy zadali kilkanaÊcie ran bagnetami, w tym w oczy, a tak˝e odci´li j´zyk. W Braƒ-
sku ˝o∏nierze Armii Czerwonej zamordowali bagnetami trzy kobiety, inni wrzucili granat do schro-
nu ziemnego, wiedzàc, ˝e znajdujà si´ tam tylko kobiety z dzieçmi, a wybuch pozbawi∏ ˝ycia Hele-
n´ Krawczykowicz oraz spowodowa∏ dotkliwe obra˝enia cia∏a innych dzieci. W okolicach
Zab∏udowa funkcjonariusze NKWD masowo rozstrzeliwali osoby, których nie zdà˝yli wywieêç
w g∏àb ZSRR. Zgin´∏a wówczas nauczycielka Helena Zaziemska, Aleksander Kwiatkowski, Igna-
cy P∏oƒski. Zebrany dotychczas materia∏ dowodowy wykazuje, i˝ do podobnych czynów dosz∏o
w ZaÊciankach, Sokó∏ce i innych miejscowoÊciach. ˚o∏nierze Armii Czerwonej, funkcjonariusze
NKWD dopuszczali si´ zabójstw ludnoÊci, traktujàc jà jako wrogà wobec w∏adzy radzieckiej oraz
w odwecie za to, ˝e Armia Czerwona musi opuÊciç niedawno zagarni´te tereny.

Ustalono aktualne adresy zamieszkania 13 osób, które zostanà przes∏uchane w charakterze
Êwiadków na okolicznoÊci zwiàzane z rozstrzelaniem przez funkcjonariuszy NKWD osób cywilnych
w rejonie Zab∏udowa oraz aresztowanych w Ciechanowcu i Braƒsku. Kontynuowane b´dà kweren-
dy materia∏ów archiwalnych. Planowane sà czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia przynajmniej nie-
których sprawców zbrodni.

– sygn. akt S 82/02/Zk
Âledztwo wszcz´te 18 grudnia 2002 r. przeciwko funkcjonariuszowi PUBP w Sokó∏ce – Broni-

s∏awowi B. – podejrzanemu o zn´canie si´ nad osobami zatrzymanymi w dniu 9 lutego 1947 r.
w Grodzisku oraz o pobicie Antoniego Gniedziejki, które skutkowa∏o jego zgonem. W tym samym
Êledztwie post´powanie toczy si´ przeciwko by∏emu szefowi PUBP w Sokó∏ce Stanis∏awowi B. po-
dejrzanemu o niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych, polegajàce na braku nadzoru nad podleg∏y-
mi mu pracownikami oraz odstàpienie od wyjaÊnienia okolicznoÊci Êmierci zatrzymanego Antonie-
go Gniedziejki.

Przed zgromadzeniem dowodów pozwalajàcych na przedstawienie zarzutów przes∏uchano kil-
kunastu Êwiadków oraz dokonano ogl´dzin akt Wojskowego Sàdu Rejonowego w Bia∏ymstoku,
w których jako oskar˝eni wyst´powa∏y osoby zatrzymane wspólnie z Antonim Gniedziejkà. Do∏à-
czono do akt niniejszej sprawy wybrane fragmenty ze sprawozdaƒ funkcjonariuszy PUBP w Sokó∏-
ce. Zapoznano si´ z aktami osobowymi funkcjonariuszy PUBP w Sokó∏ce, którzy brali udzia∏
w przygotowaniu procesów osób zatrzymanych w Grodzisku. Na podstawie wspomnianych wy˝ej
materia∏ów ustalono, i˝ grupa operacyjna, dowodzona przez funkcjonariusza PUBP w Sokó∏ce
Bronis∏awa B., w dniu 9 lutego 1947 r. zatrzyma∏a w trakcie zabawy karnawa∏owej w Grodzisku
m.in.: Antoniego Gniedziejk´, Sabina Kaszczewskiego, Wac∏awa Borkowskiego, Wac∏awa Mikuto-
wicza, Antoniego Winkiewicza, Wac∏awa Pieszk´, Józefa Stupaka, s. Nikodema, Józefa Stupaka,
s. Jana, Edwarda Reçk´, Kazimierza Lulewicza, Henryka Oszmiana. Osadzono ich w budynku
w Suchowoli oddanym do dyspozycji funkcjonariuszy UB. W trakcie tzw. wst´pnych badaƒ zatrzy-
mani byli bici przez przes∏uchujàcych ich funkcjonariuszy PUBP w Sokó∏ce. Po takim przes∏ucha-
niu, funkcjonariusze UB zabrali Antoniego Gniedziejk´ do Grodziska, po to, by wskaza∏ miejsce
ukrycia broni. W drodze wymieniony zmar∏ w wyniku doznanych obra˝eƒ cia∏a. Zw∏oki Antoniego
Gniedziejki przywieziono do Sokó∏ki. Wydano je po licznych interwencjach cz∏onków rodziny
zmar∏ego. Lekarz Rudziƒski, po zewn´trznych ogl´dzinach zw∏ok Antoniego Gniedziejki, stwier-
dzi∏, i˝ za ˝ycia z∏amano aresztowanemu nog´. Denat posiada∏ te˝ liczne siƒce na ca∏ym ciele. Po
zakoƒczeniu czynnoÊci z udzia∏em podejrzanych zostanie skierowany przeciwko nim akt oskar˝e-
nia do Sàdu Okr´gowego w Bia∏ymstoku.

– sygn. akt S 20/03/Zk
Âledztwo prowadzone od 29 maja 2003 r. przeciwko Arkadiuszowi W. podejrzanemu o to, ˝e

w dniu 7 sierpnia 1950 r. w Suwa∏kach, jako funkcjonariusz tamtejszego PUBP, stosowa∏ przemoc
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wobec zatrzymanego Józefa W. w ten sposób, ˝e kilkakrotnie zada∏ mu uderzenia pi´Êcià w twarz,
a nast´pnie kopa∏.

W dniu 7 sierpnia 2003 r. do Sàdu Rejonowego w Suwa∏kach skierowany zosta∏ akt oskar˝enia
przeciwko Arkadiuszowi W., którego oskar˝ono o stosowanie przemocy wobec Józefa W. Dotych-
czas odby∏y si´ 4 rozprawy przed Sàdem. Oskar˝ony nie przyznaje si´ do winy. Rozprawa przed Sà-
dem nie zosta∏a zakoƒczona. W dniu 11 lutego 2004 r. Sàd dopuÊci∏ dowód z opinii bieg∏ych me-
dyków z Zak∏adu Medycyny Sàdowej w Bia∏ymstoku celem stwierdzenia, czy oskar˝ony mo˝e
uczestniczyç w post´powaniu sàdowym przeciwko niemu, gdy˝ Arkadiusz W. z∏o˝y∏ szereg zaÊwiad-
czeƒ lekarskich, z których wynika, ˝e leczy si´ z powodu schizofrenii oraz kardiologicznie. W in-
nym Êledztwie tutejszej komisji, dotyczàcym przest´pstw funkcjonariuszy PUBP w Suwa∏kach w la-
tach 1945–1952, ustalono, ˝e Arkadiusz W. stosowa∏ przemoc wobec innej zatrzymanej osoby. Po
zgromadzeniu w tej sprawie materia∏u dowodowego Arkadiuszowi W. przedstawiono, zarzut zn´-
cania si´ w dniu 14 lipca 1950 r. w Suwa∏kach nad Romualdem D. W przypadku uzyskania opinii
o mo˝liwoÊci uczestnictwa w procesie Arkadiusza W. skierowany zostanie przeciwko niemu kolej-
ny akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego w Suwa∏kach.

– sygn. akt 46/03/Zk
Âledztwo wszcz´te 19 sierpnia 2003 r. w sprawie zabójstw kilku oficerów Wojska Polskiego, do-

konanych we wrzeÊniu 1939 r. w okolicy wsi Chrabo∏y oraz Rajsk, obecnie woj. podlaskie.
Jan R. zawiadomi∏ bia∏ostockà Oddzia∏owà Komisj´ o zabójstwie kilku polskich oficerów, doko-

nanym we wrzeÊniu 1939 r. na uroczysku Kletne, w powiecie Bielsk Podlaski. Informacje o zbrodni
uzyska∏ on od nie˝yjàcych ju˝ cz∏onków oddzia∏u AK. Z relacji tych osób zawiadamiajàcy dowiedzia∏
si´, ˝e we wrzeÊniu 1939 r. kilku oficerów polskich przechodzi∏o szosà w kierunku Bielska Podla-
skiego. Grupa komunizujàcych mieszkaƒców wsi Rajsk mia∏a zaczaiç si´ na uroczysku, znajdujàcym
si´ oko∏o 2 km od wsi Chrabo∏y. Oficerowie zostali uj´ci, a nast´pnie zabici w nieustalony sposób.
Ich cia∏a pogrzebano w rowie po torfie. Informatorzy Jana R. podawali nazwiska i przydomki spraw-
ców zabójstwa, z których zapami´ta∏ nazwisko jednej osoby, która prze˝y∏a wojn´. W czasie Êledz-
twa przeprowadzono wszechstronne wywiady w miejscowoÊciach w pobli˝u wskazywanego miejsca
zbrodni. Dokonano równie˝ kwerend archiwalnych, badajàc materia∏y z lat 30. ubieg∏ego wieku, do-
tyczàce struktury i cz∏onków Komunistycznej Partii Zachodniej Bia∏orusi, przed 1939 r. bowiem na
terenie pow. bielskiego dzia∏a∏y silne struktury tej organizacji. Dochodzi∏o do licznych strajków,
a tak˝e czynnych wystàpieƒ przeciwko w∏adzom i policji paƒstwowej.

W wyniku przes∏uchania Êwiadków uzyskano informacje potwierdzajàce fakt zabójstw oficerów
lub ˝o∏nierzy Wojska Polskiego, dokonanych na uroczysku Kletne oraz dodatkowo w okolicy wsi
Rajsk. Ustalonymi sprawcami pierwszej zbrodni byli Tomasz A., ówczeÊnie zamieszka∏y na uroczy-
sku, oraz Charyton G. z Chrabo∏. Obaj przed wojnà nale˝eli do jednej z jaczejek KPZB. Tomasz A.
za antypaƒstwowà dzia∏alnoÊç komunistycznà w 1928 r. zosta∏ skazany przez Sàd Okr´gowy w Bia-
∏ymstoku na kar´ wi´zienia. Natomiast sprawcami drugiej ze zbrodni by∏a grupa skomunizowanych
mieszkaƒców wsi Rajsk. Z tej grupy ujawniono nazwiska dwóch osób. Obecnie w drodze rozpytaƒ
wÊród mieszkaƒców okolicznych miejscowoÊci ustala si´ Êwiadków, którzy mogà mieç informacje
o tych dwóch osobach. Poszukujàc danych, które pozwoli∏yby na ewentualne ustalenie personaliów
ofiar zabójstw, zwrócono si´ do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
w Londynie o przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w celu znalezienia relacji ˝o∏nierzy z podod-
dzia∏ów Wojska Polskiego, które znajdowa∏y si´ w rejonach, gdzie dokonano omawianych zabójstw.

– sygn. akt S 60/03/Zk
Âledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci ks. Micha∏a S. w Miko∏ajkach w maju

1954 r. wszcz´to 29 lipca 2003 r.
Ze zgromadzonych dowodów wynika, i˝ wobec Micha∏a S. poczàtkowo Êledztwo prowadzi∏

WUBP oraz Prokuratura Wojewódzka w Olsztynie, a od dnia 14 lipca 1954 r. przekazano spraw´
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do prowadzenia Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie. Wymienionemu zarzucono zbrodnie
z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich
zbrodniarzy winnych zabójstw i zn´cania si´ nad ludnoÊcià cywilnà i jeƒcami oraz dla zdrajców Na-
rodu Polskiego, pope∏nione na terenie powiatu hrubieszowskiego, których mia∏ si´ dopuÊciç jako
funkcjonariusz nazistowskiej policji ukraiƒskiej. Zarzucone Micha∏owi S. czyny mia∏y polegaç
m.in. na dokonaniu zabójstwa 20 osób i pobicia zatrzymanego, co doprowadzi∏o do jego zgonu,
oraz zgwa∏cenie 2 kobiet i rabunki mienia ludnoÊci polskiej. W dniu 26 lutego 1957 r. przed Sàdem
Wojewódzkim w Lublinie zapad∏ wyrok, w którym Sàd uzna∏ Micha∏a S. za winnego pope∏nienia jed-
nego zabójstwa, za które wymierzy∏ kar´ 10 lat wi´zienia, zaÊ od pozosta∏ych zarzutów aktu oskar-
˝enia uniewinni∏ m.in. z braku dowodów. Sàd Najwy˝szy w dniu 2 maja 1957 r. uniewinni∏ Micha-
∏a S. od wszystkich stawianych mu zarzutów.

Z dokumentów archiwalnych wytworzonych przez UBP wynika, ˝e organy bezpieczeƒstwa usi-
∏owa∏y wykorzystaç ks. Micha∏ S. jako wspó∏pracownika. W marcu 1954 r. uznano jednak, ˝e prze-
kazywane informacje nie mia∏y ˝adnej wartoÊci. Funkcjonariusze WUBP w Olsztynie podj´li wów-
czas dzia∏ania zmierzajàce do aresztowania Micha∏a S. pod zarzutem zbrodniczej dzia∏alnoÊci
w czasie II wojny Êwiatowej. W prowadzonym obecnie Êledztwie zbadano treÊç wytycznych Depar-
tamentu XI MBP, w których polecano przes∏uchiwanie Êwiadków „przez odpowiedzialnego pra-
cownika”, tak aby „pope∏nione zbrodnie zosta∏y szczegó∏owo udokumentowane i w∏aÊciwie opisa-
ne”. TreÊç wytycznych w odniesieniu do ustalonego stanu faktycznego w wysokim stopniu
uprawdopodabnia przypuszczenie, i˝ skierowanie przeciwko Micha∏owi S. post´powania karnego
by∏o swoistym odwetem organów bezpieczeƒstwa za faktycznà odmow´ podj´cia wspó∏pracy. Usta-
lono, ˝e Micha∏ S. nie ˝yje. Zbadano dokumenty wytworzone przez UB w Olsztynie, Lublinie, No-
wym MieÊcie, Hrubieszowie, Che∏mie, Bi∏goraju i przez Komend´ Powiatowà MO w M∏awie,
a tak˝e szczegó∏owo wszystkie materia∏y z akt procesu Micha∏a S. w celu ustalenia, czy Micha∏ S.
by∏ ofiarà bezprawnych represji funkcjonariuszy UB i zidentyfikowania ich.

– sygn. akt S 81/03/Zk
Âledztwo wszcz´te 8 grudnia 2003 r. w sprawie podpalenia zabudowaƒ mieszkalnych Kazimie-

rza Bartnika w nocy z 5 na 6 stycznia 1947 r. w miejscowoÊci Pobondzie przez funkcjonariuszy
z PUBP w Suwa∏kach.

Ustalono, ˝e Kazimierz Bartnik – cz∏onek podziemia antykomunistycznego na prze∏omie 1946
i 1947 r., by∏ usilnie poszukiwany przez funkcjonariuszy z PUBP w Suwa∏kach. W celu jego uj´cia
funkcjonariusze wielokrotnie nachodzili dom Bartnika, w którym pozosta∏a ˝ona i nieletnie dzie-
ci. W czasie nieustannych rewizji niszczyli oni sprz´ty domowe i straszyli rodzin´ Kazimierza Bart-
nika, chcàc w ten sposób zmusiç ich do wyjazdu z rodzinnych stron. Wobec braku efektów tych
poczynaƒ w nocy z 5 na 6 stycznia 1947 r. funkcjonariusze po przeprowadzonej kolejnej rewizji pod-
palili dom K. Bartnika, w którym w tym czasie przebywa∏o jedynie czworo dzieci w wieku 2–10 lat.
Tylko dzi´ki przypadkowi dzieci zbudzi∏y si´ i uda∏o im si´ opuÊciç p∏onàce zabudowania.

Prowadzone kwerendy materia∏ów archiwalnych pozwoli∏y na ustalenie danych personalnych
dwóch funkcjonariuszy UB z PUBP w Suwa∏kach, którzy wchodzili w sk∏ad grupy operacyjnej od-
powiedzialnej, wed∏ug zeznaƒ pokrzywdzonych, za podpalenie ich domu.

Obecne czynnoÊci Êledcze skupiajà si´ na skompletowaniu materia∏u dowodowego w stopniu
pozwalajàcym na przedstawienie zarzutów pope∏nienia przest´pstwa wywo∏ania po˝aru zagra˝ajà-
cego ˝yciu przebywajàcych w domu dzieci i skierowania przeciwko tym funkcjonariuszom aktu
oskar˝enia do Sàdu.

– sygn. akt S 21/04/Zk
Âledztwo wszcz´te 26 lutego 2004 r. przeciwko W∏odzimierzowi W. podejrzanemu o to, ˝e

w okresie od 28 maja do 30 czerwca 1952 r. w ¸om˝y, jako oficer Êledczy tamtejszego PUBP, do-
puÊci∏ si´ przekroczenia w∏adzy wobec przes∏uchiwanego Remigiusza Â., którego w celu wymuszenia
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wyjaÊnieƒ bi∏ r´koma po twarzy, nogà od sto∏u i wyciorem od karabinu w stopy oraz zmusza∏ do
stania bez przerwy przez kilkanaÊcie godzin.

Przeprowadzone czynnoÊci stanowi∏y podstaw´ do przedstawienia W∏odzimierzowi W. zarzutu
zn´cania si´, wspólnie z innymi funkcjonariuszami, nad Remigiuszem Â., którego zatrzymano jako
podejrzanego o wspó∏prac´ z oddzia∏em NZW dowodzonym przez „Wiarusa” – Stanis∏awa Gra-
bowskiego. W∏odzimierz W. nie przyzna∏ si´ do stosowania przemocy podczas prowadzonego
Êledztwa przeciwko Remigiuszowi Â. W swoich wyjaÊnieniach potwierdzi∏ jedynie, ˝e w owym cza-
sie by∏ funkcjonariuszem Êledczym PUBP w ¸om˝y i do jego obowiàzków nale˝a∏o przes∏uchiwa-
nie aresztowanych. W dniu 14 czerwca 2004 r. do Sàdu Rejonowego w ¸om˝y skierowany zosta∏
akt oskar˝enia przeciwko W∏odzimierzowi W.

– sygn. akt S 22/04/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 27 lutego 2004 r. w sprawie dokonanych w nocy z 10 na 11 grud-

nia 1944 r. zabójstw Aleksandra Olichwera, Aleksandra Mackiewicza, Marii Lasoty – mieszkaƒców
wsi Siemianówka oraz 10–12 ˝o∏nierzy Wojska Polskiego o nieustalonej to˝samoÊci przez funkcjo-
nariuszy NKWD.

Wed∏ug poczynionych w sprawie ustaleƒ w nocy z 10 na 11 grudnia 1944 r. funkcjonariusze
NKWD przybyli do wsi celem zatrzymania grupy ˝o∏nierzy polskich, którzy uprzednio kwatero-
wali we wsi. Po otoczeniu domów, w których przebywali polscy ˝o∏nierze, NKWD otworzy∏o ogieƒ
z broni palnej. W wyniku ostrza∏u ponieÊli Êmierç mieszkaƒcy wsi Siemianówka: Aleksander Oli-
chwer i Aleksander Mackiewicz. Ci´˝ko ranna zosta∏a 9-letnia Maria Lasota, która zmar∏a w dniu
22 grudnia 1944 r. Nast´pnie funkcjonariusze, po zatrzymaniu polskich ˝o∏nierzy, skr´powali im
r´ce i wywieêli samochodem ci´˝arowym w nieznanym kierunku. Zebrane materia∏y uprawdopo-
dabniajà, ˝e pozbawiono ich ˝ycia. W wyniku poszukiwaƒ w Centralnym Archiwum Wojskowym
w Rembertowie odnaleziono radzieckie dokumenty, z których wynika, ˝e w nocy z 10 na 11 grud-
nia 1944 r. w Siemianówce dzia∏a∏a grupa ze sk∏adu 32. pu∏ku wojsk wewn´trznych NKWD. W wy-
niku akcji tej grupy zosta∏o uj´tych 11 m´˝czyzn, pod dowództwem Antona (Antoniego?) Kamieƒ-
skiego, s. Adama. Archiwalne materia∏y nie wspominajà, ˝e dosz∏o do zastrzelenia mieszkaƒców
wsi ani o dalszych losach uj´tych polskich ˝o∏nierzy. W dokumentach podano natomiast kilka
nazwisk funkcjonariuszy NKWD, którzy brali udzia∏ w akcji w Narewce. Nale˝y nadmieniç, ˝e z ze-
znaƒ naocznych Êwiadków, z∏o˝onych w Êledztwie, wynika, ˝e polscy ˝o∏nierze nie u˝yli broni i pod-
dali si´ bez walki. Prowadzone czynnoÊci zmierzajà m.in. do ustalenia personaliów zatrzymanych
i wyjaÊnienia ich dalszych losów. W tym celu przygotowano wystàpienie do archiwów wojskowych
Federacji Rosyjskiej o poszukiwanie dalszych dokumentów i podjecie próby ustalenia oraz prze-
s∏uchania Êwiadków spoÊród ˝o∏nierzy radzieckich bioràcych udzia∏ w tej akcji.

– sygn. akt S 28/04/Zk
Âledztwo w sprawie zabójstw nieustalonych obywateli polskich przez funkcjonariuszy NKWD

w czerwcu 1941 r. w wi´zieniu w ¸om˝y podj´to z zawieszenia 4 marca 2004 r.
W latach 1939–1941 ∏om˝yƒskie wi´zienie s∏u˝y∏o jako miejsce przetrzymywania osób areszto-

wanych przez NKWD. Ofiarami sowieckich przeÊladowaƒ stali si´ poczàtkowo funkcjonariusze
polskich w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, w∏aÊciciele ziemscy, s´dziowie i prokuratorzy. Osa-
dzano tam by∏ych wojskowych, oficerów i podoficerów s∏u˝by czynnej i rezerwy, cz∏onków partii
narodowych, organizacji spo∏ecznych, uczestników walk z bolszewikami w latach 1919–1920.
Z ∏om˝yƒskiego wi´zienia wywo˝ono wi´êniów do obozów po∏o˝onych na terenie Zwiàzku Ra-
dzieckiego. W dniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wielu wi´êniów zdo∏a∏o si´ uwolniç
i zbiec z wiezienia. Kilkunastu z nich zosta∏o zatrzymanych i rozstrzelanych w pobli˝u miejscowo-
Êci Gie∏czyn. Ustalono dane tylko 7 ofiar. W sprawie nie wyczerpano dotychczas wszystkich mo˝-
liwoÊci zmierzajàcych do ustalenia pozosta∏ych ofiar egzekucji w Gie∏czynie, jak te˝ innych zbrod-
niczych dzia∏aƒ wobec osób przebywajàcych w tym okresie w wi´zieniu oraz sprawców. Podj´te
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zosta∏y poszukiwania w materia∏ach archiwalnych danych osób osadzonych w czerwcu 1941 r.
w wi´zieniu w ¸om˝y w celu ustalenia miejsca zamieszkania i przes∏uchania ich w charakterze
Êwiadków.

c) inne zbrodnie

– sygn. akt S 28/02/Zi
Âledztwo w sprawie zabójstw kilkudziesi´ciu mieszkaƒców narodowoÊci bia∏oruskiej powiatu

Bielsk Podlaski w styczniu–lutym 1946 r. zosta∏o podj´te 4 kwietnia 2004 r.
W tej sprawie przes∏uchano ∏àcznie 160 Êwiadków, w tym w ostatnim okresie sprawozdawczym

odebrano zeznania od 42 osób. Kontynuowano te˝ analiz´ materia∏ów archiwalnych wytworzonych
przez organy UB, administracji i samorzàdu, PPR oraz akta spraw karnych osób oskar˝onych
o przynale˝noÊç do NZW i uzyskano istotne informacje dotyczàce tych wydarzeƒ. Bieg∏emu z za-
kresu medycyny sàdowej zlecono opracowanie opinii dotyczàcej mechanizmu pozbawienia ˝ycia
30 m´˝czyzn, tzw. furmanów, w miejscowoÊci Pucha∏y Stare. Lekarz sàdowy, który uczestniczy∏
w ekshumacji w 1997 r. ich szczàtków, stwierdzi∏, ˝e zgromadzony materia∏ w tej sprawie nie do-
starczy∏ dowodów, ˝e ofiary by∏y pozbawione ˝ycia w inny sposób ani˝eli przez rozstrzelanie. Bie-
g∏y wyjaÊni∏, dlaczego nie we wszystkich odnalezionych czaszkach nale˝a∏o oczekiwaç typowych
cech postrza∏u. Wskaza∏, ˝e podczas ekshumacji by∏y jednak i takie fragmenty kostne, które nosi-
∏y charakterystyczne Êlady wlotu pocisku. Dlatego te˝ ostatecznie przyjà∏, ˝e wszyscy m´˝czyêni byli
pozbawieni ˝ycia przez rozstrzelanie z broni palnej, a nie wskutek zadawania urazów narz´dziami
twardymi, t´pymi i t´pokraw´dzistymi. Wykluczonà przez bieg∏ego wersj´ wydarzeƒ przedstawia-
∏a cz´Êç Êwiadków z kr´gu osób bliskich zabitym w Pucha∏ach Starych. W sprawie przeprowadzo-
no niemal wszystkie zaplanowane czynnoÊci, co pozwala na dok∏adny opis w decyzji koƒcowej prze-
biegu wydarzeƒ, a tak˝e okreÊlenie motywów dzia∏ania dowódcy i cz∏onków tego oddzia∏u NZW.
Zgromadzone dotychczas dowody nie pozwalajà na wskazanie ˝yjàcych obecnie i nieukaranych
wczeÊniej wspó∏dzia∏ajàcych sprawców.

2.2. ODDZIA¸OWA KOMISJA W GDA¡SKU

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 1/00/Zn
W dniu 26 wrzeÊnia 2000 r. podj´to z zawieszenia Êledztwo w sprawie masowych zabójstw Pola-

ków w Ponarach ko∏o Wilna w latach 1941–1944.
W czasie okupacji niemieckiej Ponary by∏y miejscem, gdzie dokonano licznych egzekucji oby-

wateli polskich zamieszkujàcych Kresy Pó∏nocno-Wschodnie. Sprawcami zbrodni byli cz∏onkowie
specjalnych grup operacyjnych sk∏adajàcych si´ z funkcjonariuszy niemieckiej policji, s∏u˝by bez-
pieczeƒstwa, Gestapo i litewskiego oddzia∏u specjalnego „Ypatingasis Burys”. Na podstawie wyni-
ków ekshumacji dokonanych na miejscu zbrodni oraz Êledztw prowadzonych przez organa Êciga-
nia ró˝nych paƒstw szacuje si´, ˝e ∏àczna liczba zamordowanych mo˝e wynosiç nawet oko∏o
100 tysi´cy. WÊród ofiar ró˝nych narodowoÊci licznà grup´ stanowià Polacy, g∏ównie ˝o∏nierze pol-
skiego podziemia i przedstawiciele wileƒskiej inteligencji.

W toku post´powania zgromadzono obszerny materia∏ dowodowy w postaci zeznaƒ wielu
Êwiadków oraz ogl´dzin akt archiwalnych i dokumentów ujawnionych w toku licznych kwerend
przeprowadzonych w archiwach polskich, litewskich i niemieckich. Szczególnie cenne informacje
zawierajà archiwalia wytworzone przez okupacyjne w∏adze niemieckie i kolaboracyjne w∏adze li-
tewskie. Na ich podstawie ujawniono dane dotyczàce podstaw aresztowania, procedury post´po-
wania ze skazanymi na Êmierç, sposobu ewidencjonowania wykonanych wyroków (przy u˝yciu spe-
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cjalnego kodu) oraz kartoteki i wykazy wi´êniów wi´zienia na ¸ukiszkach w Wilnie, kierowanych
do rozstrzelania w Ponarach.

Obecnie oczekuje si´ na zrealizowanie wniosku o pomoc prawnà skierowanego do organów
Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej. Zwrócono si´ z proÊbà o udost´pnienie pe∏nej do-
kumentacji ekshumacji przeprowadzonej na miejscu kaêni w Ponarach przez specjalistów z zakre-
su medycyny sàdowej III Frontu Bia∏oruskiego i pracowników naukowych Uniwersytetu Wileƒ-
skiego w sierpniu 1944 r., a w szczególnoÊci protoko∏u tej czynnoÊci i sekcji zw∏ok cz´Êci ofiar,
danych personalnych zidentyfikowanych zamordowanych oraz zeznaƒ Êwiadków. RównoczeÊnie
wystàpiono o przes∏anie informacji dotyczàcych post´powaƒ karnych prowadzonych przez w∏adze
radzieckie przeciwko sprawcom tych masowych zabójstw.

Majàc na uwadze: ogrom dokonanej zbrodni, fakt ujawnienia szeregu nieznanych dotàd jej oko-
licznoÊci, a tak˝e nik∏à wiedz´ o niej w polskim spo∏eczeƒstwie, planowane jest opublikowanie wy-
ników Êledztwa – wydanie ksià˝ki opisujàcej masowe zbrodnie na Polakach dokonane w Ponarach
ko∏o Wilna w latach 1941–1944.

– sygn. akt S 96/01/Zn
Âledztwo w sprawie zabójstwa przez rozstrzelanie w dniach 19 i 20 maja 1942 r. w powiecie

Âwi´ciany, województwo wileƒskie, oko∏o 400 osób przez funkcjonariuszy policji niemieckiej i li-
tewskiej podj´to z zawieszenia w dniu 28 wrzeÊnia 2001 r.

Zbrodnia ta by∏a odwetem niemieckich w∏adz okupacyjnych za zamach partyzantów radzieckich
z oddzia∏u Fiodora Markowa na dwóch urz´dników niemieckich i komendanta obozu jenieckiego.
W ramach represji zatrzymano, a nast´pnie rozstrzelano oko∏o 400 mieszkaƒców Âwi´cian i oko-
lic, g∏ównie Polaków – przedstawicieli miejscowej inteligencji, wskazanych przez litewskich poli-
cjantów. Osoby te nie mia∏y ˝adnego zwiàzku z akcjà radzieckiej partyzantki. Mordu dokonano na
cmentarzu ˝ydowskim w Âwi´cianach oraz w innych miejscowoÊciach powiatu Êwi´ciaƒskiego na
terenie gmin: ¸yntupy, Kiemieliszki, Hoduciszki, Komaje i Twerecz.

W toku Êledztwa przes∏uchano w charakterze Êwiadków kilkadziesiàt osób, w tym krewnych
osób zamordowanych, cz´Êç w ramach pomocy prawnej za poÊrednictwem Prokuratury Okr´gowej
w Wilnie. Ponadto przeprowadzono kwerendy w archiwach polskich i w Archiwum Akt Specjal-
nych Litwy w Wilnie. Uda∏o si´ uzyskaç dokumenty wytworzone przez ró˝ne organa, w tym: rela-
cje Delegatury Rzàdu na Kraj, zapiski „sowieckiego sztabu partyzanckiego na teren Litwy” i mel-
dunki niemieckich grup operacyjnych. Materia∏y te sà zgodne co do opisu przyczyn i okolicznoÊci
pope∏nionej zbrodni. Dodatkowo z archiwów litewskich uzyskano niekompletny wykaz osób za-
mordowanych, list´ osób uczestniczàcych w aresztowaniach wraz z danymi o ich ewentualnym ska-
zaniu i odpisy protoko∏ów zeznaƒ Êwiadków zdarzenia przes∏uchanych w latach 40. przez sowiec-
kie organy Êcigania.

Jednym z kierowniczych sprawców zbrodni by∏ komendant litewskiej policji kryminalnej
w Âwi´cianach Jonas Maciulewiczius. Na podstawie akt archiwalnych ustalono, i˝ wyrokiem Sàdu
Apelacyjnego w Olsztynie z dnia 2 maja 1950 r. zosta∏ on skazany, m.in. za udzia∏ w tym mordzie,
na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 12 grudnia 1950 r.

W chwili obecnej kontynuowane sà czynnoÊci majàce na celu ustalenie to˝samoÊci niezidenty-
fikowanych dotàd zamordowanych i danych wszystkich sprawców zbrodni.

– sygn. akt S. 74/02/Zn
W dniu 26 wrzeÊnia 2002 r. podj´to z zawieszenia Êledztwo w sprawie dokonanych w okresie od

wrzeÊnia 1939 r. do marca 1945 r. zabójstw osób cywilnych i jeƒców wojennych, których zw∏oki mia-
∏y byç wykorzystywane do produkcji myd∏a w Instytucie Anatomii Akademii Medycznej w Gdaƒsku.

W toku prowadzonego post´powania, na podstawie zachowanych obszernych materia∏ów archi-
walnych i zeznaƒ wielu Êwiadków, ujawniono mechanizm pozyskiwania zw∏ok przez Instytut kiero-
wany przez prof. Rudolfa Mari´ Spannera. Ustalono, i˝ g∏ównie przekazywano zw∏oki osób stra-
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conych przez Êci´cie w wi´zieniach w Królewcu i w Gdaƒsku oraz zmar∏ych pacjentów Szpitala Psy-
chiatrycznego w Kocborowie. Nie ma mo˝liwoÊci okreÊlenia dok∏adnej liczby cia∏ i danych osób
zmar∏ych z uwagi na zniszczenie ksiàg ewidencyjnych najprawdopodobniej na poczàtku 1945 r. Po-
siadane dane dajà jednak podstaw´ do twierdzenia, i˝ zg∏aszane du˝e „zapotrzebowanie” na zw∏o-
ki by∏o niewspó∏mierne do prowadzonej dzia∏alnoÊci edukacyjnej i naukowej od 1943 r.

Zgromadzony materia∏ dowodowy w sprawie nie potwierdzi∏ rzekomego dokonywania zabójstw
na terenie Instytutu celem wykorzystania cia∏ zamordowanych do produkcji myd∏a i eksperymen-
tów pseudomedycznych.

JednoczeÊnie potwierdzono ustalenia Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, która
w maju 1945 r. ujawni∏a fakt wytwarzania myd∏a z t∏uszczu ludzkiego w Instytucie Anatomii Aka-
demii Medycznej w Gdaƒsku w latach 1943–1945. Âwiadczà o tym wyniki przeprowadzonych licz-
nych kwerend – treÊç dokumentów wytworzonych przez rozmaite instytucje i organy polskie oraz
zagraniczne, a tak˝e relacje wielu Êwiadków.

Obecnie post´powanie znajduje si´ w fazie koƒcowej.

– sygn. akt S 56/02/Zn
Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2002 r. podj´to z zawieszenia Êledztwo dotyczàce Bernhar-

da Wehnera, kierownika Sonderkomission der Geheimen Staatspolizei podejrzewanego o wspó∏-
udzia∏ w zabójstwach Polaków w Bydgoszczy w okresie od paêdziernika do grudnia 1939 r.

Po podj´ciu post´powania jego przedmiot rozszerzy∏ si´ o kilka zdarzeƒ zaistnia∏ych w Bydgosz-
czy w tym samym czasie, wchodzàcych w sk∏ad represji b´dàcych odwetem w∏adz okupacyjnych za
opór mieszkaƒców miasta w pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 r., a co do których nie prowadzono
wczeÊniej Êledztwa.

Jak ustalono, B. Wehner przyjecha∏ do Bydgoszczy w paêdzierniku 1939 r. na polecenie G∏ów-
nego Urz´du Bezpieczeƒstwa Rzeszy jako komisarz kryminalny z zadaniem przeprowadzenia
Êledztwa w ramach „Mordkomission” przeciwko Polakom podejrzanym o dokonanie rzekomych
pogromów Niemców w czasie tzw. krwawej niedzieli. Wydarzenia te by∏y tworem niemieckiej pro-
pagandy, pretekstem do eksterminacji cywilnej ludnoÊci Bydgoszczy za jej aktywny udzia∏ w zwal-
czaniu niemieckiej dywersji w dniach 3 i 4 wrzeÊnia 1939 r.

Wy˝ej wymieniony przyczyni∏ si´ do skazania przez niemieckie sàdy specjalne, za rzekomo po-
pe∏nione zbrodnie, wielu Polaków lub zes∏ania ich do obozów koncentracyjnych. W wi´kszoÊci by-
∏y to osoby nieuczestniczàce w walkach, miejscowi inteligenci pomówieni o udzia∏ lub pod˝eganie
do wystàpieƒ przeciwko Niemcom.

W toku post´powania zgromadzono obszerny materia∏ dowodowy g∏ównie w postaci zeznaƒ
Êwiadków i dokumentów.

Szczególne znaczenie majà dowody uzyskane z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W∏ady-
s∏awa Sikorskiego w Londynie w postaci meldunków armia „Pomorze”, relacji ˝o∏nierzy Kampanii
WrzeÊniowej z przebiegu walk w Bydgoszczy, które zawierajà opis dzia∏aƒ dywersyjnych w Byd-
goszczy i udzia∏u w nich miejscowych Niemców. Przedmiotem analizy sà równie˝ akta Sonderge-
richt Bromberg z 1939 r. oraz akta Specjalnego Sàdu Karnego w Toruniu z lat 1945–1946 przeciw-
ko uj´tym wówczas sprawcom zbrodni nazistowskich.

Dodatkowo ustalana jest pe∏na lista zamordowanych Polaków i weryfikowane sà dane niemiec-
kiej propagandy o liczbie rzekomo zabitych Niemców oraz okolicznoÊci ich zgonu.

WyjaÊnienie wszystkich istotnych okolicznoÊci zbrodni jest utrudnione z uwagi na zacieranie ich
Êladów poprzez zniszczenie cz´Êci dokumentacji ju˝ w 1939 r. oraz „tworzenie” fa∏szywych dowo-
dów majàcych usprawiedliwiç dzia∏ania w∏adz okupacyjnych.

Przebieg post´powania budzi du˝e zainteresowanie lokalnej spo∏ecznoÊci, historyków i Êrodków
masowego przekazu, tym bardziej i˝ w ostatnim czasie opublikowano kilka artyku∏ów i wydawnictw
przedstawiajàcych rozbie˝ny przebieg zdarzeƒ zaistnia∏ych w pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 r.
w Bydgoszczy.
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Szczególne kontrowersje wzbudza kwestia rzekomego bezpodstawnego „pogromu” niemieckiej
ludnoÊci miasta w odwecie za napaÊç Niemiec na Polsk´ i kwestionowanie faktu, i˝ w dniach
3 i 4 wrzeÊnia 1939 r. hitlerowscy dywersanci zaatakowali wycofujàce si´ polskie oddzia∏y i usi∏o-
wali przejàç kontrol´ nad Bydgoszczà.

W chwili obecnej kontynuowane sà kwerendy w archiwach i analizy treÊci zgromadzonych do-
kumentów.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 4/00/Zk
Âledztwo wszcz´te 24 paêdziernika 2000 r. w sprawie zabójstwa w dniu 4 marca 1944 r. w Go∏u-

biu Kaszubskim dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” por. Józefa Dambka
oraz stosowania w latach 1945–1946 represji wobec cz∏onków tej organizacji przez funkcjonariuszy
UBP.

Podstawà wszcz´cia Êledztwa by∏ wniosek Zespo∏u do spraw Upami´tniania Etosu Tajnej Orga-
nizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” o Êciganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, których
w okresie okupacji oraz w latach powojennych mia∏y si´ dopuÊciç osoby wskazane w zawiadomie-
niu, rzekomo wspó∏pracujàce z Gestapo, a nast´pnie z NKWD i organami MBP.

W szczególnoÊci wniosek ten dotyczy∏ wyjaÊnienia okolicznoÊci wspó∏udzia∏u dzia∏acza kaszub-
skiego Aleksandra A. w tych przest´pstwach i jego wspó∏pracy z funkcjonariuszem gdaƒskiego Ge-
stapo Janem Kaszubowskim, a po wyzwoleniu z funkcjonariuszami polskiego i sowieckiego paƒ-
stwa komunistycznego.

W toku Êledztwa zgromadzono obszerny materia∏ dowodowy, g∏ównie w postaci zeznaƒ Êwiad-
ków i dokumentów uzyskanych w trakcie licznych kwerend przeprowadzonych w archiwach pol-
skich i zagranicznych. Brak jednak dowodów potwierdzajàcych prawdziwoÊç zarzutów stawianych
w zawiadomieniu pomawianym osobom. Potwierdzono natomiast na podstawie przes∏uchaƒ usta-
lonych Êwiadków fakt przynale˝noÊci Aleksandra A. do organizacji „Gryf Pomorski” i pe∏nienie
przez niego funkcji kierowniczej w jej strukturach.

Ustalono, i˝ w sprawie wielu zbrodni nazistowskich wskazanych w zawiadomieniu prowadzono
ju˝ Êledztwa, które doprowadzi∏y do wyjaÊnienia istotnych okolicznoÊci zdarzeƒ i wykrycia spraw-
ców, w szczególnoÊci dotyczàce zabójstwa por. J. Dambka. Za pope∏nienie tej zbrodni zosta∏ ska-
zany przez polski sàd Jan Kaszubowski vel Hans Kessner, funkcjonariusz gdaƒskiego Gestapo.

Z analizy akt operacyjnych MBP wynika, i˝ TOW „Gryf Pomorski” by∏a uwa˝ana przez w∏adze
komunistyczne za organizacj´ wrogà paƒstwu komunistycznemu, czego wynikiem by∏a fala repre-
sji wobec cz´Êci jej cz∏onków zapoczàtkowana w marcu 1945 r. deportacjà przez jednostki NKWD
ludnoÊci Kaszub w g∏àb ZSRR. W toku post´powania ustalono powojenne losy niektórych ze
wskazanych w zawiadomieniu cz∏onków kierownictwa organizacji i okolicznoÊci ich Êmierci.

Materia∏ dowodowy nie potwierdzi∏ wspó∏udzia∏u w powojennym represjonowaniu cz∏onków
„Gryfa Pomorskiego” Aleksandra A. i innych pomawianych osób.

Âledztwo jest w fazie koƒcowej i w najbli˝szym czasie zostanie zakoƒczone wydaniem decyzji
merytorycznej.

– sygn. akt S 7/00/Zk
Âledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ w latach 1945–1956 nad marynarza-

mi, podoficerami i oficerami Marynarki Wojennej przez funkcjonariuszy Okr´gowego Zarzàdu In-
formacji Wojskowej nr 8 w Gdyni, celem uzyskania okreÊlonych wyjaÊnieƒ, podj´to z zawieszenia
9 listopada 2000 r.

Przedmiotem post´powania sà represje polegajàce na wszczynaniu Êledztw o zagro˝one suro-
wymi sankcjami przest´pstwa naruszenia interesów politycznych i gospodarczych paƒstwa komu-
nistycznego, przeciwko bezpodstawnie tymczasowo aresztowanym ˝o∏nierzom, na podstawie nie-
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prawdziwych – uzyskanych w wyniku stosowania gróêb i wymuszonych stosowaniem przemocy
– materia∏ów operacyjnych.

Ujawniono, i˝ w toku prowadzonych wówczas post´powaƒ regu∏à by∏o bicie przes∏uchiwanych,
umieszczanie w karcerze, gro˝enie pozbawieniem ˝ycia i stosowanie innych form zn´cania si´, ce-
lem wymuszenia z∏o˝enia niezgodnych z prawdà wyjaÊnieƒ i przyznania si´ do niepope∏nionych
przest´pstw.

Tak uzyskane fa∏szywe dowody stanowi∏y podstaw´ do oskar˝eƒ i skazaƒ na kary wieloletniego
pozbawienia wolnoÊci, a nawet orzeczenia kary Êmierci przez Sàd Marynarki Wojennej w Gdyni.

Represje takie stosowano wobec wielu oficerów, podoficerów i ˝o∏nierzy Wojska Polskiego.
Jednak˝e ze szczególnym nasileniem stosowane by∏y w Marynarce Wojennej z uwagi na szczegól-
nie du˝y udzia∏ w kadrze oficerskiej i podoficerskiej osób s∏u˝àcych w przedwojennej Marynarce
i Polskich Si∏ach Zbrojnych na Zachodzie.

W toku dotychczas prowadzonych czynnoÊci, na podstawie ogl´dzin akt spraw archiwalnych, re-
jestrów, repertoriów, wykazów i sprawozdaƒ OZIW nr 8, Sàdu i Prokuratury Marynarki Wojennej
oraz post´powaƒ rehabilitacyjnych ustalono list´ potencjalnych pokrzywdzonych. Wykonano czyn-
noÊci procesowe z udzia∏em prawie 300 osób – pokrzywdzonych oraz innych Êwiadków zdarzeƒ b´-
dàcych przedmiotem sprawy. Dodatkowo na podstawie analizy rozkazów personalnych sporzàdzo-
no wykaz funkcjonariuszy i pracowników OZIW nr 8 w Gdyni.

Obecnie kontynuowane sà czynnoÊci majàce na celu ustalenie pe∏nej listy pokrzywdzonych, wy-
konywane sà czynnoÊci procesowe z udzia∏em Êwiadków i ogl´dziny dokumentów oraz gromadzo-
ne sà fotografie typowanych sprawców celem okazania ich pokrzywdzonym.

W wypadku pozytywnych wyników tych czynnoÊci wydane zostanà postanowienia o przedsta-
wieniu zarzutów pope∏nienia zbrodni komunistycznych ˝yjàcym jeszcze funkcjonariuszom Infor-
macji Wojskowej, nieobj´tym dotychczas prowadzonymi post´powaniami karnymi.

– sygn. akt S 10/00/Zk
Âledztwo wszcz´te 5 grudnia 2000 r. w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´

w 1949 r. w S∏awnie i w Szczecinie nad cz∏onkami m∏odzie˝owej organizacji niepodleg∏oÊciowej
Polska Organizacja Wojskowa, dzia∏ajàcej na terenie S∏awna, przez funkcjonariuszy WUBP
w Szczecinie.

W toku post´powania zgromadzono materia∏ dowodowy, który da∏ podstawy do przedstawienia
zarzutów, a nast´pnie skierowania aktu oskar˝enia przeciwko Wilhelmowi A., b. funkcjonariuszo-
wi WUBP w Szczecinie, do Sàdu Rejonowego, Wydzia∏u II Karnego w S∏awnie w dniu 20 marca
2001 r. Zosta∏ on oskar˝ony o pope∏nienie 5 przest´pstw polegajàcych na fizycznym i psychicznym
zn´caniu si´ nad 5 cz∏onkami POW w toku prowadzonego przeciwko nim Êledztwa, celem wymu-
szenia okreÊlonych wyjaÊnieƒ. Oskar˝ony w trakcie wielogodzinnych przes∏uchaƒ dzia∏ajàc wspól-
nie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami UBP, o nieustalonej to˝samoÊci, stosowa∏ prze-
st´pcze metody Êledcze, polegajàce na: biciu pokrzywdzonych r´kami, linijkà, p´kiem kluczy
i kopaniu po ca∏ym ciele oraz zmuszaniu do siadania na nodze odwróconego taboretu i wykonywa-
nia wyczerpujàcych çwiczeƒ fizycznych, a tak˝e gro˝eniu pozbawieniem ˝ycia i zniewa˝aniu obel˝y-
wymi s∏owami. Podejrzany Wilhelm A. nie przyzna∏ si´ do zarzucanych mu przest´pstw i wyjaÊni∏,
˝e nigdy nie u˝ywa∏ przemocy wobec przes∏uchiwanych osób.

Postanowieniem z dnia 15 marca 2004 r. Sàd zawiesi∏ post´powanie przeciwko Wilhelmowi A.
ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia oskar˝onego uniemo˝liwiajàcy mu branie udzia∏u w rozprawie.

– sygn. akt S 15/00/Zk
Âledztwo w sprawie deportacji w 1945 r. ludnoÊci polskiej Pomorza Gdaƒskiego przez funkcjo-

nariuszy NKWD w g∏àb terytorium ZSRR podj´to z zawieszenia w dniu 15 grudnia 2000 r.
W ramach post´powania wyjaÊniane sà okolicznoÊci represji stosowanych w pierwszej po∏owie

1945 r. polegajàcych na bezprawnym pozbawieniu wolnoÊci, osadzeniu w obozach filtracyjnych
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w Nowem nad Wis∏à, Grudziàdzu i Dzia∏dowie oraz deportacji do obozów pracy na terenie azja-
tyckiej cz´Êci ZSRR i w miejscowoÊci Szawle na Litwie.

Z uwagi na bardzo ci´˝kie warunki panujàce w miejscach uwi´zienia i podczas transportu oraz
wykonywania niewolniczej pracy wielu z zes∏anych zmar∏o. Deportowani pracowali g∏ównie w ko-
palniach i przy wyr´bie tajgi.

W wyniku przeprowadzonych kwerend m.in. w: archiwach paƒstwowych w Gdaƒsku i Poznaniu,
Centralnym Archiwum Wojskowym oraz Litewskim Archiwum Specjalnym, zgromadzono wiele
dokumentów, w tym niekompletne listy zes∏anych sporzàdzone przez poszczególne starostwa
w 1946 r. i imienne wykazy poszczególnych transportów. Na tej podstawie ustalono procedur´
i kryteria dokonywanych zatrzymaƒ, siedziby obozów przejÊciowych, miejsca, skàd i dokàd kiero-
wano poszczególne transporty kolejowe z deportowanymi. Ujawniono, i˝ ogó∏em zes∏ano oko∏o
4000 osób, g∏ównie z terenu powiatów: koÊcierskiego, tczewskiego, kartuskiego i starogardzkiego.

Obecnie kontynuowane sà przes∏uchania osób pokrzywdzonych (przes∏uchano 96 Êwiadków),
ustalane sà dane osób zmar∏ych podczas zes∏ania i gromadzone dalsze materia∏y archiwalne doty-
czàce zbrodni z archiwów polskich i zagranicznych.

– sygn. akt S 7/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 19 lutego 2001 r. w sprawie zabójstw dokonanych w 1945 r. w Aleksandro-

wie Kujawskim i w innych miejscowoÊciach na terenie powiatu nieszawskiego zamieszka∏ych tam
osób narodowoÊci niemieckiej przez funkcjonariuszy MO i UB.

Podstawà wszcz´cia by∏y informacje zawarte w artykule redaktora Piotra Pytlakowskiego opu-
blikowanego w tygodniku „Polityka” nr 4 z dnia 27 stycznia 2001 r. pt. Co si´ sta∏o z Niemcami
z Aleksandrowa Kujawskiego? Naprzykrzy∏o si´ grzebaç oraz wyniki przeprowadzonego post´powa-
nia sprawdzajàcego.

W toku Êledztwa dokonano kwerend w: archiwach paƒstwowych w Bydgoszczy, Toruniu i W∏o-
c∏awku, Biurze Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, KWP w Bydgoszczy, ABW w Byd-
goszczy, urz´dów miasta w Aleksandrowie Kujawskim i Nieszawie, sàdów okr´gowych w Bydgosz-
czy i Toruniu oraz w ksi´gach parafialnych, celem ujawnienia dokumentów dotyczàcych m.in.:
funkcjonowania obozu pracy dla ludnoÊci niemieckiej w Aleksandrowie Kujawskim, deportacji
Niemców z Kujaw na teren Niemiec, struktur organizacyjnych i stanu osobowego organów MO
i UB na terenie powiatu nieszawskiego. W szczególnoÊci dokonano ogl´dzin teczek personalnych
260 milicjantów i 110 funkcjonariuszy UB. Przes∏uchano wszystkich ustalonych ˝yjàcych b. funk-
cjonariuszy MO i SB oraz innych Êwiadków zdarzenia – ∏àcznie 131 osób.

Zgromadzony materia∏ dowodowy dotyczy∏ w szczególnoÊci zabójstw w okresie od lutego do
koƒca grudnia 1945 r. w Aleksandrowie Kujawskim, w okolicach tzw. M∏yna Parowego po∏o˝one-
go przy ul. Wojska Polskiego, kilkunastu osób narodowoÊci niemieckiej o nieustalonej to˝samoÊci
oraz na terenie ˝wirowni Halinowo nieustalonej liczby osób narodowoÊci niemieckiej, o nieustalo-
nej to˝samoÊci, przez funkcjonariuszy MO i UB.

W toku Êledztwa potwierdzono fakty osadzania Niemców na terenie M∏yna przez funkcjonariu-
szy samorzutnie utworzonej milicji, a nast´pnie przez funkcjonariuszy MO i UB. Miejsce to mia∏o
charakter obozu przejÊciowego, który funkcjonowa∏ od wyzwolenia do grudnia 1945 r. Z obozu te-
go sukcesywnie kierowano osadzonych do obozów w Potulicach i Miel´cinie lub bezpoÊrednio do
transportów repatriacyjnych do Niemiec. Nie ma mo˝liwoÊci okreÊlenia liczby i to˝samoÊci uwi´-
zionych.

Przes∏uchane osoby nie by∏y Êwiadkami zabójstw, a jedynie potwierdzi∏y istnienie pog∏osek
o rzekomych przypadkach rozstrzeliwania osadzonych. Wskazali oni miejsca pochówku zamordo-
wanych, ale przeprowadzone tam sonda˝owe prace ekshumacyjne nie doprowadzi∏y do odkrycia
szczàtków ludzkich lub przedmiotów mogàcych potwierdziç fakt dokonania zabójstw.

RównoczeÊnie ujawniono okolicznoÊci zabójstwa w nocy z 7 na 8 kwietniu 1945 r. w Nieszawie,
na Bulwarze WiÊlanym, oko∏o 15 osób narodowoÊci niemieckiej o nieustalonej to˝samoÊci, po-
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przez utopienie ich w WiÊle, przez dzia∏ajàcych wspólnie i w porozumieniu funkcjonariuszy miej-
scowego posterunku MO i KPMO w Aleksandrowie Kujawskim.

Ustalono, i˝ Niemcy byli osadzeni w budynku gimnazjum, skàd zostali wyprowadzeni przez pi-
janych funkcjonariuszy na brzeg rzeki. Tam zn´cano si´ nad nimi i nast´pnie utopiono w WiÊle.
Cz´Êç Êwiadków poda∏a nazwiska niektórych ofiar w fonetycznym brzmieniu. Wobec jednak roz-
bie˝noÊci zeznaƒ nie zdo∏ano zidentyfikowaç zabitych na podstawie zachowanych materia∏ów ar-
chiwalnych. Wykryto kilku spoÊród sprawców zbrodni, ale ˝aden z nich ju˝ nie ˝yje.

W trakcie Êledztwa zg∏osi∏ si´ Êwiadek, który zezna∏, i˝ latem 1945 r. w Lesie Uroczysko ko∏o
Osi´cin ˝o∏nierze radzieccy rozstrzelali oko∏o 100 niemieckich jeƒców wojennych i osób cywilnych,
oraz wskaza∏ miejsce ich rzekomego pochówku. Fakt zaistnienia zbrodni potwierdzi∏ póêniej kolej-
ny Êwiadek. Przeprowadzono sonda˝owe prace ekshumacyjne, które jednak nie doprowadzi∏y do
odkrycia szczàtków ludzkich.

W dniu 12 lutego 2004 r. wydano postanowienie o umorzeniu Êledztwa.
W cz´Êci dotyczàcej zabójstw pope∏nionych w 1945 r. w Aleksandrowie Kujawskim Êledztwo umo-

rzono wobec braku danych dostatecznie uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa.
Natomiast co do zabójstwa w nocy z 7 na 8 kwietnia 1945 r. w Nieszawie kilkunastu Niemców

post´powanie umorzono z powodu Êmierci ustalonych sprawców i niewykrycia pozosta∏ych.
W cz´Êci dotyczàcej zabójstwa latem 1945 r. w lesie ko∏o Osi´cin oko∏o 100 niemieckich jeƒców

wojennych i osób cywilnych postanowienie o umorzeniu uzasadniono brakiem dowodów dosta-
tecznie uzasadniajàcych pope∏nienie przest´pstwa.

– sygn. akt S 71/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 7 czerwca 2001 r. w sprawie przest´pstw pope∏nionych w Obozie Pracy

w Kruszwicy w latach 1945–1946 na wi´êniach narodowoÊci niemieckiej, poprzez stworzenie im
warunków ˝ycia gro˝àcych biologicznym wyniszczeniem, m.in. wskutek przyznawania g∏odowych
racji ˝ywnoÊciowych, zmuszania do Êwiadczenia pracy ponad si∏y, przymusowego odebrania rodzi-
com dzieci w wieku 1–10 lat i umieszczenia ich w oddzielnym obozie.

Podstawà wszcz´cia Êledztwa by∏o zawiadomienie obywatela Niemiec Wernera Schacka zawie-
rajàce informacje o tym, ˝e w Obozie Pracy w Kruszwicy w wyniku zbrodni pope∏nionych na Niem-
cach zmar∏o 2–3 tysiàce osób.

Post´powanie przygotowawcze potwierdzi∏o fakt, ˝e w fazie poczàtkowej akcji wysiedlenia z te-
renu Pomorza i Kujaw osoby narodowoÊci niemieckiej osadzano m.in. w Obozie Pracy w Kruszwi-
cy, który funkcjonowa∏ do stycznia 1946 r. Po jego likwidacji pozosta∏ych wi´êniów skierowano do
Centralnego Obozu Pracy w Potulicach ko∏o Bydgoszczy.

W toku Êledztwa, g∏ównie na podstawie ogl´dzin dokumentów odnalezionych w: archiwach
paƒstwowych w Bydgoszczy i Inowroc∏awiu, KWP w Bydgoszczy, Archiwum Akt Nowych i innych
archiwach oraz zeznaƒ 21 przes∏uchanych Êwiadków, ustalono miejsce po∏o˝enia obozu, stan oso-
bowy za∏ogi, liczb´ osadzonych oraz panujàce w nim warunki bytowe i sposób post´powania z osa-
dzonymi. Potwierdzono du˝à ÊmiertelnoÊç wi´êniów, g∏ównie osób starszych i dzieci, z powodu g∏o-
du i licznych chorób. Jednak˝e nie ujawniono dowodów potwierdzajàcych dokonywanie zabójstw
wi´êniów i przymusowego oddzielania dzieci od rodziców.

Nale˝y zaznaczyç, i˝ przed rozpocz´ciem post´powania by∏y prowadzone na terenie obozu pra-
ce ekshumacyjne, podczas których odkryto szczàtki 867 osób.

W chwili obecnej kontynuowane sà na drodze mi´dzynarodowej pomocy prawnej przes∏ucha-
nia Êwiadków – b. wi´êniów obozu – mieszkajàcych w Niemczech i Kanadzie.

– sygn. akt S 85/01/Zk
Âledztwo w sprawie stosowania przez funkcjonariuszy PUBP w Rypinie przest´pczych metod

Êledczych w latach 1945–1950 wobec Romana BrzuÊkiewicza i innych osób podj´to z zawieszenia
w dniu 7 marca 2001 r.
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Zgromadzony materia∏ dowodowy doprowadzi∏ do wykrycia 4 sprawców przest´pstw wyczerpu-
jàcych znamiona zbrodni komunistycznej.

W dniu 9 kwietnia 2002 r. przedstawiono jedynemu ˝yjàcemu sprawcy – Janowi B. – zarzut po-
pe∏nienia 5 przest´pstw polegajàcych na tym, ˝e w latach 1948–1949 w Rypinie, dzia∏ajàc wspólnie
i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami PUBP, zn´ca∏ si´ fizycznie i psychicznie celem uzy-
skania okreÊlonych wyjaÊnieƒ i informacji nad Romanem BrzuÊkiewiczem, Pelagià BrzuÊkiewicz,
Januszem BrzuÊkiewiczem i Gwalbertem Zieliƒskim, m.in. przez bicie pi´Êcià po twarzy i „bykow-
cem” po pi´tach, uderzanie g∏owà o Êcian´ oraz polewanie zimnà wodà.

Podejrzany nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanych mu czynów. WyjaÊni∏, i˝ nie prowadzi∏
post´powania przeciwko pokrzywdzonym i jedynie by∏ obecny przy przes∏uchaniu jednego z nich,
a w okresie obj´tym zarzutami przebywa∏ s∏u˝bowo poza Rypinem.

W dniu 30 kwietnia 2002 r. skierowano akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego, Wydzia∏u II Kar-
nego w Rypinie. Na pierwszy termin rozprawy oskar˝ony nie stawi∏ si´, usprawiedliwiajàc to cho-
robà. Sàd powo∏a∏ bieg∏ego z zakresu medycyny sàdowej, który w wydanej opinii uzna∏, i˝ stan
zdrowia Jana B. uniemo˝liwia mu przyjazd do Rypina. Z tego powodu Sàd Okr´gowy we W∏oc∏aw-
ku przekaza∏ 22 listopada 2002 r. spraw´ do rozpoznania Sàdowi Rejonowemu w K∏odzku, w któ-
rego okr´gu oskar˝ony zamieszkuje.

Rozprawa przed Sàdem Rejonowym w K∏odzku wyznaczona na dzieƒ 8 paêdziernika 2003 r. nie
odby∏a si´ z powodu niestawiennictwa oskar˝onego. Powo∏any w sprawie bieg∏y z zakresu medycy-
ny sàdowej wyda∏ w dniu 19 marca 2004 r. opini´ sàdowo-lekarskà stwierdzajàcà niemo˝noÊç bra-
nia udzia∏u w czynnoÊciach procesowych, na podstawie której Sàd Rejonowy w K∏odzku zawiesi∏
post´powanie w sprawie w dniu 11 maja 2004 r.

Nale˝y dodaç, i˝ po opublikowaniu w Êrodkach masowego przekazu komunikatów informujàcych
o wniesieniu aktu oskar˝enia w niniejszej sprawie zg∏osi∏a si´ osoba, zawiadamiajàca o przest´pstwie
fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad nià przez oskar˝onego. Na tej podstawie wszcz´to odr´b-
ne Êledztwo, sygn. akt S 60/02/Zk, w którego ramach wydano postanowienie o przedstawieniu zarzu-
tów Janowi B. Stan zdrowia podejrzanego uniemo˝liwi∏ jednak og∏oszenie mu jego treÊci i przes∏u-
chanie w charakterze podejrzanego. Post´powanie w tej sprawie zawieszono 12 maja 2004 r.

– sygn. akt S 106/01/Zk
Âledztwo w sprawie dokonanych w okresie od wrzeÊnia 1939 r. do czerwca 1941 r. zabójstw

wi´êniów wi´zienia w Oszmianie i zn´cania si´ nad nimi przez funkcjonariuszy NKWD podj´to
z zawieszenia 31 grudnia 2001 r.

Ustalono, ˝e 23 czerwca 1941 r. w zwiàzku z napaÊcià Niemiec na Zwiàzek Radziecki wydano po-
lecenie ewakuacji osadzonych. Tego dnia rano funkcjonariusze NKWD wyprowadzili wszystkich wi´ê-
niów na dziedziniec. Tam dokonano ich selekcji, oddzielajàc aresztowanych z „przyczyn politycznych”
od pozosta∏ych. Tych pierwszych skierowano do jednej celi. Nast´pnie wyprowadzano ich pojedynczo,
uprzednio kr´pujàc im r´ce i kneblujàc usta. Kolejno sprowadzano ich do piwnicy budynku placówki
NKWD, gdzie zabijano strza∏em w ty∏ g∏owy. Egzekucje trwa∏y do godzin porannych nast´pnego dnia.

Sprawcom w dokoƒczeniu mordu i zabiciu wszystkich wi´êniów przeszkodzili mieszkaƒcy
Oszmiany, którzy s∏yszàc odg∏osy wystrza∏ów, wszcz´li fa∏szywy alarm o wkroczeniu do miasta
wojsk niemieckich. Po ucieczce za∏ogi miejscowa ludnoÊç wdar∏a si´ na teren wi´zienia, uwalnia-
jàc pozosta∏ych jeszcze przy ˝yciu osadzonych.

Niektóre zw∏oki by∏y zmasakrowane. Najprawdopodobniej funkcjonariusze NKWD pastwili si´
nad ofiarami, podcinajàc im gard∏a, obcinajàc nosy i uszy oraz k∏ujàc bagnetami.

Po zaj´ciu miasta Niemcy zebrali relacje Êwiadków i sporzàdzili dokumentacj´ fotograficznà
zbrodni.

Na podstawie zeznaƒ 86 Êwiadków i ogl´dzin zabezpieczonych dokumentów ujawniono nie-
kompletnà list´ zamordowanych oraz dane personalne niektórych funkcjonariuszy NKWD i stra˝-
ników wi´ziennych.
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Prawdopodobnà liczb´ ofiar, wed∏ug uzyskanych relacji, publikacji ówczesnej prasy, meldun-
ków niemieckich, okreÊlono na 52 osoby.

W chwili obecnej kontynuowane sà czynnoÊci majàce na celu ustalenie pe∏nej listy pokrzywdzo-
nych i wszystkich sprawców zbrodni. Zwrócono si´ do archiwów rosyjskich oraz niemieckiego ar-
chiwum wojskowego we Freiburgu o udost´pnienie dokumentów dotyczàcych zdarzenia b´dàcego
przedmiotem Êledztwa.

– sygn. akt S 10/02/Zk
Âledztwo przeciwko Ireneuszowi G. jest prowadzone od 21 lutego 2002 r.
W dniu 10 paêdziernika 2002 r. przedstawiono mu zarzut pope∏nienia zbrodni komunistycznej po-

legajàcej na tym, ˝e w okresie od 4 kwietnia 1952 r. do 6 czerwca 1952 r. w Koszalinie jako funkcjo-
nariusz WUBP, dzia∏ajàc wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami, w celu uzyskania
okreÊlonych wyjaÊnieƒ zn´ca∏ si´ fizycznie i psychicznie nad Stefanem D., cz∏onkiem organizacji nie-
podleg∏oÊciowej „Braterstwo”, w ten sposób, i˝ zmusza∏ go do wielogodzinnego siedzenia na krzeÊle
w pozycji wyprostowanej, grozi∏ pozbawieniem ˝ycia, zniewa˝a∏ s∏owami obel˝ywymi oraz doprowa-
dza∏ do fizycznego wyczerpania poprzez prowadzenie nocnych, wielogodzinnych przes∏uchaƒ.

Podejrzany, przes∏uchany w dniu 10 paêdziernika 2002 r., nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzu-
conego mu przest´pstwa. JednoczeÊnie wyjaÊni∏, i˝ nigdy nie prowadzi∏ Êledztw przeciwko cz∏on-
kom nielegalnych organizacji niepodleg∏oÊciowych oraz nie zn´ca∏ si´ nad przes∏uchiwanymi.

W dniu 27 listopada 2002 r. skierowano do Sàdu Rejonowego, Wydzia∏u II Karnego w Kosza-
linie akt oskar˝enia przeciwko Ireneuszowi G.

Po przeprowadzeniu post´powania sàdowego dnia 6 paêdziernika 2003 r. Sàd wyrokiem sygn.
akt II K 1478/02 uzna∏ oskar˝onego za winnego pope∏nienia zarzucanego mu przest´pstwa i ska-
za∏ go na kar´ 1 roku pozbawienia wolnoÊci, której wykonanie warunkowo zawiesi∏ na okres 3 lat,
oraz wymierzy∏ kar´ grzywny w wysokoÊci 50 stawek dziennych, po 10 z∏otych ka˝da.

Orzeczenie to jest prawomocne.

– sygn. akt S 13/02/Zk
Materia∏y post´powania w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ w 1950 r. w S∏awnie

nad pozbawionymi wolnoÊci cz∏onkami organizacji niepodleg∏oÊciowej M∏odzie˝owa Armia Krajo-
wa przez funkcjonariuszy PUBP w S∏awnie wy∏àczono do odr´bnego prowadzenia w dniu 8 marca
2002 r.

W toku Êledztwa zgromadzono materia∏ dowodowy, który da∏ podstawy do przedstawienia za-
rzutów pope∏nienia dwóch zbrodni komunistycznych Leonowi K., b. wartownikowi aresztu PUBP
w S∏awnie. Pokrzywdzeni wskazali go jako sprawc´ w swoich zeznaniach i rozpoznali na okazanych
fotografiach funkcjonariuszy UBP zatrudnionych w owym czasie w tej jednostce.

Zosta∏ on podejrzany o to, ˝e w okresie od 29 sierpnia do 27 listopada 1950 r. zn´ca∏ si´ fizycz-
nie i psychicznie nad tymczasowo aresztowanymi Stanis∏awem M. i Tadeuszem K., m.in. bijàc ich
kluczem i kopiàc po ca∏ym ciele, zmuszajàc do wykonywania wyczerpujàcych çwiczeƒ fizycznych,
osadzajàc w karcerze, gro˝àc pozbawieniem ˝ycia oraz zniewa˝ajàc obel˝ywymi s∏owami.

Leon K. nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzuconych mu przest´pstw. WyjaÊni∏, i˝ nie zn´ca∏ si´
nad osadzonymi, a do jego obowiàzków nale˝a∏a ochrona budynku aresztu, s∏u˝b´ zaÊ pe∏ni∏ w wie-
˝yczce wartowniczej.

Âledztwo zakoƒczono wniesieniem aktu oskar˝enia do Sàdu Rejonowego, Wydzia∏u II Karne-
go w Koszalinie w dniu 25 maja 2004 r. Nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy w niniejszej
sprawie.

– sygn. akt S 19/02/Zk
Âledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania w latach 1952–1953 w Szubinie nad Stani-

s∏awem J. przez funkcjonariuszy PUBP w Szubinie i WUBP w Bydgoszczy wszcz´to 23 marca 2002 r.
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Pokrzywdzony zezna∏, ˝e w trakcie prowadzonego przeciwko niemu post´powania, podczas
przes∏uchaƒ, by∏ wielokrotnie bity przez funkcjonariuszy UB. W ten sposób usi∏owano go zmusiç
do przyznania si´ do usi∏owania obalenia przemocà ówczesnego ustroju. Na podstawie jego zeznaƒ
i innych ujawnionych dowodów ustalono jednego ze sprawców zbrodni.

W dniu 9 wrzeÊnia 2002 r. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stanis∏awowi T.
Zarzucono mu, ˝e w okresie od czerwca 1952 r. do 27 lutego 1953 r. w Szubinie, dzia∏ajàc jako
funkcjonariusz PUBP, zn´ca∏ si´ fizycznie i psychicznie nad Stanis∏awem J., m.in. bijàc go paskiem
klinowym po stopach, celem uzyskania okreÊlonych wyjaÊnieƒ.

Âledztwo zakoƒczono skierowaniem aktu oskar˝enia do Sàdu Rejonowego, Wydzia∏u II Karne-
go w Szubinie w dniu 28 paêdziernika 2002 r. Po przeprowadzeniu post´powania sàdowego w dniu
28 lutego 2003 r. Sàd wyda∏ wyrok w sprawie, uznajàc Stanis∏awa T. za winnego pope∏nienia zarzu-
conego mu przest´pstwa i skazujàc go na kar´ 1 roku i 6 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci z warun-
kowym jej zawieszeniem na okres 4 lat, grzywn´ 100 stawek dziennych po 20 z∏ i nawiàzk´ w wyso-
koÊci 1000 z∏.

Oskar˝ony wyrok zaskar˝y∏. Sàd Okr´gowy w Bydgoszczy w dniu 31 marca 2003 r. rozpozna∏
apelacj´ i uchyli∏ zaskar˝one orzeczenie, przekazujàc spraw´ do ponownego rozpoznania sàdowi
I instancji.

Od dnia 23 lutego 2004 r. sprawa ponownie toczy∏a si´ przed Sàdem Rejonowym w Szubinie.
Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2004 r. Sàd uzna∏ Stanis∏awa T. za winnego pope∏nienia zarzucone-

go mu przest´pstwa i skaza∏ go na kar´ 1 roku i 6 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na
okres 4 lat, grzywn´ 100 stawek dziennych po 10 z∏ i nawiàzk´ na cel spo∏eczny w wysokoÊci 1000 z∏.

Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

– sygn. akt S 29/02/Zk
Materia∏y Êledztwa dotyczàce fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad Wincentym O. wy∏à-

czono 30 kwietnia 2002 r. do odr´bnego post´powania z akt Êledztwa w sprawie zbrodni pope∏nio-
nych przez funkcjonariuszy Oddzia∏u Informacji Wojskowej w Koszalinie w latach 1945–1956.

W toku Êledztwa ustalono, ˝e w dniu 21 grudnia 1945 r. zatrzymano pokrzywdzonego, kaprala
s∏u˝àcego w I Pu∏ku U∏anów w S∏awnie. Zrzucono mu sianie tzw. wrogiej propagandy polegajàcej
na rozpowszechnianiu wÊród ˝o∏nierzy krytycznych uwag dotyczàcych ówczesnych zmian ustrojo-
wych i negatywnej oceny w∏adz komunistycznych, opartych na osobistych prze˝yciach zwiàzanych
z deportacjà na Syberi´.

Wincentego O. osadzono w areszcie w Koszalinie i tam podczas licznych, wielogodzinnych, noc-
nych przes∏uchaƒ zn´cano si´ nad nim fizycznie i psychicznie. W nast´pstwie stosowanych prze-
st´pczych metod Êledczych przyzna∏ si´ on do niepope∏nionych czynów. Na podstawie wymuszo-
nego przyznania si´ Wojskowy Sàd Okr´gowy w Koszalinie skaza∏ go na kar´ 5 lat wi´zienia, mimo
˝e na rozprawie odwo∏a∏ on swoje wyjaÊnienia oÊwiadczajàc, i˝ zosta∏y wymuszone biciem.

Zgromadzony materia∏ dowodowy doprowadzi∏ do wykrycia jednego ze sprawców. Jerzemu S.,
oficerowi Êledczemu Informacji Wojskowej, przedstawiono zarzut, ˝e w okresie od 21 grudnia
1945 r. do lutego 1946 r. w Koszalinie, dzia∏ajàc wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami
o nieustalonej to˝samoÊci, w toku prowadzonego Êledztwa, zn´ca∏ si´ fizycznie i psychicznie nad
Wincentym O., bijàc go polanem i gumowà pa∏kà po plecach i szyi oraz kopa∏ po ca∏ym ciele, po-
wodujàc obra˝enia cia∏a w postaci zasinienia pleców i z∏amania kilku ˝eber, a tak˝e grozi∏ przes∏u-
chaniem w specjalnej sali tortur.

Podejrzany nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzuconego mu przest´pstwa. WyjaÊni∏, i˝ w tym
czasie by∏ na etacie praktykanta i nie prowadzi∏ post´powaƒ przygotowawczych. Doda∏, i˝ podob-
nie jak inni oficerowie Informacji Wojskowej nie stosowa∏ przest´pczych metod Êledczych wobec
przes∏uchiwanych.

W dniu 21 lipca 2003 r. zakoƒczono Êledztwo wniesieniem aktu oskar˝enia do Wojskowego Sà-
du Garnizonowego w Szczecinie. Sàd zwróci∏ si´ z wnioskiem do Sàdu Najwy˝szego Izby Wojsko-
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wej o przekazanie sprawy do rozpoznania Wojskowemu Sàdowi Garnizonowemu w Warszawie
z uwagi na zasady ekonomiki procesowej.

Po uwzgl´dnieniu wniosku pierwszy termin zosta∏ wyznaczony na dzieƒ 30 marca 2004 r. Rozpra-
w´ odwo∏ano z uwagi na chorob´ s´dziego. Sàd nie wyznaczy∏ jeszcze kolejnego terminu rozprawy.

– sygn. akt S 67/02/Zk
Âledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ przez funkcjonariuszy WUBP

w Gdaƒsku nad Tadeuszem B. wszcz´to 24 wrzeÊnia 2002 r. na podstawie zeznaƒ pokrzywdzonego
˝o∏nierza AK, skazanego w 1951 r. na kar´ do˝ywotniego wi´zienia.

W toku przeprowadzonego post´powania przygotowawczego ujawniono, i˝ funkcjonariusze
WUBP w Gdaƒsku stosowali wobec Tadeusza B. i innych osób aresztowanych w tej samej sprawie
przest´pcze metody Êledcze polegajàce m.in. na biciu ró˝nymi przedmiotami po ca∏ym ciele, osa-
dzaniu w karcerze suchym i mokrym, prowadzeniu d∏ugotrwa∏ych wyczerpujàcych przes∏uchaƒ,
zmuszania do siedzenia na nodze odwróconego taboretu i wykonywania ró˝nego rodzaju wyczer-
pujàcych çwiczeƒ fizycznych, gro˝eniu pozbawieniem ˝ycia oraz wyrzàdzeniem krzywd osobom
najbli˝szym, celem zmuszenia do z∏o˝enia ˝àdanych wyjaÊnieƒ.

Ustalono dwóch ˝yjàcych sprawców: Stanis∏awa N. i Mieczys∏awa J., którym przedstawiono za-
rzut, ˝e w 1950 r. w Gdaƒsku, dzia∏ajàc wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami
WUBP o nieustalonej to˝samoÊci, w toku prowadzonego Êledztwa zn´cali si´ fizycznie i psychicz-
nie nad Tadeuszem B. i Julianem W.

Podejrzani nie przyznali si´ do pope∏nienia zarzucanych im przest´pstw. WyjaÊnili, i˝ nigdy nie
stosowali przymusu fizycznego i psychicznego wobec przes∏uchiwanych osób.

Akt oskar˝enia przeciwko Stanis∏awowi N. i Mieczys∏awowi J. skierowano do Sàdu Rejonowe-
go Wydzia∏u IV Karnego w Gdaƒsku w dniu 31 grudnia 2003 r. Pierwsza rozprawa w sprawie
w dniu 9 marca 2004 r. zosta∏a odwo∏ana z uwagi na usprawiedliwione niestawiennictwo oskar˝o-
nego Stanis∏awa N., a druga w dniu 25 maja 2004 r. wobec uzyskania informacji o jego zgonie. Sàd
wyznaczy∏ kolejny termin na dzieƒ 4 sierpnia 2004 r.

– sygn. akt S 109/02/Zk
Âledztwo w sprawie przeciwko Henrykowi W., b. funkcjonariuszowi WUBP w Gdaƒsku, na

wniosek Prokuratury Rejonowej w Grudziàdzu zosta∏o przej´te 19 listopada 2002 r. do dalszego
prowadzenia przez Oddzia∏owà Komisj´.

Podstawà wszcz´cia Êledztwa by∏o zawiadomienie o pope∏nieniu przest´pstwa z∏o˝one przez
Ann´ L., krewnà pokrzywdzonych.

Podejrzany by∏ jednym z cz∏onków grupy operacyjnej UBP powo∏anej w celu likwidacji Wojsko-
wej Narodowej Nacjonalistycznej Wyzwoleƒczej Organizacji dzia∏ajàcej na terenie województw:
gdaƒskiego, olsztyƒskiego i bydgoskiego. G∏ównym celem WNNWO by∏o prowadzenie walki
zbrojnej z organami paƒstwa komunistycznego i przeciwstawianie si´ kolektywizacji wsi.

Ustalono, ˝e w trakcie dzia∏aƒ operacyjnych i prowadzonego Êledztwa Henryk W. pobi∏ oraz
zn´ca∏ si´ nad cz∏onkami rodziny R., którzy byli spokrewnieni z jednym z przywódców organizacji,
udzielali mu pomocy i schronienia w swoim gospodarstwie.

Po przej´ciu sprawy wydano w dniu 22 listopada 2002 r. postanowienie o zmianie zarzutów.
Henrykowi W. zarzucono, ˝e w dniu 16 kwietnia 1950 r. w Lisich Kàtach ko∏o Grudziàdza, dzia∏a-
jàc jako funkcjonariusz WUBP w Gdaƒsku, podczas zatrzymania pobi∏ El˝biet´ ¸., Jana R. i We-
ronik´ R., uderzajàc ich pi´Êciami i pistoletem po twarzy oraz k∏onicà po ca∏ym ciele, a tak˝e kopiàc,
w celu uzyskania informacji dotyczàcych Wojskowej Narodowej Nacjonalistycznej Wyzwoleƒczej
Organizacji i w okresie od 17 kwietnia do koƒca sierpnia 1950 r. w Grudziàdzu, dzia∏ajàc wspólnie
i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami o nieustalonej to˝samoÊci, podczas prowadzonych
przes∏uchaƒ, zn´ca∏ si´ fizycznie i psychicznie nad El˝bietà ¸. oraz Janem R., m.in. bijàc ich r´ka-
mi i kopiàc po ca∏ym ciele, w celu uzyskania okreÊlonych wyjaÊnieƒ.
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Podejrzany nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzuconych mu przest´pstw i odmówi∏ sk∏adania
wyjaÊnieƒ.

W dniu 20 stycznia 2004 r. skierowano do Sàdu Rejonowego, Wydzia∏u II Karnego w Grudzià-
dzu akt oskar˝enia przeciwko Henrykowi W.

Oskar˝ony nie stawi∏ si´ na pierwszà rozpraw´ w dniu 16 marca 2004 r., usprawiedliwiajàc si´
z∏ym stanem zdrowia. Sàd powo∏a∏ bieg∏ych lekarzy z zakresu medycyny sàdowej, którzy w wyda-
nej opinii stwierdzili, i˝ Henryk W. mo˝e braç udzia∏ w post´powaniu sàdowym. Na kolejny termin
rozprawy w dniu 2 czerwca 2004 r. oskar˝ony ponownie nie stawi∏ si´, gdy˝ przebywa∏ w szpitalu.

Sàd nie wyznaczy∏ jeszcze nast´pnego terminu.

– sygn. akt S 117/02/Zk
Âledztwo wszcz´te 10 grudnia 2002 r. w sprawie pobicia w dniu 13 grudnia 1981 r. na osiedlu Bie-

lawy, gmina Gr´bocin, Alicji K., Zdzis∏awa K., Marii M., Tadeusza M. i Franciszka M. przez funk-
cjonariuszy KWMO w Toruniu podczas wykonywania czynnoÊci zatrzymania celem internowania.

W toku post´powania ustalono, ˝e w dniu 13 grudnia 1981 r. komendant KWMO w Toruniu po-
leci∏ w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego podleg∏ym funkcjonariuszom MO i SB doko-
nanie zatrzymaƒ osób wytypowanych do internowania. W tym celu powo∏ano nieformalne „grupy
operacyjne” sk∏adajàce si´ z kilku funkcjonariuszy.

Zadaniem jednej z nich by∏o zatrzymanie m.in. Alicji K. sprawujàcej kierownicze funkcje w lo-
kalnych i bran˝owych strukturach „SolidarnoÊci”. Funkcjonariusze Henryk W., Henryk S. i Grze-
gorz K. udali si´ do miejsca zamieszkania internowanej prywatnym samochodem jednego z nich.
Nast´pnie oko∏o godz. 24 wtargn´li do domu Alicji K., wy∏amujàc drzwi wejÊciowe, nie informujàc
domowników o podstawach prawnych i celu swoich dzia∏aƒ. Wobec oporu internowanej, jej rodzi-
ców, brata i m´˝a, pobili ich. Sprawcy bili pokrzywdzonych pi´Êciami, pa∏kà milicyjnà po g∏owie
i kopali po ca∏ym ciele oraz u˝yli miotacza gazu obezw∏adniajàcego.

Alicja K. i jej krewni bronili si´, b´dàc przekonani, i˝ dosz∏o do bandyckiego napadu, tym bardziej
˝e funkcjonariusze byli niekompletnie umundurowani i przyjechali nieoznakowanym samochodem.

Sprawcy wyprowadzili Alicj´ K. przed budynek. Tam pokrzywdzona wyrwa∏a si´ im i uciek∏a do
mieszkania sàsiadów. Funkcjonariusze widzàc bezskutecznoÊç swoich dzia∏aƒ, oddalili si´ z miej-
sca zdarzenia.

Pokrzywdzona i jej rodzice (b´dàcy w podesz∏ym wieku) zostali odwiezieni przez pogotowie do
szpitala, gdy˝ w nast´pstwie doznanych obra˝eƒ wymagali pomocy lekarskiej.

Zebrany materia∏ dowodowy da∏ podstawy do przedstawienia w dniu 4 lipca 2003 r. Henrykowi
W., Henrykowi Sz. i Grzegorzowi K. zarzutów, ˝e w dniu 13 grudnia 1981 r. jako funkcjonariusze
KWMO, dzia∏ajàc wspólnie i w porozumieniu, wykonujàc Decyzj´ nr 130/81 z dnia 12 grudnia
1981 r. komendanta KWMO w Toruniu o internowaniu Alicji K., nie dope∏nili swoich obowiàzków
w ten sposób, ˝e nie dor´czyli osobiÊcie pokrzywdzonej w momencie zatrzymania decyzji o inter-
nowaniu, co wynika∏o z § 3 ust. 3 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w spra-
wie zasad post´powania w sprawach o internowanie obywateli polskich, i nie poinformowali
o przyczynach zatrzymania, a nast´pnie przekroczyli swoje uprawnienia i pobili Alicj´ K., Zdzis∏a-
wa K., Franciszka M., Mari´ M. i Tadeusza M.

Podejrzani nie przyznali si´ do pope∏nienia zarzucanych im przest´pstw. WyjaÊnili, i˝ dzia∏ali
zgodnie z procedurà. Zaatakowani przez Alicj´ K. i jej krewnych, u˝yli przymusu fizycznego jedy-
nie celem obrony w∏asnej i wykonania powierzonego im zadania.

W dniu 15 grudnia 2003 r. zakoƒczono Êledztwo skierowaniem aktu oskar˝enia do Sàdu Rejo-
nowego, Wydzia∏u II Karnego w Toruniu.

Sàd nie wyznaczy∏ jeszcze terminu rozprawy.

– sygn. akt S 10/03/Zk
Âledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ oraz pobicia w 1980 r. na terenie ko-

misariatu MO w Golubiu-Dobrzyniu Stanis∏awa Â., wspó∏pracownika KSS KOR w Toruniu, przez
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funkcjonariuszy SB wszcz´to 25 lutego 2003 r. Podstawà wszcz´cia post´powania by∏o zawiadomie-
nie o pope∏nieniu przest´pstwa z∏o˝one przez pokrzywdzonego. W toku Êledztwa ujawniono, i˝
Stanis∏aw Â. od 1977 r. by∏ wspó∏pracownikiem KSS KOR. W dniu 25 lipca 1980 r. zosta∏ zatrzy-
many pod zarzutem posiadania ulotek informacyjnych o strajku w Lublinie i osadzony w izbie za-
trzymaƒ komisariatu MO w Golubiu-Dobrzyniu. Tam funkcjonariusze SB pobili go, chcàc uzyskaç
informacje dotyczàce funkcjonowania KSS KOR.

Prowadzone czynnoÊci Êledcze doprowadzi∏y do ujawnienia sprawców pobicia pokrzywdzonego,
funkcjonariuszy WUSW w Toruniu: Daniela J. i Mieczys∏awa K. Jak ustalono, Daniel J. zmar∏
24 lipca 1989 r.

Zebrany materia∏ dowodowy da∏ podstawy do przedstawienia w dniu 16 maja 2003 r. Mieczy-
s∏awowi K. zarzutu pobicia pokrzywdzonego. Zarzucono mu, ˝e w lipcu 1980 r. w Golubiu-Dobrzy-
niu bi∏ Stanis∏awa Â. r´koma po g∏owie i szyi, ciàgnà∏ oraz szarpa∏ za w∏osy i brod´ celem uzyska-
nia informacji dotyczàcych jego dzia∏alnoÊci opozycyjnej.

Podejrzany nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzuconego mu przest´pstwa. WyjaÊni∏, i˝ nie po-
bi∏ pokrzywdzonego, a jedynie rozpytywa∏ go na temat udzia∏u w pracach KSS KOR.

W dniu 22 wrzeÊnia 2003 r. zakoƒczono Êledztwo skierowaniem aktu oskar˝enia przeciwko Mie-
czys∏awowi K. do Sàdu Rejonowego Wydzia∏u II Karnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Sàd ten zwróci∏ si´ z wnioskiem do Sàdu Okr´gowego w Toruniu o przekazanie sprawy do pro-
wadzenia Sàdowi Rejonowemu w Toruniu, motywujàc to zasadami ekonomiki procesowej, oskar-
˝ony i Êwiadkowie mieszkajà bowiem na terenie jego dzia∏ania.

Po uwzgl´dnieniu wniosku sprawa toczy si´ przed Sàdem Rejonowym w Toruniu. Odby∏y si´
dwie rozprawy, a kolejny termin wyznaczono na dzieƒ 6 lipca 2004 r.

– sygn. akt S 15/03/Zk
Ze Êledztwa dotyczàcego zbrodni pope∏nionych w latach 1945–1956 przez funkcjonariuszy

WUBP w Koszalinie wy∏àczono do odr´bnego post´powania materia∏y w sprawie fizycznego i psy-
chicznego zn´cania si´ przez Ryszarda R. nad Witoldem T., cz∏onkiem organizacji niepodleg∏oÊcio-
wej Narodowe Si∏y Zbrojne M∏odej Polski w dniu 24 lutego 2003 r.

Zebrane dowody da∏y podstaw´ do przedstawienia Ryszardowi R. zarzutu, ˝e w 1951 r. w Ko-
szalinie jako funkcjonariusz WUBP, dzia∏ajàc wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariu-
szami, w toku prowadzonego post´powania przygotowawczego przeciwko cz∏onkom organizacji
niepodleg∏oÊciowej Narodowe Si∏y Zbrojne M∏odej Polski zn´ca∏ si´ psychicznie i fizycznie nad
Witoldem T., bijàc go r´kami po ca∏ym ciele i linijkà po pi´tach, ciàgnàc za w∏osy, gro˝àc pozba-
wieniem ˝ycia, zniewa˝ajàc oraz doprowadzajàc do wyczerpania fizycznego poprzez prowadzenie
nocnych, wielogodzinnych przes∏uchaƒ.

W trakcie przes∏uchania dnia 29 stycznia 2003 r. podejrzany nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia za-
rzucanego mu przest´pstwa. WyjaÊni∏, i˝ nigdy nie prowadzi∏ przes∏uchaƒ i w jego obecnoÊci nikt
nie stosowa∏ przemocy wobec osób przes∏uchiwanych.

W dniu 31 marca 2003 r. skierowano akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego, Wydzia∏u II Karne-
go w Koszalinie.

Po przeprowadzeniu post´powania sàdowego Sàd wyrokiem sygn. II K 302/03 z dnia 23 marca
2004 r. uzna∏ Ryszarda R. za winnego pope∏nienia zarzucanego mu przest´pstwa i skaza∏ go na ka-
r´ 1 roku pozbawienia wolnoÊci, której wykonanie warunkowo zawiesi∏ na okres 4 lat, oraz wymie-
rzy∏ kar´ grzywny w wysokoÊci 30 stawek dziennych, po 10 z∏ ka˝da.

Orzeczenie to jest prawomocne.

– sygn. akt S 22/03/Zk
Âledztwo w sprawie pobicia, fizycznego i psychicznego zn´cania si´ w dniach od 1 do 3 maja

1982 r. w Toruniu nad zatrzymanymi uczestnikami masowych manifestacji przeciwko wprowadze-
niu stanu wojennego przez funkcjonariuszy WUSW w Toruniu wszcz´to w dniu 4 kwietnia 2003 r.
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Podstawà wszcz´cia by∏y dane zawarte w zawiadomieniu o pope∏nieniu zbrodni komunistycz-
nych wystosowanym przez Antoniego M´˝yd∏´, pos∏a na Sejm RP, z dnia 13 marca 2003 r. oraz wy-
niki przeprowadzonego post´powania sprawdzajàcego.

Ujawniono, i˝ w dniach 1 i 3 maja 1982 r. w Toruniu mia∏y miejsce spontaniczne, pokojowe, ma-
sowe manifestacje mieszkaƒców miasta. Ich uczestnicy, wÊród których przewa˝ali studenci Uni-
wersytetu Miko∏aja Kopernika, protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i rozwià-
zaniu NSZZ „SolidarnoÊç”.

Manifestanci zostali rozproszeni wskutek brutalnej akcji funkcjonariuszy ZOMO, MO i SB.
Cz´Êç z nich zosta∏a zatrzymana w trakcie „∏apanek” na ulicach Torunia, 94 osoby w dniu 1 maja
1981 r. i 200 osób w dniu 3 maja 1982 r. pod zarzutem udzia∏u w nielegalnym zgromadzeniu.

BezpoÊrednio po zatrzymaniu i w trakcie przes∏uchaƒ na komisariatach byli oni bici (stosowa-
no wobec nich tzw. Êcie˝ki zdrowia), zn´cano si´ nad nimi fizycznie i psychicznie. Wobec zatrzy-
manych skierowano wnioski o ukaranie w trybie doraênym przez kolegium do spraw wykroczeƒ.
Po zdawkowym rozpoznaniu spraw (b´dàcych zdaniem pokrzywdzonych parodià i kpinà z wymia-
ru sprawiedliwoÊci) skazywano ich z regu∏y na 3 miesiàce aresztu. Nast´pnie celem odbycia kary
kierowano do zak∏adów karnych w Grudziàdzu, Che∏mnie i W∏oc∏awku. Tam równie˝ dochodzi∏o
do przypadków fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad osadzonymi.

W toku Êledztwa m.in. przes∏uchano 43 Êwiadków (w wi´kszosci pokrzywdzonych) i zgromadzo-
no akta Sàdu Rejonowego w Toruniu dotyczàce 96 skazanych wówczas manifestantów.

Z zeznaƒ pokrzywdzonych wynika, i˝ do najbardziej drastycznych form zn´cania dochodzi∏o
w trakcie przeprowadzanych przes∏uchaƒ. Wykonujàcy czynnoÊci procesowe funkcjonariusze bili
przes∏uchiwanych pa∏kami, r´kami i kopali po ca∏ym ciele, zniewa˝ali, zmuszali do wielogodzinne-
go stania, pozbawiali jedzenia oraz stosowali inne formy fizycznego i psychicznego zn´cania. W na-
st´pstwie pobiç cz´Êç zatrzymanych dozna∏a powa˝nych obra˝eƒ cia∏a i uszczerbku na zdrowiu.

W chwili obecnej ustalane sà personalia sprawców na podstawie ogl´dzin akt spraw karnych
z 1981 r. i zeznaƒ Êwiadków. W wypadku ujawnienia dowodów dajàcych podstaw´ do przedstawie-
nia zarzutów wy∏àczane sà materia∏y dotyczàce poszczególnych zdarzeƒ celem odr´bnego prowa-
dzenia. Dotychczas wydano cztery takie postanowienia. W najbli˝szym czasie planowane jest prze-
s∏uchanie dalszych ujawnionych 80 pokrzywdzonych.

Prowadzone post´powanie budzi du˝e zainteresowanie mieszkaƒców Torunia i lokalnych Êrod-
ków masowego przekazu. Tym wi´ksze, i˝ zbieg∏o si´ z wydaniem ksià˝ki toruƒskiego historyka dr.
Wojciecha Polaka Dni protestu. Wydarzenia 1 i 3 maja 1982 r. w Toruniu.

W rocznic´ manifestacji w maju 2004 r. na Starym Rynku w Toruniu ods∏oni´to tablic´ upami´t-
niajàcà te wydarzenia.

– sygn. akt S 67/03/Zk
Ze Êledztwa dotyczàcego pope∏nienia zbrodni komunistycznych w latach 1945–1956 przez ofi-

cerów Informacji Wojskowej w Koszalinie wy∏àczono 29 wrzeÊnia 2003 r. do odr´bnego post´po-
wania materia∏y w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ przez Adolfa L. nad ˝o∏nierzem
Wojska Polskiego Eugeniuszem M.

Zebrany materia∏ dowodowy da∏ podstawy do przedstawienia Adolfowi L. zarzutu, ˝e w okre-
sie od 24 lipca do 19 sierpnia 1952 r. w Karwicach, powiat Drawsko Pomorskie, jako starszy oficer
Êledczy Oddzia∏u Informacji Wojskowej, dzia∏ajàc wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjona-
riuszami o nieustalonej to˝samoÊci, w toku prowadzonego post´powania przygotowawczego, ce-
lem uzyskania okreÊlonych wyjaÊnieƒ, zn´ca∏ si´ fizycznie i psychicznie nad kapralem Eugeniu-
szem M. w ten sposób, ˝e w trakcie wielogodzinnych nocnych przes∏uchaƒ bi∏ go o∏ówkiem po
g∏owie, r´kami po twarzy i po brzuchu oraz zszywaczem Êciska∏ mu opuszki palców, mia˝d˝àc je,
czym spowodowa∏ u niego obra˝enia cia∏a w postaci ran mia˝d˝onych opuszek palca I i II r´ki le-
wej z ich nast´powym ropieniem i pourazowà deformacjà naruszajàcy czynnoÊci uszkodzonych na-
rzàdów cia∏a na okres d∏u˝szy ni˝ 7 dni.
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Pokrzywdzony by∏ podejrzany o rzekome tworzenie kontrrewolucyjnej organizacji, dzia∏anie ce-
lem obalenia przemocà panujàcego ustroju i rozpowszechnianie wrogiej propagandy. W rzeczywi-
stoÊci jego dzia∏alnoÊç polega∏a na s∏uchaniu zagranicznych rozg∏oÊni radiowych oraz formu∏owa-
niu krytycznych opinii o ustroju komunistycznym i dominujàcej roli oficerów radzieckich w Wojsku
Polskim.

Przes∏uchany dnia 8 kwietnia 2004 r. w charakterze podejrzanego Adolf L. nie przyzna∏ si´ do
pope∏nienia zarzucanego mu czynu i skorzysta∏ z prawa do odmowy sk∏adania wyjaÊnieƒ.

W dniu 15 kwietnia 2004 r. skierowano akt oskar˝enia do Wojskowego Sàdu Garnizonowego
w Szczecinie. Wojskowy Sàd Okr´gowy w Poznaniu 12 maja 2004 r. nie uwzgl´dni∏ wniosku preze-
sa Wojskowego Sàdu Garnizonowego w Szczecinie o przekazanie przedmiotowej sprawy do Woj-
skowego Sàdu Garnizonowego w Warszawie.

– sygn. akt S 75/03/Zk
Âledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ w okresie od grudnia 1945 r. do ma-

ja 1946 r. w Rypinie przez funkcjonariuszy PUBP nad Janem T. w celu uzyskania okreÊlonych wy-
jaÊnieƒ zosta∏o wy∏àczone do odr´bnego prowadzenia 28 paêdziernika 2003 r.

W toku post´powania ustalono, i˝ Jan T. by∏ cz∏onkiem Tajnego Zwiàzku Krwawej R´ki – orga-
nizacji niepodleg∏oÊciowej prowadzàcej walk´ zbrojnà z organami ówczesnego paƒstwa komuni-
stycznego na terenie powiatów rypiƒskiego i sàsiednich.

Prowadzone czynnoÊci dowodowe doprowadzi∏y do ujawnienia b. funkcjonariusza PUBP w Ry-
pinie Tadeusza G. jako sprawcy pobicia pokrzywdzonego.

Przedstawiono mu zarzut, ˝e od 20 grudnia 1945 r. do 8 stycznia 1946 r. w Rypinie, jako funk-
cjonariusz PUBP, w toku prowadzonego post´powania przygotowawczego zn´ca∏ si´ fizycznie
i psychicznie nad Janem T, m.in. bijàc go pa∏kà po g∏owie i ca∏ym ciele w celu uzyskania okreÊlo-
nych wyjaÊnieƒ. Podejrzany nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanego mu przest´pstwa i odmó-
wi∏ z∏o˝enia wyjaÊnieƒ.

W dniu 12 maja 2004 r. akt oskar˝enia przeciwko Tadeuszowi G. zosta∏ skierowany do Sàdu Re-
jonowego Wydzia∏u II Karnego w Rypinie. Termin rozprawy nie zosta∏ jeszcze wyznaczony.

c) inne zbrodnie

– sygn. akt S 28/02/Zi
Âledztwo w sprawie zabójstwa w dniu 26 lutego 1945 r. w Starym Bornym, gmina Bobolice, jeƒ-

ca wojennego narodowoÊci belgijskiej Augusta Vangenechtena oraz dwóch osób cywilnych naro-
dowoÊci niemieckiej o nieustalonej to˝samoÊci przez ˝o∏nierzy radzieckich, wszcz´to 29 kwietnia
2002 r.

W poczàtkowym etapie post´powania ujawniono, i˝ po zaj´ciu wsi Stare Borne ˝o∏nierze ra-
dzieccy, w odwecie za zabójstwo jednego z nich, zgromadzili wszystkich jej mieszkaƒców i osadzo-
nych w miejscowym obozie jeƒców wojennych (˝o∏nierzy ró˝nych paƒstw koalicji antyhitlerow-
skiej) w jednym miejscu. Nast´pnie skierowano ich do sàsiedniej miejscowoÊci Drzewiany.

W tym czasie, w bli˝ej nieokreÊlonych okolicznoÊciach, ˝o∏nierze radzieccy mieli zastrzeliç A.
Vangenechtena i cywila narodowoÊci niemieckiej o nieustalonej to˝samoÊci oraz rozjechaç czo∏-
giem nieznanego m´˝czyzn´.

Na podstawie zgromadzonych dowodów, a w szczególnoÊci zeznaƒ Êwiadków ustalono, i˝ Stare
Borne zajà∏ w dniu 26 lutego 1945 r. pododdzia∏ armii radzieckiej z 13. Dywizji Piechoty, liczàcy
oko∏o 20 piechurów wspartych 3 czo∏gami. MiejscowoÊç nie by∏a broniona i nie dosz∏o wówczas do
jakichkolwiek walk. ˚aden ˝o∏nierz radziecki nie poleg∏ w Starym Bornym i nie zmuszano miesz-
kaƒców wsi do udania si´ do Drzewian.

Âwiadkowie zeznali, i˝ cia∏a zabitych A. Vangenechtena i dwóch Niemców odnaleziono w ró˝-
nych miejscach, w pobli˝u budynków zajmowanych przez czerwonoarmistów, po kilku dniach od
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zaj´cia wsi. Zw∏oki nosi∏y Êlady ran postrza∏owych, co pozwala przypuszczaç, i˝ zastrzelili ich ˝o∏-
nierze radzieccy. Z uwagi na brak naocznych Êwiadków nie ma mo˝liwoÊci ustalenia okolicznoÊci
tych zabójstw, a w szczególnoÊci powodów dokonania zbrodni.

Cia∏a zabitych zosta∏y pochowane w zbiorowej mogile w miejscowym parku. W toku Êledztwa
nie uda∏o si´ odnaleêç miejsca pochówku. Negatywny wynik przynios∏y równie˝ prowadzone eks-
humacyjne prace sonda˝owe jeszcze przed wszcz´ciem post´powania w 1996 i 1997 r.

Ujawniono, i˝ jednym z zabitych cywilów by∏ Niemiec Albert Janne.
W dniu 30 kwietnia 2004 r. wydano postanowienia o umorzeniu Êledztwa wobec niewykrycia

sprawców przest´pstwa.

2.3. ODDZIA¸OWA KOMISJA W KATOWICACH

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 5/00/Zn
Âledztwo podj´te z zawieszenia 2 listopada 2000 r. w sprawie hitlerowskich deportacji w 1940 r.

do Generalnej Guberni w ramach tzw. Saybusch Aktion, zmierzajàcej do germanizacji terenów
wcielonych do III Rzeszy, ok. 20 000 mieszkaƒców ziemi ˝ywieckiej.

Akcja Saybusch obj´∏a wi´kszoÊç wsi powiatu ˝ywieckiego. Ich mieszkaƒcy usuwani byli ze swo-
ich domów w bardzo krótkim, w minutach wyliczonym czasie, wolno im by∏o zabraç oko∏o 25 kg
(dzieciom 10 kg) najniezb´dniejszych rzeczy, które sami musieli dêwigaç, co by∏o znacznie utrud-
nione w sytuacji, gdy trzeba by∏o nieÊç tak˝e niemowl´ta. Po przejÊciu przez punkty i obozy prze-
siedleƒcze, w których przebywali w b. z∏ych warunkach sanitarnych i g∏odzeni, wysiedlonych wywo-
˝ono do GG. Warunki transportu by∏y straszne, ∏adowano ich do wagonów towarowych w takiej
liczbie, ˝e cz´sto mogli w nich tylko staç, a na wielodniowy czas transportu nie dostarczano im ˝yw-
noÊci ani wody, nie wypuszczano te˝ dla za∏atwienia potrzeb fizjologicznych.

W zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem opinii publicznej stanem sprawy w dniu 16 wrzeÊnia
2003 r. w siedzibie IPN w Katowicach odby∏a si´ konferencja. Przedstawiono na niej wyniki Êledz-
twa w sprawie deportacji ludnoÊci z ˚ywiecczyzny w latach okupacji. Równie˝ podczas konferen-
cji ks. biskup Tadeusz Pieronek, którego rodzina zamieszka∏a w Radziechowach w 1940 r. zosta∏a
wysiedlona do wsi St´pków, pow. Parczew, przekaza∏ na potrzeby Êledztwa odpisy dokumentów
sporzàdzonych przez jego ojca W∏adys∏awa, a tak˝e odpisy dokumentów wydanych w latach
1941–45 przez Polski Komitet Opiekuƒczy.

W wyniku intensywnie prowadzonych czynnoÊci procesowych na 700 Êwiadków, którzy zg∏osili
si´ na poczàtku Êledztwa, dotychczas przes∏uchano 620. Pozwala to na planowanie zakoƒczenia
Êledztwa z koƒcem 2004 r.

– sygn. akt S 12/01/Zn
Âledztwo w sprawie dokonanego w dniu 27 lipca 1942 r. w Gotartowicach zabójstwa przez po-

wieszenie cz∏onków Polskiej Organizacji Powstaƒczej – Franciszka Buchalika i Paw∏a Buchalika
– dokonanego przez funkcjonariuszy Gestapo podj´te z zawieszenia 19 lutego 2001 r.

W okresie sprawozdawczym na podstawie przeprowadzonych w toku Êledztwa czynnoÊci udo-
kumentowano dodatkowo czyny pope∏nione wobec 75 aresztowanych cz∏onków organizacji o na-
zwie Polska Tajna Organizacja Powstaƒcza, spoÊród których co najmniej 19 kolejnych zosta∏o za-
mordowanych na mocy zbrodniczych wyroków sàdu doraênego Gestapo w Katowicach.

W toku post´powania zwrócono si´ do Centrali w Ludwigsburgu oraz do Biura Udost´pniania
i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie o nades∏anie dokumentów dotyczàcych Rudolfa
Mildnera i jego zbrodniczej dzia∏alnoÊci. Nades∏ane materia∏y pozwoli∏y na rozszerzenie przed-
miotu post´powania na inne zbrodnie przeciwko ludzkoÊci pope∏nione przez funkcjonariuszy ka-
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towickiej placówki Gestapo w okresie od paêdziernika 1941 do sierpnia 1943 r., a wi´c w czasie,
gdy jej szefem by∏ Rudolf Mildner.

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2004 r. Êledztwo w tej sprawie umorzono wobec Êmierci Ru-
dolfa Mildnera oraz niewykrycia pozosta∏ych sprawców tych zbrodni.

– sygn. akt S 36/01/Zn
Âledztwo wszcz´te 15 maja 2001 r. przeciwko Stanis∏awowi P. podejrzanemu o to, ˝e w dniu

7 kwietnia 1944 r. w Zawierciu, Niegowonicach i Grabowej, jako wspó∏pracownik Gestapo, wzià∏
udzia∏ w pacyfikacji przeprowadzonej przez ˝andarmeri´ niemieckà i Gestapo okr´gu Zawiercie
we wsiach Niegowonice i Grabowa i w zastrzeleniu w Niegowonicach: Józefa Barana, Stefana Gu-
zego, Józefy Ludwikowskiej, Tadeusza Ludwikowskiego, Piotra Nowickiego, Stefana Skrzeka,
W∏adys∏awa Supernaka, a w Grabowej: Stanis∏awa Bachowskiego, Zdzis∏awa Dobrka, Boles∏awa
Gdul´, Piotra Jachn´, Stefana Nowaka oraz Franciszka Wac∏awczyka.

Przes∏uchany w charakterze podejrzanego nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanych mu czy-
nów. WyjaÊni∏, i˝ nigdy nie by∏ wspó∏pracownikiem Gestapo, nale˝a∏ natomiast do Batalionów
Ch∏opskich. O dzia∏alnoÊç agenturalnà – jak stwierdzi∏ – pomawiany jest przez kobiet´, która sa-
ma wspó∏pracowa∏a w czasie okupacji z Niemcami.

Weryfikujàc lini´ obrony podejrzanego, skonfrontowano Stanis∏awa P. ze Êwiadkiem Irenà N.
Oboje podtrzymali swoje wyjaÊnienia i zeznania. Natomiast podczas konfrontacji podejrzanego ze
Êwiadkiem Tadeuszem R. ten ostatni rozszerzy∏ relacj´ z∏o˝onà wczeÊniej w OKÂZpNP w Krako-
wie i zezna∏, ˝e widzia∏ Stanis∏awa P. towarzyszàcego gestapowcom i ˝andarmom w czasie ob∏awy,
która mia∏a miejsce w Niegowonicach, przed Êwi´tami wielkanocnymi w 1944 r. Stanis∏aw P., jak
relacjonowa∏ Êwiadek, sprawdza∏ dane z kenkart zatrzymanych m´˝czyzn z listà, którà trzyma∏
w r´kach, oraz wskaza∏ Niemcom kilku m´˝czyzn, nast´pnie wyprowadzonych z budynku szko∏y na
podwórko. Potem Êwiadek s∏ysza∏ strza∏y. Zabito wówczas 7 lub 8 osób. Tadeusz R. z ca∏à stanow-
czoÊcià rozpozna∏ podejrzanego, mimo ˝e ten zmieni∏ si´ z wiekiem.

Kwerendy przeprowadzone w Biurze Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN oraz od-
dzia∏owych biurach udost´pniania i archiwizacji dokumentów w Krakowie i Katowicach doprowa-
dzi∏y do ustalenia, i˝ Stanis∏aw P. by∏ w 1951 r. sàdzony pod zarzutem wspó∏pracy z Gestapo, tj. na-
wiàzania kontaktu z organizacjà Bataliony Ch∏opskie i wskazania w∏adzom hitlerowskim miejsca
pobytu cz∏onków tej organizacji. W wyniku wniesionej rewizji zosta∏ on jednak uniewinniony wo-
bec braku dostatecznych dowodów winy.

Zaplanowane jest zaznajomienie podejrzanego ze zgromadzonym materia∏em dowodowym
i sporzàdzenie aktu oskar˝enia.

– sygn. akt S 51/01/Zn
Âledztwo podj´te z zawieszenia 4 czerwca 2001 r. w sprawie agenturalnej dzia∏alnoÊci Heleny

M., a w szczególnoÊci jej wspó∏pracy z Gestapo w latach 1940–1942 w Katowicach i innych miej-
scowoÊciach, w której wyniku dosz∏o do uj´cia cz∏onków Zwiàzku Walki Zbrojnej – Karola Korna-
sa, Jana Macha, Jana Anio∏a, Leona Kàckiego i innych, a nast´pnie ich aresztowania i stracenia.

Helena M. dzia∏a∏a w ZWZ Okr´gu Âlàskiego, gdzie jako ∏àczniczka zna∏a wielu jej cz∏onków
oraz sieç kontaktowà. W maju 1940 r. Helena M. zosta∏a aresztowana przez Gestapo i po tygodniu
zwolniona. Od tej chwili Helen´ M. zacz´to podejrzewaç o wspó∏prac´ z Gestapo. W drugiej po-
∏owie 1940 r. zostali aresztowani przez Gestapo: Karol Kornas, Marcin Skorupa, Janicki, Kosiƒski,
Anio∏, Mazur, Preis i inni dzia∏acze ZWZ, których nast´pnie stracono. Do komendy okr´gu docie-
ra∏y grypsy od osób aresztowanych, w których wskazywano na Helen´ M. jako konfidentk´ Gesta-
po. W okresie okupacji polski Wojskowy Sàd Specjalny Okr´gu Âlàskiego wyda∏ na nià wyrok ska-
zujàcy na kar´ Êmierci, którego nie zdo∏ano wykonaç wobec wyjazdu skazanej za granic´.

W toku obecnie kontynuowanego Êledztwa przes∏uchano kolejnych Êwiadków. Krystyna K. ze-
zna∏a, ˝e przyjaêni∏a si´ z Adelà Korczyƒskà, która dzia∏a∏a w konspiracyjnym harcerstwie na
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Âlàsku, i od niej dowiedzia∏a si´, i˝ Helena M. by∏a przez nià inwigilowana, jako podejrzana o wspó∏-
prac´ z Gestapo, które to podejrzenie zosta∏o potwierdzone. Do domu rodzinnego Heleny M.
cz´sto przychodzili oficerowie Gestapo i byli tam goÊcinnie przyjmowani. Natomiast Andrzej R.
zezna∏, ˝e w 1941 r. tak˝e do niego dosz∏a wiadomoÊç, ˝e Helena M., którà zna∏ osobiÊcie, jest
agentkà Gestapo. Ju˝ wówczas mówiono na nià „krwawa Julka”. Mia∏a ona wydaç Gestapo m.in.
ks. Mach´ i harcmistrza Skrzeka. Dowodem na jej agenturalnà dzia∏alnoÊç jest tak˝e i to, ˝e mo-
g∏a w czasie wojny studiowaç w Wiedniu, podczas gdy niemiecki okupant zakazywa∏ nauki na tym
poziomie w kraju.

Z Centrali w Ludwigsburgu otrzymano informacj´, ˝e funkcjonariusze katowickiej placówki
Gestapo Fritz Stolz, Karl vel Otto Nowak, Paul Bauch zmarli. Robert Zeidler zosta∏ uznany za
zmar∏ego, a Paul Breuch jest nieznany. Zapoznano si´ z mikrofilmem zawierajàcym dokumenty
z akt operacyjnych WUBP w Stalinogrodzie dotyczàce Heleny M., z których wynika, ˝e do jesieni
1946 r. Helena M. przebywa∏a na terenie Wiednia i studiowa∏a na Wydziale Medycyny Uniwersy-
tetu Wiedeƒskiego. Nast´pnie wyjecha∏a do Londynu. Od tego momentu brak o niej informacji.

Istotnà przeszkodà w prowadzonym obecnie Êledztwie jest to, ˝e nie zdo∏ano ustaliç miejsca po-
bytu Heleny M. Biuro Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Policji w Warszawie powiadomi∏o, ˝e spraw-
dzenia dokonane przez policj´ niemieckà, austriackà i na terenie Wielkiej Brytanii da∏y wynik ne-
gatywny. Powoduje to koniecznoÊç zawieszenia post´powania wobec niemo˝noÊci ustalenia
miejsca pobytu podejrzanej.

– sygn. akt S 4/02/Zn
Âledztwo wszcz´te 25 lutego 2002 r. w sprawie zbrodni wojennej stanowiàcej naruszenie prawa

mi´dzynarodowego przez okupanta hitlerowskiego polegajàcego na pozbawieniu wolnoÊci w sierp-
niu 1943 r. cywilnych mieszkaƒców Sopotni Wielkiej.

Jak ustalono, o Êwicie 9 sierpnia 1943 r. w Sopotni Wielkiej policja ochronna i ˝andarmeria po-
wiatu ˝ywieckiego aresztowa∏a 39 m´˝czyzn i 6 kobiet. Akcja by∏a poprzedzona prowokacjà ze stro-
ny niemieckiej. Przesiedlony do Sopotni przez Niemców Micha∏ Hulbój ju˝ od wiosny 1942 r. pro-
wadzi∏ agitacj´ wÊród miejscowej ludnoÊci, namawiajàc jà do walki z okupantem i wpisania si´ na
list´ gotowoÊci do jej podj´cia, co te˝ cz´Êç mieszkaƒców uczyni∏a. Lista ta sta∏a si´ dla Niemców
podstawà do aresztowania konkretnych osób. Losów Micha∏a Hulboja dotychczas nie ustalono.
Niemiecka ˝andarmeria powiatu ˝ywieckiego, policja ochronna oraz 4 funkcjonariuszy grupy spe-
cjalnej Gestapo, ∏àcznie 120 osób – przyjecha∏o do wsi Sopotnia Wielka wczesnym rankiem sze-
Êcioma ci´˝arówkami. Zgodnie z posiadanà listà, dokonywali rewizji w wyznaczonych domach,
a nast´pnie aresztowaƒ. Zachowywali si´ brutalnie i agresywnie, u˝ywali broni w celu zastraszenia,
ale nikt wówczas nie zginà∏. Aresztowanych poczàtkowo przewieziono do wi´zienia w Mys∏owi-
cach, a nast´pnie do obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu, gdzie cz´Êç zgin´∏a, a cz´Êç zosta∏a
przewieziona do innych obozów w g∏àb Rzeszy. Wi´kszoÊç z aresztowanych zgin´∏a przed zakoƒ-
czeniem wojny. Gajowi Rudolf Dobosz i Franciszek Chowaniec jako organizatorzy ruchu oporu
zostali aresztowani razem z innymi mieszkaƒcami Sopotni i po brutalnym Êledztwie, na mocy wy-
roku Sàdu Doraênego w Katowicach, skazani na Êmierç. Wyrok wykonano w publicznej egzekucji
w dniu 3 wrzeÊnia 1943 r. w ˚abnicy, gdzie powieszono równie˝ 8 innych mieszkaƒców tej miejsco-
woÊci, podejrzanych o dzia∏alnoÊç w ruchu oporu.

Z Wielkiej Brytanii Edna Szweda nades∏a∏a relacj´ swojego m´˝a Stanis∏awa aresztowanego
w Sopotni Wielkiej. Na kilkudziesi´ciu stronach opisa∏ on pobyt w wi´zieniach Gestapo w ˚ywcu,
Wadowicach, Bielsku-Bia∏ej i Mys∏owicach, gdzie poddawano go torturom i trzymano w skrajnie
z∏ych warunkach sanitarnych.

Opierajàc si´ na zachowanych dokumentach niemieckich w toku kontynuowanego Êledztwa,
ustalono, i˝ aresztowania w Sopotni Wielkiej oraz egzekucja w ˚abnicy by∏y cz´Êcià akcji Gestapo
prowadzonej wspólnie z ˝andarmerià i policjà ochronnà, zmierzajàcej do likwidacji podziemia na
terenie powiatu ˝ywieckiego. Przedmiot Êledztwa poszerzono o egzekucj´ 11 osób w Kamesznicy
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w dniu 3 wrzeÊnia 1943 r. Represje obj´∏y tak˝e cz∏onków rodzin straconych w ˚abnicy i Kamesz-
nicy, których umieszczono w wi´zieniu w Mys∏owicach, skàd trafi∏y do obozu w OÊwi´cimiu, gdzie
wi´kszoÊç z nich zgin´∏a. Tragicznym przyk∏adem jest rodzina straconego w Kamesznicy Leona Ku-
rowskiego. Jak ustalono, Gestapo aresztowa∏o jego ˝on´ oraz córki – 17-letnià Ludmi∏´ i 19-letnià
Mari´. Wszystkie zgin´∏y.

– sygn. akt S 45/02/Zn
Âledztwo wszcz´te w dniu 23 wrzeÊnia 2002 r. na wniosek Dyrektora Centrum Szymona Wie-

senthala – Efraima Zuroffa przeciwko Bohdanowi Kozijowi podejrzanemu o zbrodnie przeciwko
ludzkoÊci.

Bohdan Kozij, ur. 23 lutego 1920 r. w Pukasowcach, by∏ policjantem ukraiƒskim w ¸yÊcu.
W dniu 26 paêdziernika 1943 r. ˝andarm niemiecki i Bohdan Kozij wyprowadzili z budynku poste-
runku na podwórze aresztowane wczeÊniej osoby narodowoÊci ˝ydowskiej – 5 kobiet i dziecko,
wÊród których by∏y Salka i Niusia Kandler, a nast´pnie obaj zacz´li do nich strzelaç. Wszystkie oso-
by ponios∏y Êmierç. Chwil´ póêniej ci sami sprawcy wyprowadzili z posterunku dwóch m´˝czyzn
– jednym z nich by∏ Bernard Kandler, któremu po próbie ucieczki Kozij przystawi∏ pistolet do g∏o-
wy i zastrzeli∏.

Kilka dni póêniej Kozij zatrzyma∏ Jadwig´ Spilarewicz ukrywajàcà dziecko doktora Singera i za-
bra∏ jà na posterunek w ¸yÊcu. Na posterunku Bohdan Kozij wyrwa∏ z ràk Jadwidze Spilarewicz
dziecko i wyprowadzi∏ je na podwórze. Dziewczynka p∏aka∏a i wyrywa∏a si´, wo∏ajàc matk´. Boh-
dan Kozij zabi∏ jà, strzelajàc z pistoletu w g∏ow´ dziecka. Latem 1943 r. Bohdan Kozij wraz z dwo-
ma innymi policjantami ukraiƒskimi o nazwiskach Irodenko i Witwicki dopuÊcili si´ zabójstwa ro-
dziny piekarza Bredgoltsa – ma∏˝eƒstwa i dwóch córek w wieku 9 i 12 lat. Po uj´ciu ukrywajàcej si´
rodziny, pognali jà na ˝ydowski cmentarz w ¸yÊcu, gdzie ofiary zamordowali, strzelajàc im w ty∏
g∏owy. Bohdan Kozij jest te˝ sprawcà zabójstwa 12-letniej córki piekarza z ¸yÊca, Lusi Rosiner.
Ukrywajàcà si´ dziewczynk´ znalaz∏ w stodole w okolicach posterunku i zastrzeli∏.

Po zebraniu w sprawie materia∏u dowodowego wskazujàcego, i˝ Bohdan Kozij dopuÊci∏ si´ opi-
sanych zbrodni, wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów i wdro˝ono procedur´ eks-
tradycyjnà. W dniu 4 listopada 2003 r. na wniosek prokuratora IPN Sàd Rejonowy w Katowicach
postanowi∏ o tymczasowym aresztowaniu Bohdana Kozija. Nast´pnie wniosek o tymczasowe aresz-
towanie i ekstradycj´ Bohdana Kozija po podpisaniu przez ministra sprawiedliwoÊci zosta∏ przeka-
zany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W dniu 21 listopada ub.r. ambasador Polski z∏o˝y∏ go
ministrowi spraw zagranicznych Kostaryki. W dniu 26 listopada Sàd w Alajueli wyda∏ nakaz aresz-
towania Bohdana Kozija. Tego samego dnia Kozij zosta∏ przyj´ty do szpitala San Rafael w Ajalu-
eli z powodu wylewu krwi do mózgu. Nie odzyskawszy przytomnoÊci, Kozij zmar∏ w dniu 30 listo-
pada 2003 r. W zwiàzku z powy˝szym Êledztwo zosta∏o umorzone.

– sygn. akt S 58/02/Zn
Przedmiotem Êledztwa wszcz´tego 16 stycznia 2003 r. jest zbrodnia przeciwko ludzkoÊci, pole-

gajàca na bezprawnym pozbawieniu wolnoÊci, nieludzkiemu traktowaniu i zabójstwie Heleny i Ja-
na PrzeÊlaków oraz oko∏o 30 osób narodowoÊci ˝ydowskiej, pope∏niona w okresie od 12 lipca do
wrzeÊnia 1942 r. w Jaworznie i OÊwi´cimiu.

W toku post´powania ustalono, ˝e pierwsze grupy, liczàce kilkuset zag∏´biowskich ˚ydów, wy-
s∏ano do OÊwi´cimia na poczàtku 1942 r. W maju tego roku rozpocz´∏a si´ ju˝ systematyczna za-
g∏ada. Pomi´dzy majem a poczàtkiem lipca 1942 r. unicestwiono wi´kszoÊç ma∏ych skupisk ˝ydow-
skich w ca∏ym rejonie Chrzanowa, Jaworzna, Olkusza i innych miast.

Jan PrzeÊlak – kierownik Szko∏y Powszechnej nr 4 w dzielnicy Stara Huta w Jaworznie, wraz
z ˝onà Helenà, równie˝ nauczycielkà, pomaga∏ ˚ydom w unikni´ciu aresztowaƒ. Latem 1942 r.
w budynku szko∏y trzykrotnie ukrywa∏, przez kilka dni, wieloosobowe grupy ˝ydowskich rodzin. Na
poczàtku lipca, po denuncjacji przez nieustalonà z koniecznà pewnoÊcià w prowadzonym Êledztwie
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osob´, Gestapo aresztowa∏o PrzeÊlaków razem z grupà oko∏o 20 ˚ydów. Wed∏ug zeznaƒ naoczne-
go Êwiadka zdarzenia – Kazimierza Matusika – nocà pod szko∏´ zajecha∏y samochody, oÊwietlajàc
budynek, otoczony natychmiast przez umundurowanych, uzbrojonych Niemców. WÊród nich Êwia-
dek rozpozna∏ szefa placówki Gestapo w Jaworznie – Szmita, który by∏ postrachem Jaworzna. Po-
Êród warkotu samochodów rozlega∏y si´ krzyki, p∏acz ludzi. Z oÊwietlonego budynku szko∏y wypro-
wadzono oko∏o 20-osobowà grup´ ludzi, w wi´kszoÊci m´˝czyzn, kilka kobiet i dzieci. Ludzi tych
brutalnie popychano, bito kolbami karabinów i wpychano, wciàgano do samochodów okrytych
plandekà. Jako ostatnich wyprowadzono Jana PrzeÊlaka i jego ˝on´. Aresztowani przebywali po-
czàtkowo w siedzibie Gestapo w Jaworznie.

W toku Êledztwa uzyskano informacje, z której wynika, ˝e Helena PrzeÊlak zosta∏a przywiezio-
na do KL Auschwitz w dniu 26 sierpnia transportem z Katowic. W obozie zosta∏a oznaczona nu-
merem 18444 jako wi´êniarka z kategorii „Polka polityczna”. Jak wynika z ksi´gi zgonów, zmar∏a
w obozie dnia 26 wrzeÊnia 1942 r.

Natomiast odnoÊnie do Jana PrzeÊlaka, w cz´Êciowo zachowanych aktach brak jest daty osadze-
nia i numeru obozowego. Odnotowano jedynie dat´ jego zgonu w dniu 10 wrzeÊnia 1942 r. z po-
wodu niewydolnoÊci mi´Ênia sercowego.

Ustalono nazwiska 42 funkcjonariuszy, którzy pe∏nili s∏u˝b´ na posterunku policji w Jaworz-
nie. Obecnie ustalani sà kolejni Êwiadkowie zdarzenia oraz poszukiwani zidentyfikowani funkcjo-
nariusze, co do których prowadzone sà sprawdzenia, czy ˝yjà, i ustalenia ewentualnego miejsca
pobytu.

– sygn. akt S 34/03/Zn
Âledztwo podj´te z zawieszenia 20 lutego 2002 r. w sprawie zabójstwa w dniu 9 wrzeÊnia 1939 r.

w B´dzinie oko∏o 30 osób narodowoÊci polskiej i ˝ydowskiej dokonanego przez policj´ i wojsko
niemieckie.

Jak ustalono, w dniu 9 wrzeÊnia 1939 r. w B´dzinie, w godzinach wieczornych, niemieckie woj-
sko i policja otoczy∏o kordonem rejon, gdzie znajdowa∏a si´ synagoga oraz dzielnica zamieszkana
w wi´kszoÊci przez ludnoÊç ˝ydowskà. Niemcy podpalili synagog´ i szereg okolicznych domów,
a nast´pnie zacz´li strzelaç do wszystkich osób usi∏ujàcych uciekaç z p∏onàcych budynków. Du˝a
grupa osób narodowoÊci ˝ydowskiej zdo∏a∏a uciec w okolice znajdujàcego si´ w pobli˝u koÊcio∏a.
Tam proboszcz parafii – ks. Mieczys∏aw Zawadzki – otworzy∏ bram´ w murze otaczajàcym koÊció∏
i umo˝liwi∏ im ucieczk´ na pobliskà gór´ zamkowà. Na miejsce po˝arów przyby∏a ochotnicza stra˝
po˝arna, lecz Niemcy nie zezwolili na prowadzenie akcji ratowniczej. Jeszcze tej samej nocy Niem-
cy aresztowali i osadzili na terenie starostwa grup´ oko∏o 30 osób narodowoÊci polskiej i ˝ydow-
skiej. Wszystkie te osoby zosta∏y nast´pnie rozstrzelane na dziedziƒcu starostwa. Do starostwa
wezwany zosta∏ ks. Mieczys∏aw Zawadzki, któremu Niemcy oÊwiadczyli, ˝e osoby te zosta∏y roz-
strzelane za spalenie synagogi i domów ˝ydowskich.

W toku dotychczasowego Êledztwa przes∏uchano 14 Êwiadków, w tym Genowef´ U., której ojca
i brata Niemcy rozstrzelali na dziedziƒcu starostwa, oraz bezpoÊredniego Êwiadka palenia synago-
gi i okolicznych domów – mieszkajàcego obecnie w Izraelu Icchaka T.

Na podstawie ogl´dzin ró˝nych archiwalnych akt ujawniono zeznania kolejnych 15 Êwiadków,
w tym ks. Mieczys∏awa Zawadzkiego oraz Jana M. – ówczesnego komendanta Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w B´dzinie.

Do akt do∏àczono wiele ró˝nych opracowaƒ i dokumentów, w tym pisemne relacje z wydarzeƒ
ks. Mieczys∏awa Zawadzkiego oraz innego ksi´dza z tej samej parafii Leona Stasiƒskiego.

Z ustaleƒ Êledztwa wynika, ˝e dowódcà akcji w B´dzinie w dniu 9 wrzeÊnia 1939 r. by∏ niemiec-
ki wojskowy komendant miasta o nazwisku von Hattko, który ju˝ w dniu 6 wrzeÊnia 1939 r. otrzy-
ma∏ rozkaz likwidacji oÊrodków ˝ydowskiego kultu religijnego na terenie B´dzina. Praktyczne
mo˝liwoÊci poszukiwania materia∏ów dowodowych zosta∏y wyczerpane, oczekiwana jest odpo-
wiedê w sprawie kwerendy w archiwach niemieckich.
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– sygn. akt S 56/03/Zn
Âledztwo podj´te 3 paêdziernika 2003 r. w sprawie zbrodni dokonanych przez Wehrmacht i Fre-

ikorps polegajàcych na masowym rozstrzeliwaniu powstaƒców Êlàskich, harcerzy i patriotów pol-
skich na terenie Katowic po dniu 1 wrzeÊnia 1939 r., zawieszone w 1973 r.

Uzasadnieniem dla podj´cia Êledztwa by∏y publikacje prasowe, które ukaza∏y si´ w 2003 r., do-
tyczàce obrony we wrzeÊniu 1939 r. Katowic, a w szczególnoÊci harcerzy, broniàcych wie˝y spado-
chronowej w Parku KoÊciuszki. Pomimo przes∏uchania we wczeÊniej prowadzonym Êledztwie
88 Êwiadków, nie mo˝na na podstawie materia∏u dowodowego przedstawiç pe∏nego opisu wyda-
rzeƒ w Katowicach we wrzeÊniu 1939 r. W toku obecnie prowadzonego Êledztwa prof. Ryszard
Kaczmarek przekaza∏ kopi´ odnalezionego przez niegow 2003 r. w archiwum wojskowym we Fre-
iburgu raportu gen. Ferdinanda Neulinga.

Pomimo perspektywy zakoƒczenia Êledztwa postanowieniem o jego umorzeniu z powodu nie-
wykrycia sprawców oraz Êmierci sprawców kierowniczych (Brunona Streckenbacha, dowódcy spe-
cjalnej jednostki policyjnej Einsatzgruppe I przydzielonej prawoskrzyd∏owej 14 armii, i Udo von
Woyrscha, dowódcy Einsatzgruppe do zadaƒ specjalnych, powo∏anej do radykalnego st∏umienia wy-
buchajàcego powstania Polaków na nowo zaj´tej cz´Êci Górnego Âlàska), niezb´dne jest proceso-
we utrwalenie zeznaƒ Êwiadków, którzy dotychczas nie byli przes∏uchani, a których liczne relacje
spisali dziennikarze, zweryfikowanie listy poleg∏ych i zamordowanych. Do tej pory przes∏uchano
40 Êwiadków. Ich zeznania uzupe∏niajà niemieckie dokumenty, a zw∏aszcza wy˝ej wymieniony ra-
port dowódcy wkraczajàcych do miasta oddzia∏ów Wehrmachtu, dotyczàcy m.in. obrony wie˝y spa-
dochronowej w Parku KoÊciuszki, koƒczàcy si´ w tej cz´Êci s∏owami: „... kilku ci´˝ko rannych po-
wstaƒców zostaje odniesionych, jednak˝e jeƒców nie wzi´to do niewoli”.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 4/00/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 27 paêdziernika 2000 r. w sprawie przest´pstw pope∏nionych

przez funkcjonariuszy s∏u˝by wi´ziennej wobec m∏odocianych wi´êniów politycznych w latach
1951–1956 na terenie tzw. wi´zienia progresywnego w Jaworznie.

Jesienià 1950 r. w ówczesnym MBP opracowano „Projekt organizacji wi´zieƒ i pracy popraw-
czo - wychowawczej nad m∏odzie˝owymi wi´êniami”. Uruchomienie wi´zienia nastàpi∏o wiosnà
1951 r. w miejscu dotychczasowego Centralnego Obozu Pracy. M∏odocianych wi´êniów politycz-
nych przywo˝ono pociàgami do jaworznickiego wi´zienia z terenu ca∏ego kraju. Podró˝ w ma∏ych,
ciasnych wagonach, pod eskortà ˝o∏nierzy KBW trwa∏a niejednokrotnie blisko 20 godzin. W okre-
sie funkcjonowania wi´zienia osadzono w nim ∏àcznie oko∏o 10 000 wi´êniów.

Za∏o˝enia progresywnego systemu wychowawczego zak∏adajàcego przygotowanie wi´ênia do
˝ycia na wolnoÊci zosta∏y w Jaworznie zupe∏nie wypaczone. M∏odociani wi´êniowie, w wi´kszoÊci
kilkunastoletni ch∏opcy, zostali zmuszeni do ci´˝kiej pracy przy wyrobie ˝elbetonowych prefabry-
katów oraz do pracy w kopalni. Wyczerpujàca, kator˝nicza praca w systemie akordowym, przy g∏o-
dowym wy˝ywieniu doprowadza∏a do cz´stych zachorowaƒ i wypadków przy pracy. Nie zapewnio-
no dostatecznej opieki medycznej. Za odmow´ pójÊcia do pracy karano karcerem, kar´ t´
stosowano tak˝e w najdrobniejszych uchybieniach.

Stosowano opartà na przymusie indoktrynacj´ politycznà prowadzonà przez tzw. specwycho-
wawców, poprzez niekoƒczàce si´ polityczne audycje nadawane przez wi´zienny radiow´ze∏. Roz-
budowano system donosicielstwa, który w istotny sposób utrudnia∏ integracj´ wi´êniów politycz-
nych. Zdarza∏y si´ przypadki stosowania przez stra˝ników wi´ziennych wobec wi´êniów przemocy
fizycznej w postaci bicia bàdê zmuszania do wykonywania ci´˝kiej pracy fizycznej.

W ostatnim okresie sprawozdawczym przes∏uchano kolejnych 30 Êwiadków (∏àcznie 449). Ze-
znania w du˝ej mierze pokrywajà si´, obrazujàc ˝ycie wi´zienne, przy czym stanowià ogromny ma-
teria∏ êród∏owy obrazujàcy tak˝e stosowanie niedozwolonych metod Êledczych wobec aresztowa-
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nych przez funkcjonariuszy UB. Nie mo˝na przewidzieç terminu zakoƒczenia Êledztwa ze wzgl´du
na fakt, i˝ nale˝y przes∏uchaç wszystkich ˝yjàcych pokrzywdzonych.

– sygn. akt S 8/00/Zk
Âledztwo w sprawie deportacji do ZSRR w 1945 r. mieszkaƒców Opolskiego i Górnego Âlàska,

podj´te z zawieszenia 6 listopada 2000 r.
Po zaj´ciu Âlàska przez wojska radzieckie pojawi∏y si´ obwieszczenia wzywajàce m´˝czyzn

w wieku od 17 do 50 lat do zg∏aszania si´ na okres 14 dni, w celu usuwania szkód wojennych. Wi´k-
szoÊç zg∏aszajàcych si´ osób faktycznie uwi´ziono. Wszystkich osadzano w ró˝nych obiektach pil-
nowanych przez ˝o∏nierzy sowieckich. Po zgromadzeniu wi´kszej liczby osób, transportowano je do
obozów przejÊciowych, a nast´pnie w g∏àb ZSRR. Dotychczasowe ustalenia pozwalajà na uzasad-
nione przypuszczenie, i˝ ze Âlàska wywieziono ok. 30 000 osób. Transportowano je w bydl´cych wa-
gonach, nawet przez okres 6 tygodni. Panujàce mrozy, nieopalane wagony, bardzo z∏e warunki sa-
nitarne, brak po˝ywienia i opieki lekarskiej powodowa∏y liczne zgony. Wywiezieni trafiali do
obozów pracy usytuowanych na terenie ca∏ego Zwiàzku Radzieckiego. Wykonywali tam niewolni-
czà prac´ w kopalniach, kamienio∏omach, hutach, przy odgruzowywaniu miast i wyr´bie lasów,
a tak˝e w rolnictwie.

W∏adze polskie by∏y Êwiadome, ˝e wielu spoÊród deportowanych ma polskie pochodzenie. La-
tem 1945 r. komisja powo∏ana przez wicewojewod´ katowickiego gen. Zi´tka podj´∏a dzia∏ania
zmierzajàce do ich zwolnienia. Sporzàdzono „Spis wywiezionych górników polskich do ZSRR”, za-
wierajàcy 9877 nazwisk. Nie by∏ to spis pe∏ny, jak wykaza∏o niniejsze Êledztwo. Ocenia si´, i˝ do
kraju wróci∏o nie wi´cej ni˝ 20% zes∏anych.

Trwajà przes∏uchania Êwiadków – osób wywiezionych w 1945 r. w g∏àb Zwiàzku Radzieckiego
oraz cz∏onków rodzin osób zmar∏ych. Przes∏uchano dotychczas 230 Êwiadków. Powi´ksza si´ zasób
wiedzy dotyczàcy okolicznoÊci i warunków, w jakich przeprowadzano deportacje, oraz ekstermina-
cji wywiezionej ludnoÊci Âlàska w obozach usytuowanych przy zak∏adach pracy, ko∏chozach i w la-
sach.

Bogatym êród∏em informacji na temat deportowanych sà akta sàdów grodzkich z terenu woje-
wództwa Êlàskiego w sprawach o uznanie za zmar∏ych. Systematycznie przeprowadza si´ ich ogl´-
dziny, dotychczas zbadano 500 akt Sàdu Grodzkiego w Mys∏owicach, uzyskane dane wprowadza-
ne sà do bazy komputerowej.

– sygn. akt S 10/00/Zk
Âledztwo wszcz´te 13 listopada 2000 r. w sprawie przest´pstw pope∏nionych przez funkcjonariu-

szy ró˝nych jednostek UB, w szczególnoÊci WUBP w Katowicach w trakcie prowadzonego w latach
1952–1953 w Katowicach post´powania przeciwko cz∏onkom organizacji o nazwie Tajne Harcer-
stwo Krajowe – Szeregi WolnoÊci.

Jak ustalono, cz∏onkami tej organizacji w wi´kszoÊci byli uczniowie szkó∏ Êrednich na terenie
Âlàska o poglàdach antykomunistycznych. Ich dzia∏alnoÊç potraktowano jako szczególnie niebez-
piecznà dla paƒstwa komunistycznego. W trakcie przes∏uchaƒ w przest´pczy sposób – przemocà,
groêbami i szanta˝em – wymuszano przyznawanie si´ przez przes∏uchiwanych do stawianych im za-
rzutów, co w konsekwencji dawa∏o póêniej podstaw´ do skazywania ich przez Wojskowy Sàd Rejo-
nowy na wieloletnie kary pozbawienia wolnoÊci. Post´powanie takie zastosowano wówczas wobec
60 osób uznanych za cz∏onków organizacji lub jej pomocników.

W ostatnim okresie sprawozdawczym podejmowano czynnoÊci majàce na celu identyfikacj´
sprawców wszystkich pope∏nionych przest´pstw. W tym zakresie zapoznano si´ z kilkudziesi´cio-
ma jednostkami archiwalnymi pochodzàcymi z ró˝nych archiwów na terenie ca∏ego kraju. Dotych-
czas stwierdzono jednak, i˝ ustaleni sprawcy poszczególnych zbrodni nie ˝yjà.

Nadto w toku Êledztwa ujawniono jeszcze jeden przest´pczy wàtek zwiàzany z represjami doty-
czàcymi cz∏onków m∏odzie˝owej organizacji dzia∏ajàcej na terenie Rudy Âlàskiej i Zabrza, którym
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funkcjonariusze UB przypisywali odpowiedzialnoÊç za czyny o charakterze sabota˝owym. Trwajà
dzia∏ania zmierzajàce do ustalenia to˝samoÊci sprawców przest´pstw Êledczych pope∏nionych wo-
bec tej grupy pokrzywdzonych, co mi´dzy innymi polega na tworzeniu, opartych na zachowanych
dokumentach tablic poglàdowych z wizerunkami funkcjonariuszy UB zatrudnionych w tamtym
okresie w celu okazania ich Êwiadkom.

– sygn. akt S 14/00/Zk
Post´powanie przeciwko Barbarze W., by∏ej funkcjonariuszce Wydzia∏u Âledczego SB w Cz´sto-

chowie, przej´te do dalszego prowadzenia w dniu 24 listopada 2000 r.
Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2003 r. Sàd Rejonowy w Cz´stochowie uzna∏ oskar˝onà za winnà

pope∏nienia 2 przest´pstw polegajàcych na bezprawnym zmuszaniu pokrzywdzonych kobiet do
sk∏adania wyjaÊnieƒ w prowadzonych przeciwko nim Êledztwach zwiàzanych z drukiem i kolporta-
˝em wydawnictw bezdebitowych, zmuszaniu dwóch internowanych kobiet do wyjazdu za granic´
i do podj´cia wspó∏pracy z SB, a tak˝e pope∏nienia przest´pstwa naruszenia nietykalnoÊci cielesnej
jednej z pokrzywdzonych, w której mieszkaniu przeprowadzono rewizj´. Ponadto sàd uniewinni∏
oskar˝onà od pope∏nienia zarzuconych jej przest´pstw polegajàcych na dokonywaniu poni˝ajàcych
rewizji osobistych zatrzymywanych kobiet w ramach prowadzonych przez SB Êledztw po∏àczonych
m.in. ze zmuszaniem do obna˝ania si´. Sàd wymierzy∏ w tej sprawie oskar˝onej za przypisane jej
przest´pstwa kar´ ∏àcznà pozbawienia wolnoÊci w wymiarze 2 lat, której wykonanie warunkowo za-
wiesi∏ na okres 2 lat. Nadto sà wymierzy∏ oskar˝onej kar´ grzywny w wysokoÊci 50 stawek dzien-
nych po 80 z∏otych ka˝da.

Od tego wyroku apelacj´ wniós∏ obroƒca oskar˝onej.

– sygn. akt S 9/01/Zk
Âledztwo w sprawie zn´cania si´ funkcjonariuszy Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, w la-

tach 1945–1949, nad osadzonymi tam wi´êniami i jeƒcami wojennymi, podj´te z zawieszenia 1 lu-
tego 2001 r.

W 1945 r. zarzàd nad filià obozu KL Auschwitz przej´∏o NKWD, a nast´pnie WUBP w Krako-
wie, tworzàc COP wraz z podobozami praktycznie przy wszystkich kopalniach i du˝ych zak∏adach
przemys∏owych. Umieszczano tam zatrzymanych Âlàzaków, niemieckich cywili oraz jeƒców. Jedy-
nie w latach 1945–1947 w obozie tym zmar∏o 7000 osób. ÂmiertelnoÊç spowodowana by∏a przede
wszystkim przez g∏ód, ci´˝kà, wyniszczajàcà prac´ i z∏e warunki sanitarne. Szerzy∏y si´ choroby epi-
demiczne: tyfus i czerwonka. Ponadto cz´Êç funkcjonariuszy obozowych zn´ca∏a si´ nad wi´ziony-
mi, bijàc ich oraz zmuszajàc do wyczerpujàcych çwiczeƒ fizycznych.

W dalszym ciàgu poszukuje si´ osób, które by∏y osadzone w tym obozie lub cz∏onków ich ro-
dzin, w celu przes∏uchania ich w charakterze Êwiadków. Pomocne sà w tym zakresie komunikaty
rozes∏ane do parafii rzymskokatolickich w Jaworznie, Mys∏owicach i Siemianowicach Âlàskich oraz
innych Êlàskich miast.

Przes∏uchiwani sà te˝ w charakterze Êwiadków byli funkcjonariusze obozowi oraz ˝o∏nierze pe∏-
niàcy w nim s∏u˝b´ wartowniczà. Do chwili obecnej nie ustalono ˝adnej ˝yjàcej osoby spoÊród kie-
rownictwa obozu.

W sumie przes∏uchano dotychczas 94 Êwiadków, w tym 24 b. funkcjonariuszy obozowych i 14 ˝o∏-
nierzy.

– sygn. akt S 55/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie przekroczenia uprawnieƒ s∏u˝bowych przez

funkcjonariuszy ZOMO i MO w Cz´stochowie wobec m∏odzie˝y w dniu 1 wrzeÊnia 1982 r.
W dniu 1 wrzeÊnia 1982 r. wracajàcà z nabo˝eƒstwa na Jasnej Górze m∏odzie˝ zaatakowa∏y od-

dzia∏y ZOMO, strzelajàc pociskami z gazem ∏zawiàcym. Dzia∏ania te spowodowane zosta∏y okrzy-
kami antyrzàdowymi. Funkcjonariusze wy∏apywali m∏odzie˝, bijàc pa∏kami s∏u˝bowymi, doprowa-
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dzali do radiowozów i samochodów konwojowych. Nast´pnie zatrzymanych przewozili do budyn-
ków Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej MO. Tam m∏odzie˝ musia∏a przejÊç przez tzw.
Êcie˝k´ zdrowia. Osoby zatrzymane przes∏uchiwane by∏y przez funkcjonariuszy milicji. Zarzucano
im zak∏ócanie porzàdku publicznego. Nast´pnego dnia masowo dowo˝ono do kolegium ds. wykro-
czeƒ, gdzie po krótkich rozprawach karano grzywnà i zwalniano do domu.

W kontynuowanym Êledztwie przes∏uchano dalszych 8 osób pokrzywdzonych.
Ustalono, ˝e zdarzenie o podobnym charakterze mia∏o miejsce te˝ 31 sierpnia 1982 r., kiedy to

funkcjonariusze s∏u˝b porzàdkowych podj´li interwencj´ wobec ludzi wracajàcych z nabo˝eƒstwa
na Jasnej Górze. OdnoÊnie do tego zdarzenia zeznania z∏o˝y∏ Êwiadek Miros∏aw S., mówiàc: „[...] Kie-
dy po mszy ludzie wyszli z katedry na plac przed nià, otoczenie by∏o obstawione przez Milicj´
i ZOMO [...]. Natychmiast po wyjÊciu z katedry rozpocz´∏a si´ akcja funkcjonariuszy: rzucanie
Êwiec dymnych, pa∏owanie, wy∏apywanie uczestników mszy. Zacz´liÊmy uciekaç [...]. ZOMO-wców
uczestniczàcych w tych zdarzeniach by∏o na pewno kilkuset. [...] widzia∏em, ˝e pobitych przez
ZOMO-wców zosta∏o kilkadziesiàt osób [...]”.

Pomimo zakrojonych na szerokà skal´ poszukiwaƒ nie zdo∏ano dotrzeç do milicyjnych doku-
mentów zwiàzanych z przedmiotem prowadzonego Êledztwa.

Opierajàc si´ na zeznaniach Êwiadków, ustalono i przes∏uchano funkcjonariusza MO w Cz´sto-
chowie Dariusza M., który wykonywa∏ czynnoÊci w postaci przes∏uchiwania wówczas zatrzymanych.
Zezna∏, i˝ oprócz przes∏uchaƒ uczestniczy∏ dwa razy jako oskar˝yciel przed kolegium ds. wykro-
czeƒ. Rozprawy odbywa∏y si´ szybko. Przewodniczàcy pyta∏, czy obwiniony przyznaje si´ do zarzu-
tu, czym si´ zajmuje, i wymierza∏ grzywn´. Âwiadek oÊwiadczy∏, ˝e nic nie wie na temat stosowania
przemocy wobec uczestników zajÊç.

Kolejna kwerenda archiwalna pozwoli∏a na zebranie informacji co do trzech dalszych osób po-
krzywdzonych.

– sygn. akt S 61/01/Zk
Âledztwo przeciwko Salomonowi Morelowi dotyczàce funkcjonujàcego w 1945 r. Obozu Pracy

w Âwi´toch∏owicach-Zgodzie, podj´te z zawieszenia 27 lipca 2001 r.
Obóz w Âwi´toch∏owicach-Zgodzie funkcjonowa∏ w okresie od lutego do listopada 1945 r. Jego

komendantem by∏ Salomon Morel. Do obozu kierowaç miano wed∏ug oficjalnego przeznaczenia
ludnoÊç niemieckà – tzw. Reichsdeutschy z II grupà volkslisty, ale oprócz przewa˝ajàcej grupy Gór-
noÊlàzaków (m.in. powstaƒców Êlàskich, cz∏onków AK), wÊród wi´êniów byli te˝ Polacy z Polski
Centralnej oraz obywatele 8 innych paƒstw.

Na podstawie zgromadzonych w toku Êledztwa materia∏ów – dokumentów oraz zeznaƒ Êwiad-
ków sk∏adanych w Polsce i w Niemczech – sporzàdzono jednolity wykaz obejmujàcy wi´êniów, któ-
rych pobyt w obozie zdo∏ano udokumentowaç. Wykaz obejmuje 2999 nazwisk, z czego 1695 osób
zmar∏o w obozie w Âwi´toch∏owicach.

Efektem prowadzonego Êledztwa jest te˝ rozszerzenie zarzutów wobec Salomona Morela
i istotna zmiana ich kwalifikacji prawnej, polegajàca na uznaniu pope∏nionych zbrodni za nieule-
gajàce przedawnieniu zbrodnie przeciwko ludzkoÊci.

Salomonowi Morelowi zarzuca si´ m.in., i˝ b´dàc funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego – Departamentu Wi´ziennictwa, jako Naczelnik Obozu Pracy Âwi´toch∏owice-
-Zgoda, dopuÊci∏ si´ zbrodni przeciwko ludzkoÊci, stanowiàcej zbrodni´ komunistycznà, w ten spo-
sób, ˝e dzia∏ajàc w celu wyniszczenia umieszczonych w tym obozie ze wzgl´dów narodowoÊciowych
i politycznych wi´êniów stworzy∏ im warunki ˝ycia gro˝àce biologicznym wyniszczeniem, a w szcze-
gólnoÊci:

– g∏odzi∏ wi´êniów, wprowadzajàc ra˝àco niskie racje ˝ywnoÊciowe;
– pozbawi∏ wi´êniów elementarnej opieki medycznej i warunków higieniczno-sanitarnych, do-

puszczajàc do powstania i rozprzestrzeniania si´ wszawicy, czerwonki, tyfusu plamistego i tyfusu
brzusznego, co powodowa∏o cz´ste zgony wi´êniów;
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– osobiÊcie stosowa∏ i tolerowa∏ stosowanie przez podleg∏ych mu funkcjonariuszy wobec wi´ê-
niów ró˝nego rodzaju tortur, tak˝e ze skutkami Êmiertelnymi.

Zgodnie z wnioskiem prowadzàcej Êledztwo Oddzia∏owej Komisji w Katowicach w dniu 19 grud-
nia 2003 r. Sàd Rejonowy w Katowicach wyda∏ postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Salo-
mona Morela. Na tej podstawie skierowano do Ministerstwa SprawiedliwoÊci wniosek o tymczaso-
we aresztowanie i ekstradycj´ mieszkajàcego w Izraelu Salomona Morela. W dniu 22 kwietnia
2004 r. podpisany przez ministra sprawiedliwoÊci wniosek o wydanie Salomona Morela zosta∏ prze-
kazany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z proÊbà o przes∏anie go drogà dyplomatycznà do
Ministerstwa SprawiedliwoÊci Paƒstwa Izrael. Wniosek ten zosta∏ dor´czony do izraelskiego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych w dniu 10 maja 2004 r.

– sygn. akt S 74/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 10 paêdziernika 2001 r. w sprawie masowego zabójstwa oko∏o 200 ˝o∏nierzy

Narodowych Si∏ Zbrojnych ze zgrupowania „Bartka” z rejonu Podbeskidzia dokonanego jesienià
1946 r. na Opolszczyênie przez funkcjonariuszy MBP.

Jak ustalono, w latach 1945–1947 na Podbeskidziu dzia∏a∏o du˝e ugrupowanie NSZ pod do-
wództwem Henryka Flamego (Flame) „Bartka”. Szacunkowe ustalenia historyczne wskazujà na li-
czebnoÊç ugrupowania dochodzàcà do oko∏o 300 osób, dzia∏ajàcych w ró˝nych pododdzia∏ach.
W 1946 r. MBP podj´∏o dzia∏ania majàce na celu rozpracowanie i ostatecznie likwidacj´ tego ugru-
powania. Osobà, która dokonywa∏a czynnoÊci o charakterze agenturalnym w ramach akcji „likwi-
dacji”, by∏ funkcjonariusz MBP por. Henryk Wendrowski (ps. „Lawina”), a tak˝e agent UB o pseu-
donimie „Korzeƒ”, którym najprawdopodobniej by∏ funkcjonariusz MBP – Czes∏aw Krupowies
(wed∏ug innej weryfikowanej obecnie wersji by∏ to funkcjonariusz UB – Marian Kuczyƒski). Celem
podj´tych przez funkcjonariuszy MBP dzia∏aƒ by∏o zorganizowanie wyjazdu na Ziemie Zachodnie
jak najwi´kszej liczby cz∏onków zgrupowania, a tam dokonanie ich likwidacji. Ostatecznie, jak wy-
nika z dokonanych ustaleƒ, akcja taka mia∏a miejsce, a w jej ramach dosz∏o do kilku masowych za-
bójstw oko∏o 100–200 osób – cz∏onków zgrupowania. W toku Êledztwa ustalono tak˝e, ˝e ˝o∏nierzy
NSZ znajdujàcych si´ w jednej z wywo˝onych w ramach akcji grup zakwaterowano na nocleg w ba-
raku w okolicach ¸ambinowic, do posi∏ku dodano im silny Êrodek nasenny, a nast´pnie do po-
mieszczenia, w którym przebywali, wrzucono granaty og∏uszajàce. Og∏uszonych rozbierano, pro-
wadzono nad wczeÊniej wykopany dó∏ i tam mordowano strza∏em w ty∏ g∏owy.

W ostatnim okresie w toku Êledztwa przy wykorzystaniu ca∏oÊci dotychczas zebranego materia∏u
dowodowego przeprowadzono analiz´ topograficznà, w nast´pstwie czego wytypowano jedno z miejsc
masowych mordów na terenie powiatu grodkowskiego. W dalszej kolejnoÊci podj´to dzia∏ania ma-
jàce na celu uzyskanie zdj´ç lotniczych tego miejsca z okresu, gdy znajdowa∏y si´ tam zabudowania
poniemieckiego folwarku, w którym dokonano przest´pstwa. Analiza tych zdj´ç, przy jednoczesnym
wykorzystaniu informacji wynikajàcych z zeznaƒ Êwiadka przest´pstwa, pozwoli na zaw´˝enie tere-
nu poszukiwaƒ i dok∏adne okreÊlenie tego fragmentu gruntu, na którym przeprowadzone zostanà
badania georadarowe i w zale˝noÊci od ustaleƒ – ewentualna ekshumacja szczàtków zw∏ok.

Ponadto w toku Êledztwa uzupe∏niana jest na bie˝àco lista typowanych dotychczas niezidentyfi-
kowanych pokrzywdzonych, m.in. z wykorzystaniem nieznanego wczeÊniej êród∏a materia∏ów ar-
chiwalnych.

– sygn. akt S 75/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 24 wrzeÊnia 2001 r. przeciwko Marianowi W. – by∏emu funkcjonariuszowi

PUBP w Cz´stochowie, któremu przedstawiono zarzuty dotyczàce 13 przest´pstw stanowiàcych
zbrodnie komunistyczne, pope∏nionych wobec 11 pokrzywdzonych cz∏onków organizacji antyko-
munistycznych, przeciwko którym w latach 1949–1950 PUBP prowadzi∏ post´powania karne.

Dzia∏ania podejrzanego polega∏y w szczególnoÊci na zadawaniu przes∏uchiwanym uderzeƒ (nie-
kiedy po uprzednim przywiàzaniu przes∏uchiwanego do krzes∏a) r´kami, nogami, nogà od krzes∏a
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i pa∏kà po ca∏ym ciele, w tym po g∏owie i twarzy oraz bosych stopach i poÊladkach, gro˝eniu u˝y-
ciem pistoletu oraz pora˝ania pràdem elektrycznym. Marian W. przes∏uchany w charakterze po-
dejrzanego nie przyzna∏ si´ do stawianych mu zarzutów i odmówi∏ sk∏adania wyjaÊnieƒ w sprawie.
Krótko potem jego obroƒca przed∏o˝y∏ zaÊwiadczenie lekarskie, z którego wynika∏o, i˝ podejrzany
nie mo˝e uczestniczyç w dalszych czynnoÊciach Êledztwa.

Wobec tego zasi´gni´to opinii z Zak∏adu Medycyny Sàdowej UJ w Krakowie dotyczàcej stanu
zdrowia podejrzanego, z której treÊci wynika, i˝ nie mo˝e on uczestniczyç w toczàcym si´ w∏aÊnie
przeciwko niemu post´powaniu karnym. OkolicznoÊç ta by∏a przyczynà wydania w dniu 31 maja
2004 r. postanowienia o zawieszeniu Êledztwa.

– sygn. akt S 87/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 6 grudnia 2001 r. przeciwko Markowi ¸. – b. funkcjonariuszowi Wydzia∏u

Âledczego S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Cz´stochowie.
Na postawie zebranego w sprawie materia∏u dowodowego w postaci relacji 51 przes∏uchanych

Êwiadków w dniu 12 lutego 2004 r. sprawcy postawiono zarzuty dotyczàce pope∏nienia 8 prze-
st´pstw majàcych miejsce w okresie od sierpnia 1982 r. do kwietnia 1984 r. Dzia∏ania podejrzanego
ka˝dorazowo polega∏y na przekroczeniu przys∏ugujàcych mu, jako funkcjonariuszowi SB, upraw-
nieƒ w trakcie prowadzonych wówczas przez SB w Cz´stochowie przes∏uchaƒ osób b´dàcych obec-
nie pokrzywdzonymi. Zachowanie podejrzanego polega∏o na zmuszaniu pokrzywdzonych do z∏o-
˝enia zeznaƒ, wyjaÊnieƒ i oÊwiadczeƒ okreÊlonej treÊci za pomocà ró˝nych gróêb, w tym pobicia
przes∏uchiwanej osoby, wyrzàdzenia krzywdy osobom jej najbli˝szym, pozbawienia jej wolnoÊci,
umieszczenia dziecka osoby przes∏uchiwanej w domu dziecka, rozpowszechnienia ró˝nych kom-
promitujàcych informacji o przes∏uchiwanym w kr´gu jego znajomych, spowodowania zwolnienia
go z pracy, utraty mieszkania lub poprzez przekazanie aresztowanemu przes∏uchiwanemu nie-
prawdziwych informacji o osobie najbli˝szej. Marek ¸. przes∏uchany w charakterze podejrzanego
nie przyzna∏ si´ do stawianych mu zarzutów i odmówi∏ sk∏adania wyjaÊnieƒ w sprawie.

Obecnie w post´powaniu wykonywane sà ostatnie czynnoÊci zwiàzane z analizà zachowanego
materia∏u archiwalnego. W najbli˝szym czasie planowane jest zakoƒczenie Êledztwa i sporzàdzenie
w tej sprawie aktu oskar˝enia.

– sygn. akt S 110/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 28 stycznia 2002 r. w sprawie zbrodni pope∏nionych na osobach narodowo-

Êci polskiej osadzonych przez w∏adze radzieckie w wi´zieniu w Stanis∏awowie w latach 1939–1941.
Z poczynionych ustaleƒ wynika, ˝e w latach 1939–1941 w∏adze radzieckie dokonywa∏y zorgani-

zowanych aresztowaƒ Polaków pracujàcych uprzednio w polskich urz´dach i instytucjach paƒstwo-
wych. Aresztowano g∏ównie m´˝czyzn, a ich rodziny: ˝ony i dzieci, wkrótce potem wywo˝ono w g∏àb
ZSRR. Aresztowani trafiali do wi´zienia w Stanis∏awowie. Dalsze losy wi´kszoÊci z osadzonych
w tym czasie w stanis∏awowskim wi´zieniu nie sà znane, natomiast co do cz´Êci z nich wiadomo, ˝e
byli torturowani w trakcie Êledztw i skazywani jako zdrajcy na kary wieloletnich ci´˝kich robót.

Wspó∏praca z Towarzystwem Mi∏oÊników Lwowa i Kresów Po∏udniowo-Wschodnich, a zw∏asz-
cza z dzia∏ajàcymi przy tej organizacji ko∏ami stanis∏awowian, pozwoli∏a na dotarcie do wielu by-
∏ych mieszkaƒców Stanis∏awowa i innych miejscowoÊci tego województwa. Do osób tych skierowa-
no pisma i ankiety, ustalajàc w ten sposób kilkudziesi´ciu nowych Êwiadków.

Na podstawie zeznaƒ Êwiadków zakres Êledztwa znacznie si´ rozszerzy∏, m.in. o spraw´ wymor-
dowania przez NKWD w czerwcu 1941 r., w zwiàzku z wycofywaniem si´ po wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej, du˝ej grupy wi´êniów stanis∏awowskiego wi´zienia.

Poza dalszymi przes∏uchaniami Êwiadków, obecnie poszukuje si´ w archiwach polskich i niemiec-
kich dokumentów dotyczàcych dokonanego przez wycofujàcych si´ Sowietów mordu w wiezieniu
w Stanis∏awowie. Dotychczasowe ustalenia wskazujà, ˝e prawdopodobnie po zaj´ciu Stanis∏awowa
by∏a przez Niemców sporzàdzana dokumentacja fotograficzna na miejscu ujawnienia zw∏ok wi´êniów.
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Jeden z wàtków tego Êledztwa dotyczàcy zamordowania przez NKWD w koƒcu czerwca 1941 r.
w wi´zieniu w Stanis∏awowie co najmniej 166 obywateli polskich by∏ ju˝ wczeÊniej badany w ra-
mach Êledztwa (S 6/95/NK) prowadzonego przez OKBZpNP w ¸odzi.

– sygn. akt S 122/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 29 listopada 2001 r. w sprawie udzielania przez funkcjonariuszy paƒstwa ko-

munistycznego pomocy w unikni´ciu odpowiedzialnoÊci karnej sprawcom przest´pstw pope∏nio-
nych w dniu 15 grudnia 1981 r. w Jastrz´biu Zdroju podczas pacyfikacji KWK „Manifest Lipcowy”
(obecnie „Zofiówka”) i w dniu 16 grudnia 1981 r. w Katowicach podczas pacyfikacji KWK „Wu-
jek”, polegajàcego na utrudnianiu i udaremnianiu Êledztw prowadzonych w tych sprawach przez
Wojskowà Prokuratur´ Garnizonowà w Gliwicach.

W sprawie tej przedstawiono zarzuty dwóm by∏ym prokuratorom wojskowym: Januszowi B.
– podprokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach, Witoldowi K. – zast´pcy
Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Gliwicach, dowódcy grupy prokuratorów WPG wyko-
nujàcych obowiàzki s∏u˝bowe na terenie Katowic. Zarzuca si´ im niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝-
bowych poprzez utrudnienie post´powaƒ prowadzonych na prze∏omie lat 1981 i 1982 w celu unik-
ni´cia odpowiedzialnoÊci karnej przez sprawców. Zbrodnia ta stanowi∏a zaniechanie polegajàce na
niezabezpieczeniu wszystkich wskazywanych przez Êwiadków zdarzeƒ ∏usek z ostrej amunicji,
wszystkich wyjmowanych z cia∏ zabitych i rannych pocisków, nieudokumentowaniu, w jakich miej-
scach w chwili odniesienia obra˝eƒ znajdowali si´ ranni (postrzeleni) i zabici, niezabezpieczeniu
niezw∏ocznie po wydarzeniach broni u˝ywanej przez cz∏onków plutonu specjalnego ZOMO wska-
zywanych jako sprawców, nieustaleniu iloÊci amunicji zu˝ytej podczas akcji przez pluton specjalny
ZOMO, niezabezpieczeniu ani niedokonaniu ogl´dzin dokumentacji regulujàcej obrót bronià,
nieustaleniu, kto z obecnych w rejonie zajÊç funkcjonariuszy milicji i ˝o∏nierzy dysponowa∏ bronià
palnà wyposa˝onà w ostrà amunicj´ i nieudokumentowaniu, czy broƒ ta by∏a w tym czasie u˝ywa-
na, nieprzes∏uchaniu wielu istotnych Êwiadków, m.in. cz´Êci spoÊród pokrzywdzonych, osób kieru-
jàcych akcjà odblokowania kopalni oraz personelu medycznego kopalni, który udziela∏ pomocy
rannym, niezabezpieczeniu materia∏ów fonicznych (nagraƒ rozmów radiowych) i fotograficznych
powsta∏ych podczas pacyfikacji kopalni i w zwiàzku z nià, niezabezpieczeniu ani niedokonaniu
ogl´dzin dzienników sztabowych formacji uczestniczàcych w akcji oraz ksià˝ki zdarzeƒ i dziennika
korespondencji katowickiego ZOMO, niezleceniu uzupe∏niajàcej opinii sàdowo-lekarskiej ani ba-
listycznej w celu ustalenia odleg∏oÊci, z jakiej oddano strza∏y do ofiar, po∏o˝enia ofiar wzgl´dem
strzelajàcych, lokalizacji konkretnych miejsc, z których oddawano strza∏y, i innych zaniechaƒ.

Ze wzgl´du na stan zdrowia nie mo˝na og∏osiç zarzutu Waldemarowi W. – prokuratorowi Na-
czelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie, wykonujàcemu czynnoÊci procesowe w toku Êledztwa
prowadzonego wówczas przez Wojskowà Prokuratur´ Garnizonowà w Gliwicach. Z tego powodu
materia∏y dotyczàce jego czynów zostanà wy∏àczone do odr´bnego post´powania.

Ponadto do odr´bnych post´powaƒ wy∏àczono ju˝ 11 spraw, g∏ównie dotyczàcych stosowania
gróêb bezprawnych i fizycznego zn´cania si´ przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej wobec
przes∏uchiwanych osób w celu uzyskania od nich okreÊlonych zeznaƒ.

Akt oskar˝enia przeciwko Januszowi B. i Witoldowi K. zostanie skierowany do sàdu w III kwar-
tale 2004 r.

– sygn. akt 123/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 25 stycznia 2002 r. przeciwko funkcjonariuszom MO i SB, którzy we wrzeÊniu

stworzyli fa∏szywe dowody, celem doprowadzenia do wszcz´cia post´powania karnego przeciwko
Krzysztofowi W. – dzia∏aczowi „SolidarnoÊci” – o rzekomà czynnà napaÊç na funkcjonariusza MO,
co w konsekwencji doprowadzi∏o do prawomocnego skazania go za niepope∏nione przest´pstwo.

Z ustaleƒ Êledztwa wynika, ˝e w dniu 18 wrzeÊnia 1987 r. na dworcu PKP w Cz´stochowie funk-
cjonariusze ówczesnej SB i MO zatrzymali Krzysztofa W. i 4 innych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, którzy
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przyjechali pociàgiem z Warszawy na uroczystoÊci religijne i posiadali ze sobà znacznà iloÊç ulotek
o antykomunistycznych treÊciach. Podczas zatrzymania Krzysztof W. podjà∏ prób´ ucieczki, lecz zo-
sta∏ zatrzymany przez funkcjonariusza MO Tadeusza O. i wówczas mia∏ go rzekomo uderzyç
w twarz, powodujàc u niego obra˝enia cia∏a. W efekcie Krzysztof W. zosta∏ oskar˝ony o czynnà na-
paÊç na funkcjonariusza MO i skazany nast´pnie przez Sàd Rejonowy w Cz´stochowie na kar´
1 roku pozbawienia wolnoÊci. Z obecnych ustaleƒ wynika, ˝e zdarzenie takie nie mia∏o w rzeczy-
wistoÊci miejsca, a obra˝enia cia∏a u Tadeusza O. spowodowa∏ inny funkcjonariusz MO – Artur P.,
na polecenie wy˝szych prze∏o˝onych ze S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, którzy zadecydowali, by w ten spo-
sób dostarczyç podstaw do wszcz´cia przeciwko Krzysztofowi W. post´powania karnego.

W czerwcu 2003 r. Tadeuszowi O. i Arturowi P. przedstawiono zarzuty dotyczàce fingowania po-
st´powania karnego, sk∏adania fa∏szywych zeznaƒ podczas post´powania przeciwko Krzysztofowi
W. oraz pobicia go bezpoÊrednio po zatrzymaniu. Obaj podejrzani nie przyznali si´ do stawianych
im zarzutów i odmówili sk∏adania wyjaÊnieƒ. W dniu 30 grudnia 2003 r. skierowano do Sàdu Re-
jonowego w Cz´stochowie akt oskar˝enia. Dotychczas przed sàdem odby∏y si´ trzy rozprawy.

– sygn. akt S 25/02/Zk
Âledztwo wszcz´te w dniu 8 maja 2002 r. w sprawie stosowania przemocy przez funkcjonariuszy

b. PUBP w ˚ywcu oraz Komendy Powiatowej MO w ˚ywcu wobec Józefa D. i 9 innych pokrzyw-
dzonych, w okresie od kwietnia do maja 1949 r., celem uzyskania od nich okreÊlonych wyjaÊnieƒ.
Aresztowanym zarzucano g∏ównie nielegalne posiadanie broni. Z ustaleƒ post´powania wynika, ˝e
podczas Êledztwa funkcjonariusze UB i MO stosowali wobec pokrzywdzonych ró˝ne formy prze-
mocy, polegajàce g∏ównie na biciu, chcàc wymusiç w ten sposób od nich okreÊlone wyjaÊnienia.

Na podstawie zeznaƒ Józefa D. ustalono, ˝e w dniu 16 kwietnia 1949 r. zosta∏ on pobity pi´Êcia-
mi po g∏owie i ca∏ym ciele przez funkcjonariuszy MO Paw∏a B. i W∏adys∏awa W., którzy chcieli
w ten sposób uzyskaç od niego informacje o miejscach ukrycia broni i amunicji.

W dniu 17 marca 2004 r. W∏adys∏awowi W. przedstawiono zarzut zn´cania si´ nad zatrzymanym
w celu uzyskania od niego okreÊlonych wyjaÊnieƒ. Przes∏uchany w charakterze podejrzanego nie
przyzna∏ si´ do stawianego mu zarzutu i z∏o˝y∏ wyjaÊnienia, w których przedstawi∏ siebie jako funk-
cjonariusza nieuciekajàcego si´ do przemocy. Tego samego dnia dokonano tak˝e konfrontacji po-
mi´dzy podejrzanym a pokrzywdzonym Józefem D., który stanowczo podtrzyma∏ swoje wczeÊniej-
sze zeznania i bez ˝adnych wàtpliwoÊci rozpozna∏ W∏adys∏awa W. jako sprawc´ pobicia.

Drugi ustalony jako sprawca funkcjonariusz MO – Pawe∏ B. – zmar∏ w 1990 r.

– sygn. akt S 35/02/Zk
Âledztwo wszcz´te 9 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie zbrodni wojennej stanowiàcej naruszenie pra-

wa mi´dzynarodowego, polegajàcej na zabójstwie w styczniu 1945 r. w Miechowicach (obecnie
dzielnica Bytomia) przez ˝o∏nierzy radzieckich ponad 200 osób ludnoÊci cywilnej z obszaru, na któ-
rym toczy∏y si´ dzia∏ania zbrojne.

W okresie radzieckiej ofensywy w styczniu 1945 r. Miechowice potraktowano jako terytorium
wroga, gdy˝ przed wybuchem II wojny Êwiatowej wraz z Bytomiem le˝a∏y w granicach paƒstwa nie-
mieckiego. W trakcie kilkudniowych walk w rejonie Miechowic zamordowanych zosta∏o ponad 200
(wed∏ug zarejestrowanych zgonów), a wed∏ug ró˝nych êróde∏ nawet oko∏o 380 m´˝czyzn, cywilnych
mieszkaƒców tej miejscowoÊci – wyprowadzanych z piwnic i rozstrzeliwanych pojedynczo i grupo-
wo. WÊród zamordowanych byli te˝ zakwaterowani tutaj robotnicy przymusowi z Polski Centralnej
oraz Ukrainiec, który wybieg∏ witaç „wyzwolicieli”. Zabijano zarówno nastoletnich ch∏opców, jak
i osoby w podesz∏ym wieku, gwa∏cono kobiety.

Do chwili obecnej ustalono i przes∏uchano kilkunastu Êwiadków, przy czym cz´Êç z ˝yjàcych
jeszcze uczestników tych tragicznych zdarzeƒ nie chce sk∏adaç zeznaƒ. Niektórzy z przes∏uchanych
zastrzegajà nieujawnianie ich nazwisk, gdy˝ pomimo up∏ywu ponad 60 lat bojà si´ otwarcie opo-
wiadaç o tym, co sta∏o si´ w Miechowicach w styczniu 1945 r.
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W toku Êledztwa uzyskano dost´p do dokumentacji dotyczàcej rejestracji zgonów w styczniu
i lutym 1945 r. w parafiach katolickich Âwi´tego Krzy˝a i Bo˝ego Cia∏a w Miechowicach oraz Chry-
stusa Króla w Stolarzowicach. Jest ona przedmiotem analizy i zostanie na jej podstawie sporzàdzo-
na lista ofiar.

– sygn. akt S 38/02/Zk
Âledztwo wszcz´te 25 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci przez funk-

cjonariuszy paƒstwa komunistycznego w okresie od 3 sierpnia 1954 r. do grudnia 1956 r. w Gostyniu
Wielkopolskim, Kobylinie i D´bowej ¸àce sióstr zakonnych ze zgromadzeƒ Êw. El˝biety i Êw. Jadwigi.

W toku post´powania ustalono, w oparciu o zeznania Êwiadków, materia∏y archiwalne zgroma-
dzeƒ zakonnych, urz´dów bezpieczeƒstwa i wydzia∏ów ds. wyznaƒ, ˝e od 3 sierpnia 1954 r. rozpo-
cz´∏a si´ specjalna akcja, okreÊlana kryptonimem X2, skierowana przeciwko 10 ˝eƒskim zgroma-
dzeniom zakonnym majàcym swe placówki na terenie 3 ówczesnych województw: opolskiego,
stalinogrodzkiego i wroc∏awskiego.

Ze zgromadzonych dokumentów wynika, i˝ bezprawnà deportacj´ sióstr zakonnych uzasadnia-
no rzekomymi, rewizjonistycznymi postawami zakonnic oraz ich niemieckim pochodzeniem. Jed-
nak˝e spoÊród 1500 przesiedlonych z u˝yciem przymusu sióstr, wszystkie, poza nielicznymi wyjàt-
kami, by∏y Polkami. W trakcie wysiedlania dokonano bezpowrotnego zaboru majàtku (grunty,
budynki z wyposa˝eniem, zapasy ˝ywnoÊci, inwentarz ˝ywy), który stanowi∏ w∏asnoÊç zgromadzeƒ,
odbierajàc im praktycznie podstawy egzystencji. Ponadto wielokrotnie w sposób brutalny i obceso-
wy, bez poszanowania, traktowano przedmioty sakralne w kaplicach znajdujàcych si´ na terenie
przejmowanych obiektów.

Siostry umieszczono w oÊrodkach odosobnienia, zabraniajàc swobodnego ich opuszczania
i wszelkich kontaktów ze Êwiatem zewn´trznym, co stanowi∏o pogwa∏cenie regu∏ poszczególnych
zgromadzeƒ majàcych charakter czynny, prowadzàcych aktywnà dzia∏alnoÊç na rzecz potrzebujà-
cych. OÊrodki odosobnienia utworzone w Wieliczce, Staniàtkach, Stadnikach, Gostyniu Wlkp., D´-
bowej ¸àce stanowi∏y swoiste obozy pracy. Zorganizowano w nich szwalnie, w których umieszczo-
no maszyny do szycia i przymuszono siostry do szycia w systemie akordowym, zmianowym
i taÊmowym cz´Êci garderoby damskiej i m´skiej. PodkreÊlenia wymaga, i˝ wÊród zakonnic niewie-
le potrafi∏o szyç, gdy˝ wi´kszoÊç z nich to wykwalifikowane piel´gniarki, nauczycielki, katechetki.
Praca sióstr by∏a nadzorowana przez Êwieckich.

W oÊrodkach internowania funkcjonariusze UB przeprowadzali z zakonnicami indywidualne
rozmowy, nak∏aniajàc je do odejÊcia z zakonu lub do tajnej wspó∏pracy.

Ustalono, i˝ przy ˝yciu pozostaje oko∏o 70 sióstr, wobec których dopuszczono si´ opisanej
zbrodni komunistycznej. Obecnie trwajà ich przes∏uchania, jak równie˝ prowadzone sà kwerendy
archiwalne i gromadzone dokumenty, zarówno w∏adz zgromadzeƒ, jak i Êwieckich, ukazujàce prze-
bieg oraz ideologiczne t∏o prowadzonej akcji.

– sygn. akt S 72/03/Zk
Postanowieniem z 1 grudnia 2003 r. wy∏àczono ze Êledztwa o sygn. S 17/01/Zk materia∏y doty-

czàce zbrodni komunistycznych, jakich dopuÊci∏ si´ Józef B. w okresie 1948–1949 r., gdy by∏ on za-
st´pcà naczelnika Wydzia∏u Âledczego WUBP w Katowicach. Funkcjonariusz ten w 1968 r. opuÊci∏
Polsk´ i Êlad po nim zaginà∏. W trakcie s∏u˝by w WUBP w Katowicach w okresie od 2 stycznia
1951 r. do 15 wrzeÊnia 1953 r. Józef B. pe∏ni∏ kolejno funkcje zast´pcy, a nast´pnie naczelnika Wy-
dzia∏u Âledczego. Aresztowani cz∏onkowie podziemia niepodleg∏oÊciowego, wobec których prowa-
dzono Êledztwa, okreÊlali Józefa B. jako pot´˝nie zbudowanego, o r´kach jak „bochny chleba”,
szczególnie okrutnego w zn´caniu si´ nad podejrzanymi, stosujàcego przy tym ró˝nego rodzaju
przedmioty s∏u˝àce do zadawania bólu.

Znany jest przypadek, gdy wobec pokrzywdzonego skr´powanego, a nast´pnie powieszonego na
kiju w∏o˝onym pod kolana i opartym na krzes∏ach Józef B. u˝ywa∏ tzw. gumy pozosta∏ej po Gestapo,
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mówiàc przy tym: „co Niemcy mieli z∏e, toÊmy wyrzucili, a co dobre, zostawiliÊmy”, bijàc tà „gu-
mà” aresztowanego po ca∏ym ciele.

Po odejÊciu ze s∏u˝by Józef B. zosta∏ dyrektorem naczelnym jednego z najwi´kszych zjednoczeƒ
budowlanych na Âlàsku. W trakcie tej pracy wielokrotnie spotyka∏ swoje ofiary i rozpoznawa∏ oso-
by, które bi∏ w trakcie pracy w UB.

Gdy ww. w 1968 r. opuÊci∏ kraj, zatar∏ za sobà wszelkie Êlady. Dotyczy to zarówno dokumenta-
cji zwiàzanej z jego pracà w WUBP w Katowicach, jak i potem w budownictwie.

Dopiero od pewnego czasu Józef B. koresponduje z ró˝nymi instytucjami w Polsce, chcàc uzy-
skaç zaÊwiadczenie o zatrudnieniu w UB, które jest mu potrzebne do uzyskania wy˝szej emerytu-
ry w Szwecji, gdzie obecnie przebywa, gdy˝ – jak podaje – za obecnie otrzymywanà jest mu ci´˝ko
prze˝yç.

Wobec ustalenia miejsca pobytu Józefa B. wydano postanowienie o przedstawieniu mu 5 zarzu-
tów, dotyczàcych m.in. pobicia, wybicia z´bów i u˝ywania przemocy celem uzyskania przyznania si´
do winy zatrzymanych osób. Jeden z pokrzywdzonych w wyniku pobicia znalaz∏ si´ w szpitalu, gdzie
oÊwiadczy∏ swojej ˝onie: „gdybym umar∏, to pami´taj, ubowiec o nazwisku B. tak mnie kopnà∏, ˝e
p´k∏a mi otrzewna i wyrostek”.

W chwili obecnej trwa uzupe∏nianie materia∏u dowodowego, który da podstaw´ do rozszerze-
nia zarzutów stawianych Józefowi B., a nast´pnie podj´te zostanà czynnoÊci zmierzajàce do posta-
wienia go przed polskim sàdem.

– sygn. akt S 2/04/Zk
Âledztwo wszcz´te w dniu 10 lutego 2004 r. w sprawie zbrodni przeciwko ludzkoÊci polegajàcej na

zabójstwie w styczniu 1945 r. na terenie powiatu Gliwice przez ˝o∏nierzy radzieckich ponad 800 osób
ludnoÊci cywilnej i osób duchownych z obszaru, na którym toczy∏y si´ dzia∏ania zbrojne.

W okresie ofensywy radzieckiej w styczniu 1945 r. Gliwice i ich okolice zosta∏y potraktowane
jako terytorium wroga, gdy˝ przed wybuchem II wojny Êwiatowej le˝a∏y w granicach paƒstwa nie-
mieckiego. W okresie od 22 stycznia do 30 stycznia 1945 r. – do chwili obj´cia w∏adzy przez Ko-
mendantur´ Wojennà Armii Czerwonej – w trakcie trwajàcych walk, a tak˝e bezpoÊrednio po ich
zakoƒczeniu zamordowanych zosta∏o co najmniej 817 osób, g∏ównie starców, kobiet i dzieci oraz
osób duchownych. Liczba ta zosta∏a ustalona na podstawie zapisów w parafialnych ksi´gach zgo-
nów wy∏àcznie parafii rzymskokatolickich, ksi´gi parafii innych wyznaƒ nie zachowa∏y si´ do dnia
dzisiejszego.

Zachowanie ˝o∏nierzy Armii Czerwonej wskazywa∏o na stosowanie odpowiedzialnoÊci zbioro-
wej w stosunku do uznanej za niemieckà ludnoÊci powiatu Gliwice i jego okolic.

TrudnoÊç w prowadzeniu Êledztwa wynika z tego, ˝e po wojnie ludnoÊç uznana za niemieckà zo-
sta∏a deportowana na teren Niemiec. Jak dotàd, zdo∏ano ustaliç kilku Êwiadków tych zdarzeƒ.
Âwiadek naoczny Maria B. w styczniu 1945 r. ukrywa∏a si´ wraz z matkà i sàsiadami w piwnicy jed-
nej z kamienic w Gliwicach. W pewnym momencie do Êrodka weszli umundurowani ˝o∏nierze ra-
dzieccy i zabrali zegarki od wszystkich tam znajdujàcych si´ osób. Gdy do miejsca schronienia przy-
sz∏a kolejna grupa Rosjan, uznali oni, ˝e odmawia si´ im oddania „ciasów” i otworzyli ogieƒ
z pepesz do przebywajàcych w piwnicy cywilów, zabijajàc dwie doros∏e osoby.

Inny Êwiadek, Józef K., widzia∏ wje˝d˝ajàce do miasta czo∏gi radzieckie. Zezna∏ tak˝e, ˝e po
zdobyciu miasta szeregowi ˝o∏nierze Armii Czerwonej pozostawali bez ˝adnej kontroli dowód-
ców, plàdrowali mienie, gwa∏cili kobiety. Âwiadek zna przypadek gwa∏tu na siedmioletniej dziew-
czynce.

Âledztwo obejmuje te˝ zdarzenie z dnia 10 maja 1945 r., kiedy ˝o∏nierz radziecki zastrzeli∏ ów-
czesnego wiceprezydenta miasta Gliwice Tadeusza Gruszczyƒskiego, który próbowa∏ broniç na-
padni´tà urz´dniczk´ administracji polskiej. Z relacji córki zabitego wynika, ˝e do koƒca wiosny
w Gliwicach dochodzi∏o do mordów, gwa∏tów i rabunków. Dotyczy to okresu, gdy w∏adz´ nad mia-
stem przej´∏a nowo tworzona administracja polska, a zbrodnie dotkn´∏y tak˝e jej pracowników.

82



Przest´pcze zachowania ˝o∏nierzy radzieckich stacjonujàcych w Gliwicach – g∏ównie pacjentów
wojskowych lazaretów, by∏y tolerowane i tuszowane przez radzieckie dowództwo.

W chwili obecnej trwajà czynnoÊci majàce na celu ustalenie ˝yjàcych Êwiadków i osób najbli˝-
szych zamordowanych w trakcie tych zdarzeƒ.

– sygn. akt S 15/04/Zk
Âledztwo wszcz´te w dniu 1 marca 2004 r. w sprawie zbrodni przeciwko ludzkoÊci polegajàcej

na zabójstwie w okresie 26–28 stycznia 1945 r. w Przyszowicach, powiat Giera∏towice, przez ˝o∏nie-
rzy radzieckich co najmniej 60 osób ludnoÊci cywilnej z obszaru, na którym toczy∏y si´ dzia∏ania
zbrojne.

W trakcie dzia∏aƒ zbrojnych prowadzonych na terenie Przyszowic przez Armi´ Czerwonà jej
˝o∏nierze wymordowali w ró˝nych okolicznoÊciach co najmniej 60 mieszkaƒców wsi i osób tam
przebywajàcych.

Ustalenia Êledztwa, w którym przes∏uchano ju˝ 23 osoby – w wi´kszoÊci bezpoÊrednich Êwiadków
radzieckich zbrodni – wskazujà, ˝e Rosjanie uznali Przyszowice za niemieckà wieÊ. Jednak˝e w ple-
biscycie w 1921 r. przewa˝ajàca cz´Êç jej mieszkaƒców opowiedzia∏a si´ za przynale˝noÊcià do II RP.

Skal´ tragedii, jaka dotkn´∏a wieÊ, pot´guje fakt, i˝ wÊród zamordowanych ofiar znajdowa∏o si´
co najmniej 4 wi´êniów, uciekinierów z KL Auschwitz, którzy ukrywali si´ we wsi. W chwili wkra-
czania Armii Czerwonej wyszli witaç ˝o∏nierzy, a ci zastrzelili ich na miejscu. WÊród zabitych wi´ê-
niów sà W´gier i W∏och. Ofiarà ˝o∏nierzy radzieckich pad∏ te˝ Polak obywatelstwa francuskiego,
który we wrzeÊniu 1939 r. walczy∏ jako ochotnik w Armii Polskiej, wzi´ty do niewoli uciek∏ tu˝ przed
styczniem 1945 r. z Gliwic. Jego los podzieli∏ te˝ inny polski ˝o∏nierz, bohater spod Narwiku.

Ofiarami ˝o∏nierzy sowieckich byli g∏ównie m´˝czyêni, którzy w ocenie sprawców mogli s∏u˝yç
w armii niemieckiej, jednak˝e zabijane by∏y tak˝e kobiety, dzieci i osoby starsze.

Na tym etapie Êledztwa trwajà przes∏uchania Êwiadków, mieszkaƒców Przyszowic, których ze-
znania majà daç podstaw´ do sporzàdzenia pe∏nej listy mieszkaƒców zamordowanych przez ˝o∏nie-
rzy radzieckich. Dotychczas ustalono 60 Êwiadków, a ze wzgl´du na ich podesz∏y wiek czynnoÊci
wykonywane sà w miejscach ich zamieszkania.

2.4. ODDZIA¸OWA KOMISJA W KRAKOWIE

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 2/00/Zn
Âledztwo podj´te z zawieszenia 4 grudnia 2001 r. w sprawie zbrodni pope∏nionych w latach

1939–1944 na wi´êniach obozów pracy przymusowej na terenie okupowanej Polski.
Przedmiotem Êledztwa sà zbrodnie cz∏onków komendantur i obs∏ugi kilkunastu obozów s∏u˝by

budowlanej (Baudienst) i innych obozów pracy usytuowanych na terytorium okupowanej Polski,
polegajàce na zabójstwach wi´êniów tych obozów i zn´caniu si´ nad nimi.

W okresie sprawozdawczym ustalono 26 kolejnych pokrzywdzonych i odebrano od nich relacje
w charakterze Êwiadków.

Zeznania tych Êwiadków w powiàzaniu z uprzednio odebranymi relacjami innych przes∏ucha-
nych osób, ∏àcznie kilkuset, pozwalajà na ustalenie warunków pobytu i pracy wi´êniów oraz oko-
licznoÊci zbrodni pope∏nionych w obozach.

Âledztwo jest ˝mudne, a czas jego trwania wyd∏u˝a si´. Kolejni przes∏uchani Êwiadkowie dostar-
czajà wiadomoÊci pozwalajàcych poszukiwaç dalszych osób pokrzywdzonych lub Êwiadków zbrodni.

Zgromadzony obszerny materia∏ dowodowy pozwala ju˝ obecnie na szerokie opracowanie, tak-
˝e historyczne, ukazujàce organizacj´, funkcjonowanie oraz rozmiary zbrodni pope∏nionych na
wi´êniach obozów pracy przymusowej.
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– sygn. akt S 9/01/Zn
Âledztwo wszcz´te 6 czerwca 2001 r. prowadzone jest w sprawie wydania w∏adzom niemieckim

w kwietniu i lipcu 1944 r. w Makowie Podhalaƒskim i Grzechyni oko∏o 80 osób nale˝àcych do AK
– Oddzia∏ Podgórze Huta oraz innych osób z tym oddzia∏em wspó∏pracujàcych, z których cz´Êç zgi-
n´∏a w obozie koncentracyjnym Kraków-P∏aszów w sierpniu 1944 r.

W toku dotychczasowego Êledztwa ustalano okolicznoÊci zbrodni, a w szczególnoÊci ujawniono,
˝e jeden z cz∏onków tego oddzia∏u – Âlàzak, dezerter z armii niemieckiej z racji pochodzenia okre-
Êlany jako „Hanys”, uczestniczy∏ w akcjach pacyfikacyjnych w Makowie Podhalaƒskim i Grzechyni
przeprowadzonych w kwietniu i lipcu 1944 r. przez funkcjonariuszy Gestapo z Zakopanego. Na
podstawie zebranych w Êledztwie dowodów oraz rozpoznania przez Êwiadków „Hanys” zosta∏ zi-
dentyfikowany jako Piotr W. Na dalszym etapie Êledztwa, po uzyskaniu materia∏ów archiwalnych
dotyczàcych s∏u˝by Piotra W. w armii niemieckiej, przedstawiony zostanie mu zarzut wspó∏dzia∏a-
nia z w∏adzami paƒstwa niemieckiego i udzia∏ w zabójstwach ludnoÊci polskiej oraz podj´te zosta-
nà dalsze czynnoÊci procesowe zmierzajàce do postawienia go w stan oskar˝enia.

– sygn. akt S 24/01/Zn
Âledztwo wszcz´te 18 lipca 2001 r. w sprawie udzia∏u obywateli polskich, wspó∏pracujàcych

z w∏adzami paƒstwa niemieckiego, w zamordowaniu w dniu 28 listopada 1943 r. w miejscowoÊci
Podczerwone Wiktorii ˚. i Tomasza H. – ˝o∏nierzy AK.

Z ustaleƒ tego post´powania wynika, ˝e na terenie wsi Podczerwone w okresie okupacji nie-
mieckiej dzia∏a∏a placówka AK, której aktywnymi cz∏onkami byli Wiktoria ˚. i Tomasz H., ps.
„P∏ot”. Oboje byli m∏odymi ludêmi zaanga˝owanymi w walk´ z niemieckim najeêdêcà, pomimo ˝e
Wiktoria ˚. by∏a matkà trojga ma∏ych dzieci. W jej domu przed wywozem na przymusowe roboty
do Niemiec wielokrotnie chroni∏y si´ doros∏e córki zamieszkujàcej w sàsiedztwie rodziny M. – Ka-
rolina i W∏adys∏awa. W dniu poprzedzajàcym krytyczne zdarzenie równie˝ obie przebywa∏y w do-
mu Wiktorii ˚. Zjawi∏ si´ tam tak˝e Tomasz H., który pozosta∏ na nocleg w stodole.

Rankiem zabudowania rodziny ˚. otoczone zosta∏y przez ˝o∏nierzy niemieckich, wraz z który-
mi przyby∏ wójt wsi Podczerwone Józef K. Wiktoria ˚. ukry∏a si´ w kuchni swojego domu za pie-
cem, przykrywajàc si´ snopem s∏omy i przykazujàc dzieciom, by informowa∏y, ˝e nie ma jej w do-
mu. ˚o∏nierze, którzy weszli do domu, nie odnaleêli jej, ale przyby∏y wraz z nimi wójt Józef K.
ujawni∏ jej kryjówk´ i wyda∏ jà w r´ce Niemców. Wiktoria ˚. zosta∏a wyprowadzona na podwórze,
gdzie na Êniegu le˝a∏y ju˝ zw∏oki Tomasza H. Wiktoria ˚. potwierdzi∏a, ˝e zna zabitego, po czym
tak˝e zosta∏a zamordowana strza∏em w g∏ow´.

Zebrany materia∏ dowodowy pozwoli∏ bez wàtpliwoÊci stwierdziç, ˝e do Êmierci Wiktorii ˚.
przyczyni∏a si´ postawa i nadgorliwoÊç wójta Józefa K., który z w∏asnej woli i nieprzymuszony przez
Niemców ujawni∏ miejsce ukrywania si´ pokrzywdzonej i wyda∏ jà w ich r´ce, w nast´pstwie czego
zosta∏a zamordowana. Takie jego zachowanie wyczerpa∏o form´ karalnego pomocnictwa do zbrod-
ni zabójstwa przewidzianej w dekrecie sierpniowym z 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hi-
tlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i zn´cania si´ nad jeƒcami oraz nad ludnoÊcià cywilnà.
Jednak, jak ustalono w Êledztwie, Józef K. zmar∏ 5 wrzeÊnia 1985 r, z tego te˝ powodu post´powa-
nie umorzono 10 marca 2004 r.

– sygn. akt S 31/01/Zn
Âledztwo prowadzone jest w sprawie zamordowania w nieustalonym bli˝ej dniu i miesiàcu 1943

lub 1944 r. w miejscowoÊci Dobranówka, powiat Borszczów, województwo tarnopolskie, stu kilku-
dziesi´ciu nieustalonych z imienia i nazwiska obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej.

Âledztwo wszcz´te 3 sierpnia 2001 r. zmierza∏o do jednoznacznego okreÊlenia liczby ofiar i ich
danych personalnych oraz ustalenia sprawców zbrodni.

W dotychczasowym Êledztwie potwierdzono ponad wszelkà wàtpliwoÊç, i˝ Dobranówka by∏a ko-
lejnym miejscem zag∏ady obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej. Wymieniono to miejsce
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m.in. w katalogu wydanym przez Biuro Mi´dzynarodowe S∏u˝by Poszukiwawczej w Arolsen, jed-
nak aktualny sposób katalogowania dokumentów w ITS Arolsen nie pozwala na potwierdzenie na-
zwisk osób uwi´zionych w obozie w Dobranówce bez uprzedniego wskazania ich danych personal-
nych. W Êledztwie ustalono, ˝e nie ˝yje Êwiadek, który w swych wspomnieniach wymienia∏
Dobranówk´ jako miejsce kaêni narodu ˝ydowskiego. Nie ˝yje równie˝ wymieniany przez niego
kolega, którego wskaza∏ jako naocznego Êwiadka tych wydarzeƒ. Uzyskano natomiast przytaczanà
przez ró˝ne dost´pne êród∏a relacj´ innego Êwiadka, Lusi Mehr, w której opisuje ona obóz w Do-
branówce. Mimo podj´tych dzia∏aƒ poszukiwawczych nie ustalono miejsca aktualnego zamieszki-
wania tego Êwiadka, jak równie˝ cz∏onków jego rodziny, którzy mogliby mieç wiedz´ w sprawie.
Podj´to liczne poszukiwania w instytucjach archiwalnych i muzeach zajmujàcych si´ Holocaustem.
Uzyskane dane potwierdzajà jedynie fakt istnienia tego obozu, nie pog∏´biajà natomiast wiedzy
w zakresie istotnym dla Êledztwa.

W najbli˝szym czasie, wobec braku dalszych mo˝liwoÊci wykrywczych, opracowana zostanie de-
cyzja o umorzeniu Êledztwa.

– sygn. akt S 40/01/Zn
Âledztwo wszcz´te 20 lipca 2001 r. w sprawie zabójstwa El˝biety ˚urad dokonanego w nieusta-

lonym dniu, w okresie pomi´dzy 1 wrzeÊnia 1939 r. a 23 czerwca 1942 r. w Krakowie, w Zak∏adzie
dla Umys∏owo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie.

Wprawdzie przedmiotem Êledztwa jest pozbawienie ˝ycia konkretnej pacjentki zak∏adu w Ko-
bierzynie, jednak dla jego wyniku istotne znaczenie ma ocena post´powania okupacyjnych zarzàd-
ców tej placówki. Znany jest bowiem fakt drastycznego ograniczenia przydzia∏ów ˝ywnoÊci dla pol-
skich pacjentów, co spowodowa∏o wzrost ich ÊmiertelnoÊci o po∏ow´ jeszcze przed likwidacjà
zak∏adu w Kobierzynie w dniu 23 czerwca 1942 r.

Gromadzone sà w drodze mi´dzynarodowej pomocy prawnej, w tym za poÊrednictwem Centra-
li w Ludwigsburgu, dokumenty z post´powaƒ karnych prowadzonych przeciwko administratorowi
zak∏adu w Kobierzynie (Aleksowi Krollowi) i osobom odpowiedzialnym za jego aprowizacj´ z ra-
mienia Wydzia∏u Zdrowia Rzàdu GG i Resortu Zdrowia Rzeszy.

Obecnie oczekuje si´ na udost´pnienie takich dokumentów dotyczàcych kierownika Wydzia∏u
Zdrowia w Rzàdzie GG – dr. Josta Wallbauma i szefa Resortu Zdrowia Rzeszy – dr. Józefa Conti.

– sygn. akt S 63/02/Zn
Âledztwo wszcz´te 26 listopada 2002 r. w sprawie rozstrzelania przez ˝o∏nierzy niemieckich,

w nieustalonym dniu pomi´dzy 1 lutego a 31 marca 1944 r. we wsi P∏otycz Ma∏a, powiat Tarnopol,
kilkudziesi´ciu osób narodowoÊci polskiej.

Ustalono ju˝ ponad 20 ˝yjàcych Êwiadków zbrodni dokonanej w P∏otyczy Ma∏ej, z czego dotych-
czas przes∏uchanych zosta∏o 18. Na podstawie uzyskanych zeznaƒ potwierdzono wersj´, i˝ zabój-
stwa kilkudziesi´ciu mieszkaƒców P∏otyczy dokona∏ oddzia∏ wojska niemieckiego. JednoczeÊnie
stwierdzono, ˝e za najbardziej prawdopodobnà dat´ tego zdarzenia uznaç nale˝y 8 marca 1944 r.

W dalszym ciàgu b´dà prowadzone poszukiwania Êwiadków tej zbrodni spoÊród osób zamiesz-
ka∏ych w Polsce i za granicà, w celu ustalenia przebiegu zdarzenia, a w szczególnoÊci zidentyfiko-
wania niemieckiej formacji zbrojnej, której ˝o∏nierze dokonali zabójstwa kilkudziesi´ciu Polaków.
Po dokonaniu tych ustaleƒ wystosowany zostanie wniosek do Centrali w Ludwigsburgu o udziele-
nie pomocy i wskazanie jej sprawców.

– sygn. akt S 6/03/Zn
Âledztwo podj´te z zawieszenia 17 listopada 2003 r. w sprawie zbrodni pope∏nionych w okresie

okupacji niemieckiej przez ˝andarmów oraz funkcjonariuszy niemieckiej policji polegajàcych na
zabójstwach ludnoÊci polskiej, obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej oraz romskiej na tere-
nie powiatu brzeskiego.
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Jednym z wàtków Êledztwa by∏o zabójstwo 5 osób narodowoÊci ˝ydowskiej latem 1944 r. w miej-
scowoÊci Uszew, powiat Brzesko. Na podstawie relacji przes∏uchanych Êwiadków ustalono dane
personalne 2 ˝andarmów niemieckich, którzy dopuÊcili si´ opisanej zbrodni.

Osoby narodowoÊci ˝ydowskiej ukrywa∏y si´ w lesie w miejscowoÊci Uszew i korzysta∏y z pomo-
cy udzielanej im przez Polaków, mieszkaƒców tej wsi.

Akcja poszukiwania ukrywajàcych si´ ˚ydów zakoƒczy∏a si´ ich zastrzeleniem. ˚andarmi nie-
mieccy w czasie tej akcji ustalili, i˝ ˚ydom pomaga∏ m.in. Wojciech Kotfis, mieszkaniec Uszwi. Niem-
cy po zastrzeleniu ˚ydów przyjechali pod dom Wojciecha Kotfisa i jego równie˝ zastrzelili.

W wyniku ˝mudnych i dog∏´bnych poszukiwaƒ materia∏ów archiwalnych ustalono, i˝ jeden ze
sprawców przedmiotowej zbrodni ukrywa∏ si´ na terenie Polski, zosta∏ uj´ty i osàdzony przez Sàd
Wojewódzki w Krakowie wyrokiem z dnia 14 paêdziernika 1975 r. Zosta∏ on skazany na kar´ 25 lat
pozbawienia wolnoÊci.

Wyrok powy˝szy nie objà∏ jednak zbrodni, jakiej dopuÊci∏ si´ w miejscowoÊci Uszew. Sprawca
przest´pstwa zmar∏ w Zak∏adzie Karnym w Barczewie w dniu 3 marca 1982 r.

Drugi z ustalonych sprawców zbrodni równie˝ najprawdopodobniej nie ˝yje.
Wobec Êmierci sprawców przest´pstwa Êledztwo umorzono.

– sygn. akt S 50/03/Zn
Âledztwo przej´te do dalszego prowadzenia 2 lipca 2003 r. w sprawie zabójstwa nieustalonej

liczby mieszkaƒców wsi Huta Pieniacka w by∏ym województwie tarnopolskim, dokonanego w dniu
28 lutego 1944 r. przez cz∏onków 14. Dywizji SS Galizien.

Na podstawie zeznaƒ przes∏uchanych dotychczas 91 Êwiadków ustalono, ˝e w dniu 28 lutego
1944 r., we wczesnych godzinach porannych, miejscowoÊç Huta Pieniacka zosta∏a otoczona przez
liczàcy co najmniej 100 osób oddzia∏ wojska, którym by∏ pu∏k 14. Dywizji SS Galizien lub batalion
z tego pu∏ku. ˚o∏nierze wyp´dzili z domów wszystkich odnalezionych mieszkaƒców Huty, groma-
dzàc ich w miejscowym koÊciele. Wi´kszoÊç z nich spalono ˝ywcem, a cz´Êç zastrzelono. Podawa-
na jest ró˝na liczba ofiar: od 700 do 1500 osób.

Dotychczas przeprowadzono czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia nieznanych i nieprzes∏ucha-
nych dotàd Êwiadków, a dokonana analiza zgromadzonych dokumentów, w tym fragmentarycznych
spisów cz∏onków 14. Dywizji SS Galizien, pozwala na sporzàdzenie imiennej listy osób, wÊród któ-
rych mogà si´ znajdowaç sprawcy tej zbrodni.

PodkreÊlenia wymaga, ˝e w∏adze niemieckie przekaza∏y na potrzeby niniejszego Êledztwa oko-
∏o 2000 stron dokumentów zawierajàcych nazwiska SS-manów narodowoÊci ukraiƒskiej, których
cz´Êç znalaz∏a po wojnie schronienie w Wielkiej Brytanii.

– sygn. akt S 76/03/Zn
Âledztwo wszcz´te 12 listopada 2003 r. w sprawie zbrodni nazistowskiej polegajàcej na dokona-

niu zabójstw 11 mieszkaƒców wsi Niewachlów przez ˝o∏nierzy niemieckich w dniu 28 lipca 1943 r.
w lesie Jab∏onna-Papiernia ko∏o Sukowa.

Prowadzenie Êledztwa i poczynione w nim ustalenia budzi∏y du˝e zainteresowanie spo∏ecznoÊci
Niewachlowa – obecnie dzielnicy Kielc. W toku Êledztwa przes∏uchano 12 Êwiadków, ustalono
14 osób b´dàcych cz∏onkami rodzin rozstrzelanych przez Niemców, którym to osobom przyznano
status pokrzywdzonych. Przes∏uchanie niektórych osób nie by∏o mo˝liwe z uwagi na stan ich zdro-
wia. Przes∏uchane osoby, w wi´kszoÊci naoczni Êwiadkowie zbrodni, poza szczegó∏owymi zeznania-
mi opisujàcymi przebieg wydarzeƒ z dnia 28 lipca 1943 r. w Niewachlowie, dostarczy∏y do akt Êledz-
twa posiadane dokumenty zwiàzane z przedmiotem Êledztwa.

W ramach czynnoÊci prowadzàcych do ustalenia sprawców tej zbrodni wykorzystano materia∏y
znajdujàce si´ w aktach Êledztwa Ds. 10/71 prowadzonego przez b. OKBZH w Kielcach, a tak˝e
zapoznano si´ z dwoma opracowaniami historycznymi.

Mimo ˝e Êledztwo umorzono w dniu 21 maja 2004 r. wobec niewykrycia sprawców zbrodni, to
jednak˝e zdo∏ano ustaliç kilka dotychczas nieznanych okolicznoÊci.
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– sygn. akt S 19/04/Zn
Âledztwo podj´te z zawieszenia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zamordowania w dniu 4 czerwca

1943 r. 79 mieszkaƒców wsi Nasiechowice, Zagaje Zarogowskie, Poja∏owice, Dziewi´cio∏y i Munia-
kowice, powiat Miechów, oraz zamordowania w dniu 11 lipca 1943 r. 11 mieszkaƒców wsi Nasie-
chowice, powiat Miechów.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych czynnoÊci, w tym przes∏uchania 55 Êwiadków i uzy-
skanych materia∏ów archiwalnych, ustalono dane wszystkich zamordowanych, wÊród których by∏y
dzieci, a nawet kilkumiesi´czne niemowl´. Ponadto odtworzono okolicznoÊci i przebieg zbrodni
oraz ustalono jednostki niemieckie bioràce udzia∏ w akcjach pacyfikacyjnych i funkcjonariuszy kie-
rujàcych tymi akcjami: komendanta ˝andarmerii w Miechowie – Willego Buczyƒskiego, szefa Ge-
stapo w Miechowie – Franza Bosenkottlera i szefa Kripo w Miechowie – Philipa E. Riedengera.

Obecnie prowadzone sà czynnoÊci majàce na celu ustalenie pozosta∏ych sprawców zbrodni.

– sygn. akt S 38/04/Zn
Âledztwo prowadzone od 22 marca 2004 r. w sprawie zabójstwa w dniu 30 lipca 1941 r. Edwar-

da ˚eliƒskiego w obozie koncentracyjnym w OÊwi´cimiu.
Na podstawie zeznaƒ Êwiadków i analizy materia∏ów archiwalnych pochodzàcych z Muzeum

OÊwi´cimskiego odtworzono okolicznoÊci Êmierci E. ˚eliƒskiego oraz zidentyfikowano sprawc´ tej
zbrodni – blokowego Ludwika Morawca.

W toku Êledztwa ustalono, ˝e L. Morawiec w 1948 r. zosta∏ skazany za zn´canie si´ nad wi´ê-
niami obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu, lecz wyrok ten nie objà∏ zabójstwa Edwarda ˚. Jed-
noczeÊnie ustalono, ˝e L. Morawiec zmar∏ w 1993 r. W tej sytuacji zostanie wydana decyzja
o umorzeniu Êledztwa wobec Êmierci osoby, co do której istnia∏y podstawy do przedstawienia za-
rzutów.

– sygn. akt S 57/04/Zn – poprzednia sygn. S 111/01/Zn
Âledztwo to prowadzone by∏o przeciwko Marianowi Owczarkowi podejrzanemu o to, ˝e w dniu

8 lipca 1943 r. w Czechowie, gmina Kije, powiat Piƒczów, jako funkcjonariusz policji granatowej
wraz z ˝andarmerià niemieckà wzià∏ udzia∏ w okrà˝eniu zabudowaƒ nale˝àcych do Józefa Doma-
ga∏y i zastrzeleniu jego córki Anny Malesy oraz o to, ˝e w nieustalonym dniu jesieni 1943 r. we wsi
Górki, powiat Piƒczów, jako funkcjonariusz policji granatowej zastrzeli∏ obywatela polskiego na-
rodowoÊci ˝ydowskiej o nazwisku Brandys.

W toku Êledztwa ustalono, ˝e podejrzany Marian Owczarek przed zakoƒczeniem wojny wyje-
cha∏ z Polski i osiad∏ w Kanadzie. W tej sytuacji zarzàdzono jego poszukiwanie mi´dzynarodowym
listem goƒczym, które nie przynios∏o po˝àdanych efektów, a nadto placówka Interpolu w Ottawie
nie potwierdzi∏a jego miejsca pobytu na terenie Kanady, co spowodowa∏o, i˝ 26 marca 2003 r.
Êledztwo zawieszono.

Na poczàtku 2004 r. uzyskano informacj´, ˝e Marian Owczarek zmar∏ w Kanadzie 11 listopada
2003 r. Fakt ten zosta∏ urz´dowo potwierdzony przez Konsulat RP w Vancouver. Po uzyskaniu od-
pisu aktu zgonu Mariana Owczarka podj´to zawieszone Êledztwo, uchylajàc równoczeÊnie zastoso-
wany wobec niego Êrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania oraz odwo∏ano po-
szukiwania podejrzanego mi´dzynarodowym listem goƒczym.

Âledztwo przeciwko Marianowi Owczarkowi umorzono 30 czerwca 2004 r. z powodu Êmierci
sprawcy zbrodni.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 2/00/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 20 paêdziernika 2000 r. w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funk-

cjonariuszy WUBP w Krakowie w latach 1945–1956.
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Âledztwo ma charakter wielowàtkowy, jak bowiem ustalono, funkcjonariusze UB podejmowali
szereg bezprawnych dzia∏aƒ, w tym bezpodstawnych aresztowaƒ, stosowali przest´pcze metody
Êledcze w celu wymuszenia zeznaƒ i wyjaÊnieƒ wobec ponad 200 ustalonych osób pokrzywdzonych.

Na podstawie ogl´dzin akt Wojskowego Sàdu Rejonowego w Krakowie ustalono oko∏o 150 funk-
cjonariuszy UB, którzy prowadzili Êledztwa przeciwko cz∏onkom organizacji niepodleg∏oÊciowych.

Odnaleziono i przeprowadzono analiz´ akt osobowych tych funkcjonariuszy UB.
W okresie sprawozdawczym z materia∏ów Êledztwa zgromadzonych w 26 tomach wyodr´bnio-

no i zakoƒczono 5 wàtków. Sprawy te dotyczy∏y zn´cania si´ funkcjonariuszy UB nad osobami po-
zbawionymi wolnoÊci. Celem przest´pczych zachowaƒ funkcjonariuszy by∏o wymuszanie przyzna-
nia si´ aresztowanych do pope∏nienia zarzucanych im czynów, podania nazwisk innych cz∏onków
organizacji, wskazania miejsca przechowywania broni, a tak˝e obcià˝enia swoimi wyjaÊnieniami in-
nych osób.

Na podstawie zeznaƒ Êwiadków oraz okazania wizerunków funkcjonariuszy UB ustalono kolej-
nych 5 sprawców, którzy dopuÊcili si´ tego rodzaju przest´pstw. Jak wykaza∏y jednak˝e dalsze czyn-
noÊci procesowe, sprawcy tych zbrodni komunistycznych ju˝ nie ˝yjà.

W tym stanie rzeczy Êledztwa w sprawach wy˝ej przedstawionych umorzono wobec Êmierci
sprawców przest´pstwa.

W pozosta∏ych wàtkach Êledztwo b´dzie kontynuowane, przy czym z uwagi na jego szeroki za-
kres nie mo˝na okreÊliç terminu jego zakoƒczenia.

– sygn. akt S 5/00/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 30 listopada 2000 r. w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjo-

nariuszy PUBP w Olkuszu od stycznia do lipca 1949 r.
W Êledztwie kontynuowano wyjaÊnianie wàtku dotyczàcego stosowania przest´pczych metod

Êledczych przez Jana G. i ustalono dalszych pokrzywdzonych. Na podstawie zeznaƒ Êwiadków
stwierdzono, i˝ sprawca ten zn´ca∏ si´ fizycznie i psychicznie nad osobami aresztowanymi i poleca∏
innym funkcjonariuszom UB stosowanie takich metod Êledczych. Torturowanie osób aresztowa-
nych przez Jana G. by∏o jego zwyk∏à praktykà i polega∏o na biciu po twarzy, kopaniu po ca∏ym cie-
le, biciu pa∏kà, kablem lub innymi narz´dziami po stopach, koƒczynach i innych cz´Êciach cia∏a.
Poleca∏ równie˝ wykonywanie tak zwanych ˝abek, umieszcza∏ podejrzanych w karcerze oraz stoso-
wa∏ inne metody dr´czenia w trakcie przes∏uchaƒ, jak stanie d∏ugi czas z podniesionymi do góry r´-
kami, a tak˝e przy lustrze oÊwietlonym bardzo mocnà ˝arówkà.

Zgromadzony obszerny materia∏ dowodowy sta∏ si´ podstawà do wydania postanowienia o przed-
stawieniu zarzutów Janowi G., nie zdo∏ano go jednak przes∏uchaç w charakterze podejrzanego.

Poddano go badaniu przez bieg∏ych lekarzy psychiatrów, którzy orzekli, i˝ aktualny stan zdro-
wia psychicznego Jana G. uniemo˝liwia jego udzia∏ w post´powaniu karnym.

W tym stanie rzeczy 5 lutego 2004 r. wobec d∏ugotrwa∏ej przeszkody uniemo˝liwiajàcej konty-
nuowanie Êledztwa wydano postanowienie o jego zawieszeniu.

Z materia∏ów Êledztwa wyodr´bniono kolejne wàtki, w których zgromadzone dowody uzasad-
nia∏y uznanie kolejnych 4 funkcjonariuszy za sprawców zbrodni komunistycznych polegajàcych na
zn´caniu si´ fizycznym i psychicznym nad osobami pozbawionymi wolnoÊci.

Na podstawie informacji uzyskanych z Centralnej Bazy Danych stwierdzono jednak˝e, i˝ wszy-
scy funkcjonariusze ju˝ nie ˝yjà.

W zaistnia∏ej sytuacji Êledztwo w wy∏àczonych wàtkach umorzono.

– sygn. akt: S 23/00/Zk, S 24/00/Zk, S 25/00/Zk, S 26/00/Zk
Wszystkie Êledztwa prowadzone pod wskazanymi wy˝ej sygnaturami dotyczà zbrodniczych de-

portacji sowieckich w g∏àb terytorium ZSRR Polaków zamieszka∏ych w województwie tarnopol-
skim, przeprowadzonych 10 lutego 1940 r., 13 kwietnia 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r.

Âledztwo w przedmiotowych sprawach zosta∏o podj´te 29 grudnia 2000 r.
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Przedmiotem Êledztwa jest wyjaÊnienie okolicznoÊci i przebiegu deportacji ludnoÊci polskiej za-
mieszka∏ej na terenie województwa tarnopolskiego, losów osób deportowanych oraz ustalenie
osób odpowiedzialnych, zarówno z kr´gu decydentów jak i wykonawców decyzji o deportacji, za
zbrodnie pope∏nione na wysiedlonych Polakach.

W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 42 nowych Êwiadków – osób pokrzywdzonych, którzy
w swoich relacjach przedstawiali okolicznoÊci i przebieg deportacji oraz warunki pobytu na zes∏aniu.

W odpowiedzi na odezw´ o pomoc prawnà skierowanà do Prokuratury Generalnej Ukrainy
stwierdzono, ˝e w archiwum Zarzàdu Ministerstwa Spraw Wewn´trznych Ukrainy znajduje si´ je-
dynie cz´Êç ankiet osadników, w których podano tylko alfabetyczny spis rodzin, podlegajàcych wy-
siedleniu poza granice obwodu.

Jak ustalono, wysiedlenie obywateli narodowoÊci polskiej zosta∏o przeprowadzone przez poza-
sàdowe organy w post´powaniu administracyjnym zgodnie z dyrektywà NKWD ZSRR z dnia
19 wrzeÊnia 1939 r.

Opracowywana jest obecnie przez historyka Komisji na podstawie dost´pnych dokumentów
i publikacji lista osób decydentów i wykonawców, wydajàcych poszczególne dyrektywy i rozporzà-
dzenia, na podstawie których przeprowadzono deportacj´ obywateli polskich w latach 1940 i 1941.

Ponadto opracowano list´ osób odpowiedzialnych za deportacje, które zmar∏y, z podaniem da-
ty Êmierci, oraz list´ osób, których daty Êmierci ustaliç nie zdo∏ano.

Wszystkie opisane czynnoÊci i ustalenia pozwolà na kompleksowe opracowanie decyzji meryto-
rycznej w opisanych Êledztwach, w których przedstawiony zostanie w sposób mo˝liwie szczegó∏owy
przebieg deportacji Polaków z Zachodniej Ukrainy, warunki pobytu na zes∏aniu, zbrodnie pope∏nio-
ne na Polakach przez NKWD oraz wskazane osoby odpowiedzialne za pope∏nienie tych zbrodni.

– sygn. akt S 16/01/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 20 marca 2001 r. w sprawie zabójstw sàdowych pope∏nionych

w latach 1946–1955 przez s´dziów Wojskowego Sàdu Rejonowego w Krakowie i prokuratorów
Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie wskutek niedope∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych
lub przekroczenia uprawnieƒ, a w szczególnoÊci sprzeniewierzenia si´ niezawis∏oÊci s´dziowskiej
oraz innego umyÊlnego naruszenia przepisów prawa.

Celem prowadzonego post´powania przygotowawczego jest ustalenie rzeczywistego przebiegu
prowadzonych Êledztw i rozpraw oraz stwierdzenie, czy w konkretnym procesie dopuszczono si´
zbrodni sàdowej, a tak˝e ustalenie, czy ˝yjà sprawcy tej zbrodni.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano poszukiwania i przes∏uchania Êwiadków – osób ska-
zanych przez WSR w Krakowie, a w przypadku Êmierci – ich krewnych, osób przes∏uchiwanych
w ówczesnych procesach w charakterze Êwiadków, osób obecnych na rozprawach jako publicznoÊç
oraz posiadajàcych informacje na temat dzia∏alnoÊci tego Sàdu. Przeprowadzono czasoch∏onne
analizy wielotomowych akt spraw Wojskowego Sàdu Rejonowego w Krakowie, prowadzono poszu-
kiwania dokumentów archiwalnych, wytworzonych przez ówczesne organa wymiaru sprawiedliwo-
Êci i bezpieczeƒstwa publicznego, dotyczàcych konkretnych procesów prowadzonych przez Woj-
skowy Sàd Rejonowy w Krakowie. Przes∏uchano 15 Êwiadków, przeprowadzono analiz´ 7 spraw
sàdowych, dokonano tak˝e ogl´dzin 12 tomów akt osobowych s´dziów by∏ego Wojskowego Sàdu
Rejonowego w Krakowie i prokuratorów by∏ej Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie.

W toku dalszego Êledztwa kontynuowane b´dà ogl´dziny akt sàdowych, kwerendy archiwalne,
poszukiwania Êwiadków i ich przes∏uchania.

Planowane sà wy∏àczenia materia∏ów do odr´bnych post´powaƒ, celem przedstawienia zarzu-
tów ˝yjàcym sprawcom zbrodni.

– sygn. akt S 28/01/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 31 kwietnia 2001 r. w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjo-

nariuszy by∏ego PUBP w Nowym Targu i MUBP w Zakopanem w latach 1945–1956, polegajàcej
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m.in. na zabójstwach osób uznawanych za przedstawicieli opozycji politycznej, bezprawnym pozba-
wianiu wolnoÊci, w tym po∏àczonym ze szczególnym udr´czeniem, stosowaniu przest´pczych me-
tod Êledczych – tortur fizycznych doprowadzajàcych do uszkodzeƒ cia∏a, fizycznym i psychicznym
zn´caniu si´ nad pokrzywdzonymi w toku prowadzonych post´powaƒ przygotowawczych.

Opisane post´powanie obejmuje okres 11-letniej dzia∏alnoÊci dwóch urz´dów bezpieczeƒstwa
publicznego (w Nowym Targu i Zakopanem), na których terenie dzia∏a∏y liczne oddzia∏y partyzanc-
kie nale˝àce do ugrupowania Józefa Kurasia „Ognia” lub z nim wspó∏pracujàce. Partyzantów
wspiera∏a wi´kszoÊç mieszkaƒców z okolic Nowego Targu i Zakopanego, ukrywajàc ich, dostarcza-
jàc ˝ywnoÊci i informacji.

Z tego powodu wi´kszoÊç Êledztw prowadzonych przez miejscowe urz´dy bezpieczeƒstwa pu-
blicznego, w tym zakoƒczonych wyrokami sàdowymi, zwiàzana by∏a z zarzutami dzia∏alnoÊci w or-
ganizacjach partyzanckich, okreÊlanych jako bandy. Niemal wszystkie osoby obj´te takimi post´-
powaniami by∏y zmuszane do sk∏adania wyjaÊnieƒ biciem, groêbami lub innymi torturami.

Materia∏ dowodowy zgromadzony w obecnie prowadzonym Êledztwie obejmuje ponad 70 wàt-
ków, w których ustalono od jednego do kilkunastu pokrzywdzonych.

Dotychczas w Êledztwie ustalono kilkaset osób pokrzywdzonych, z czego 30 przes∏uchano w cha-
rakterze Êwiadków. Zapoznano si´ tak˝e z kilkudziesi´cioma tomami akt post´powaƒ karnych oraz
wykonano ogl´dziny akt osobowych ponad 30 funkcjonariuszy PUBP w Nowym Targu i b. MUBP
w Zakopanem.

Z uwagi na obszernoÊç zgromadzonego materia∏u dowodowego oraz liczb´ wàtków wymagajà-
cych wyjaÊnienia, nie jest jeszcze mo˝liwe wskazanie terminu zakoƒczenia post´powania w niniej-
szej sprawie.

– sygn. akt S 30/01/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjo-

nariuszy PUBP w Miechowie w latach 1945–1956.
Post´powanie ma wielowàtkowy charakter, gdy˝ dotyczy przest´pczej dzia∏alnoÊci PUBP

w Miechowie na przestrzeni jedenastu lat i bezprawnych dzia∏aƒ podejmowanych przez funkcjona-
riuszy tego urz´du, w tym zabójstw i usi∏owaƒ zabójstw 30 zidentyfikowanych osób, oraz bezpraw-
nych aresztowaƒ i stosowania niedozwolonych metod Êledczych w celu wymuszenia zeznaƒ i wy-
jaÊnieƒ wobec 50 pokrzywdzonych o ustalonej to˝samoÊci.

W post´powaniu prowadzone sà nadal czynnoÊci zmierzajàce do odnalezienia ˝yjàcych Êwiad-
ków zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy PUBP w Miechowie i odebrania od nich zeznaƒ
oraz poszukiwania i ogl´dziny materia∏ów archiwalnych, a tak˝e ogl´dziny akt osobowych zidenty-
fikowanych jako sprawców funkcjonariuszy UB.

W wyniku czynnoÊci dokonanych w okresie sprawozdawczym uzyskano materia∏y dotyczàce ko-
lejnych pokrzywdzonych, których bezprawnie pozbawiono wolnoÊci i wobec których stosowano
przest´pcze metody Êledcze.

Weryfikowano te˝ relacj´ b. funkcjonariusza UB, który wskaza∏ nazwiska sprawców zabójstw
trzech osób – dwóch dzia∏aczy PSL: Apoloniusza Józefowicza i Stefana Mi∏kowskiego, oraz Stani-
s∏awa Zynka – ˝o∏nierza AK. Z uwagi na fakt, i˝ sprawcy tych zbrodni nie ˝yjà, po zakoƒczeniu
czynnoÊci majàcych na celu wszechstronne wyjaÊnienie i odtworzenie okolicznoÊci Êmierci po-
krzywdzonych, zostanie wydana decyzja o umorzeniu Êledztwa – wobec Êmierci osób, co do których
istnia∏y podstawy do przedstawienia im zarzutów.

Na podstawie zgromadzonego materia∏u dowodowego ustalono, i˝ funkcjonariusze PUBP Mie-
chów: Wincenty P., Tadeusz M., Stanis∏aw S. i Roman R. wielokrotnie zn´cali si´ nad 10 ustalony-
mi z nazwiska pokrzywdzonymi, w ten sposób, ˝e bili ich i kopali po ca∏ym ciele, cz´sto do utraty
przytomnoÊci przez pokrzywdzonych oraz osadzali ich w karcerze.

Post´powanie odnoÊnie do tych zbrodni zostanie jednak tak˝e umorzone, gdy˝ ustalono, ˝e
zidentyfikowani sprawcy nie ˝yjà.
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– sygn. akt S 33/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 7 kwietnia 2001 r. w sprawie prowokacyjnej dzia∏alnoÊci organów bezpie-

czeƒstwa w okresie od kwietnia 1948 r. do grudnia 1952 r., na terenie ca∏ej Polski, polegajàcej na
podejmowaniu podst´pnych zabiegów i tworzeniu fa∏szywych dowodów wobec cz∏onków i sympa-
tyków Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, zmierzajàcych do skierowania Êcigania przeciwko wy-
mienionym osobom.

Operacja „Cezary”, b´dàca przedmiotem Êledztwa, polega∏a na stworzeniu przez funkcjonariu-
szy Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego fikcyjnej struktury tzw. V Komendy WiN, do której
werbowano dotychczasowych oraz nowych cz∏onków WiN-u. W konsekwencji, tak pozyskani
wspó∏pracownicy tej organizacji zostali zidentyfikowani i masowo aresztowani w grudniu 1952 r.

W powo∏anym Êledztwie – po przes∏uchaniu wszystkich z dotychczas ujawnionych 20 ˝yjàcych
Êwiadków – prowadzone sà ogl´dziny zachowanej, a liczàcej ponad 200 tomów, dokumentacji ope-
racyjnej rozpracowania „Cezary”.

Do tej pory zapoznano si´ ze 130 tomami tej dokumentacji, dokonujàc jednoczeÊnie ustaleƒ,
czy ˝yjà wymienione w niej osoby.

– sygn. akt S 42/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 3 lipca 2001 r. w sprawie zastrzelenia w dniu 7 lipca 1947 r w Poradowie, pow.

Miechów, przez funkcjonariuszy PUBP w Miechowie Zenona K. – ucznia gimnazjum w Miechowie.
W wyniku dotychczasowego post´powania szczegó∏owo odtworzono okolicznoÊci zasadzki zor-

ganizowanej przez funkcjonariuszy UB z Miechowa w lesie w Gawroƒcu ko∏o Poradowa na
uczniów gimnazjum w Miechowie – cz∏onków organizacji Polski Zwiàzek Rycerzy Walczàcych
o WolnoÊç, zastrzelenia w tej zasadzce 16-letniego Zenona K. oraz przebieg Êledztwa prowadzone-
go przeciwko aresztowanym cz∏onkom organizacji, w którego trakcie zn´cano si´ nad aresztowa-
nymi, bijàc ich, osadzajàc w karcerze i pozbawiajàc ich mo˝liwoÊci snu.

Zgromadzony w 15 tomach akt obszerny materia∏ dowodowy obejmuje zeznania 50 Êwiadków
oraz uzyskane w wyniku kwerend materia∏y archiwalne.

W zwiàzku z zakoƒczeniem ogl´dzin akt osobowych zidentyfikowanych 17 funkcjonariuszy UB,
wytypowanych na podstawie materia∏ów post´powania jako uczestniczàcych w zasadzce w lesie
w Gawroƒcu, znajdujàce si´ w tych dokumentach zdj´cia funkcjonariuszy zostanà okazane Êwiad-
kowi, celem rozpoznania wskazanego mu przez koleg´ funkcjonariusza UB, który mia∏ zastrzeliç
Zenona K.

Na podstawie odnalezionych w kwietniu 2004 r. dokumentów ujawniono nieznany dotychczas
fakt postrzelenia przez funkcjonariusza UB zatrzymanego w Prudniku cz∏onka Polskiego Zwiàzku
Rycerzy Walczàcych o WolnoÊç – Zbigniewa W. Obra˝enia, jakich wówczas dozna∏ pokrzywdzony,
spowodowa∏y bezpoÊrednie zagro˝enie jego ˝ycia.

Aktualnie wyjaÊniany jest ten wàtek Êledztwa, celem ustalenia sprawcy postrzelenia Zbigniewa W.
Post´powanie znajduje si´ na etapie koƒcowym gromadzenia materia∏u dowodowego, a sposób

jego zakoƒczenia uzale˝niony jest od wyników okazaƒ Êwiadkowi zdj´ç funkcjonariuszy UB.

– sygn. akt S 58/01/Zk
Âledztwo w sprawie tzw. pogromu kieleckiego podj´te 2 lipca 2001 r.
W okresie sprawozdawczym przes∏uchano Êwiadka, w zwiàzku z jego pismem skierowanym do

IPN. W miesiàcach od stycznia do kwietnia 2004 r. uzyskano akta archiwalne 7. Pu∏ku KBW, któ-
re sukcesywnie analizowano. Zapoznano si´ z 11 teczkami akt archiwalnych zawierajàcymi mate-
ria∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci jednostek KBW na terenie Kielecczyzny w okresie wydarzeƒ z dnia
4 lipca 1946 r.

Wykonanie tych czynnoÊci zakoƒczy∏o etap gromadzenia materia∏u dowodowego.
Przeprowadzono analiz´ 29 tomów akt (oko∏o 6000 kart) zawierajàcych protoko∏y przes∏uchaƒ

ponad 170 Êwiadków, dokumenty uzyskane z kilkunastu archiwów polskich oraz archiwów Stanów
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Zjednoczonych, Izraela i Rosji oraz liczne publikacje i opracowania historyczne. Do materia∏u do-
wodowego w∏àczono ca∏oÊç dokumentacji z procesów karnych i post´powaƒ, które odby∏y si´ bez-
poÊrednio po wydarzeniach. Ocen´ materia∏u dowodowego prowadzono w trzech p∏aszczyznach
stanowiàcych trzy podstawowe kierunki Êledztwa.

Pierwszy zmierza∏ do okreÊlenia, czy mo˝liwe jest obecnie ustalenie osób spoÊród uczestników
zajÊç, które bra∏y czynny udzia∏ w dokonywaniu przest´pstw na szkod´ obywateli narodowoÊci ˝y-
dowskiej, a co do których nie prowadzono post´powaƒ karnych bezpoÊrednio po wydarzeniach,
i czy istniejà dowody wskazujàce na odpowiedzialnoÊç poszczególnych osób za pope∏nione zabój-
stwa.

Drugim kierunkiem Êledztwa by∏o ustalenie, czy istniejà dowody wskazujàce na sprowokowanie
wydarzeƒ z dnia 4 lipca 1946 r., co wskazywa∏oby na zaistnienie przest´pstwa w formie sprawstwa
kierowniczego lub pod˝egania do zbrodni zabójstw w celu wyniszczenia grupy narodowej, a w przy-
padku potwierdzenia tej wersji – ustalenia osób odpowiedzialnych za takà prowokacj´. W tym za-
kresie Êledztwa poddano analizie 7 hipotez Êledczych dotyczàcych grup ewentualnych prowokato-
rów i celów, jakimi mieliby si´ kierowaç, wywo∏ujàc pogrom ludnoÊci ˝ydowskiej w Kielcach.

Trzecim kierunkiem Êledztwa by∏o prawne odniesienie si´ do okolicznoÊci zabójstw podczas wy-
darzeƒ kieleckich 3 osób narodowoÊci polskiej, które to czyny nale˝a∏o interpretowaç jako pope∏-
nione z innych motywów ani˝eli wyniszczenie grupy narodowej.

We wszystkich trzech kierunkach Êledztwa poddano szczegó∏owemu badaniu zgromadzony ma-
teria∏ dowowdowy.

Obecnie trwa sporzàdzanie uzasadnienia koƒcowej decyzji w Êledztwie.

– sygn. akt S 102/01/Zk
Âledztwo podj´te 12 listopada 2001 r. w sprawie zbrodni sowieckich pope∏nionych przez

NKWD w latach 1939–1941 oraz 1944–1945 na obywatelach polskich – mieszkaƒcach powiatu
Czortków by∏ego województwa tarnopolskiego.

Zgromadzony w 25 tomach akt obszerny materia∏ dowodowy dotyczy dokonywanych przez
NKWD w latach 1939–1941 oraz 1944–1945 bezprawnych aresztowaƒ Polaków mieszkajàcych
w powiecie czortkowskim, umieszczania ich w aresztach i wi´zieniach NKWD, prowadzonych
przeciwko nim Êledztw oraz dalszych losów aresztowanych.

Jednym z wàtków post´powania sà represje stosowane przez w∏adze sowieckie wobec uczestni-
ków st∏umionej w styczniu 1940 r. akcji zbrojnej ludnoÊci polskiej, okreÊlanej jako Powstanie
Czortkowskie.

Celem Êledztwa jest wszechstronne wyjaÊnienie okolicznoÊci aresztowaƒ poszczególnych po-
krzywdzonych, warunków ich pobytu w aresztach i wi´zieniach, przebiegu procesów karnych, jakie
by∏y przeciw nim prowadzone, oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za bezprawne dzia∏ania po-
dejmowane wobec pokrzywdzonych Polaków.

W okresie sprawozdawczym uzyskano zeznania kolejnych 115 Êwiadków oraz materia∏y archi-
walne w postaci akt spraw karnych i wyroków, jakie zapad∏y wobec uczestników Powstania Czort-
kowskiego.

W wyniku intensywnych czynnoÊci Êledczych ustalono dane 180 osób bioràcych udzia∏ w Powsta-
niu Czortkowskim, spoÊród których oko∏o 130 zosta∏o aresztowanych, a wobec co najmniej 26 ra-
dzieckie sàdy orzek∏y kary Êmierci, które zosta∏y wykonane.

Uzyskano równie˝ informacje odnoÊnie do 86 mieszkaƒców powiatu Czortków aresztowanych
w latach 1939–1941 i 23 aresztowanych w latach 1944–1945.

Materia∏ dowodowy obejmuje tak˝e 9 przypadków zabójstw dokonanych przez funkcjonariuszy
NKWD i ˝o∏nierzy radzieckich.

Aktualnie planowane sà sukcesywne przes∏uchania kolejnych 80 ustalonych w toku Êledztwa
Êwiadków, kontynuowane b´dà kwerendy archiwalne, zmierzajàce do odnalezienia istotnych doku-
mentów.
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– sygn. akt S 24/02/Zk
Âledztwo wszcz´te 10 lipca 2002 r. w sprawie przekroczenia uprawnieƒ w okresie od kwietnia

1950 r. do stycznia 1951 r. przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie, poprzez stosowanie bez-
prawnych metod Êledczych w trakcie post´powania prowadzonego przeciwko ksi´˝om – Piotrowi
Oborskiemu i Zbigniewowi Gadomskiemu.

W okresie sprawozdawczym poszukiwano i przes∏uchano Êwiadków oraz prowadzono kweren-
dy archiwalne.

Przes∏uchano 15 Êwiadków, których aresztowano wraz z ksi´˝mi – pod zarzutem przynale˝noÊci
do nielegalnej organizacji Armia Podziemna, krewnych zmar∏ych aresztowanych, osoby b´dàce
Êwiadkami w procesie przeciwko Piotrowi Oborskiemu i Zbigniewowi Gadomskiemu oraz by∏ych
cz∏onków organizacji Armia Podziemna, przeciwko którym urz´dy bezpieczeƒstwa w Olkuszu
i Krakowie prowadzi∏y odr´bne Êledztwa.

W wyniku kwerendy archiwalnej odnaleziono 15 tomów materia∏ów PUBP w Olkuszu i WUBP
w Krakowie, dotyczàcych tzw. procesu wolbromskiego prowadzonego przeciwko ksi´˝om – Piotro-
wi Oborskiemu i Zbigniewowi Gadomskiemu. Materia∏y te obejmujà sprawozdania PUBP w Ol-
kuszu, akta kontrolno-Êledcze post´powania prowadzonego przez UBP w Olkuszu i Kielcach prze-
ciwko ksi´˝om oraz cz∏onkom organizacji Armia Podziemna, opracowania faktograficzne oraz
akta operacyjne, zawierajàce m.in. doniesienia tajnych wspó∏pracowników organów bezpieczeƒ-
stwa publicznego, dotyczàce spo∏ecznych reakcji i komentarzy odnoÊnie do procesu wolbromskie-
go i zapad∏ych w nim wyroków.

Obecnie ustalono dane kolejnych 20 osób, dysponujàcych informacjami na temat post´powania
prowadzonego przeciwko ksi´˝om.

Na podstawie akt Êledztwa z 1950 r. oraz zeznaƒ dotychczas przes∏uchanych Êwiadków wytypo-
wano grup´ kilkunastu funkcjonariuszy UB, którzy stosowali przest´pcze metody Êledcze wobec
ksi´˝y oraz pozosta∏ych aresztowanych cz∏onków Armii Podziemnej.

W dalszym Êledztwie planowane sà przes∏uchania ustalonych Êwiadków, celem zidentyfikowa-
nia funkcjonariuszy UB, którzy zn´cali si´ nad aresztowanymi ksi´˝mi oraz zgromadzenia materia-
∏u dowodowego, pozwalajàcego na prawnokarnà ocen´ zachowania s´dziów orzekajàcych w spra-
wie wolbromskich ksi´˝y.

– sygn. akt S 39/02/Zk
Âledztwo wszcz´te 22 paêdziernika 2002 r. w sprawie zbrodni wojennej zamordowania przez

˝o∏nierzy Armii Czerwonej w dniu 17 stycznia 1945 r. w Kryspinowie ko∏o Krakowa bli˝ej nieusta-
lonej liczby niemieckich jeƒców wojennych.

W wyniku prowadzonego post´powania ujawniono fakt pope∏nienia zbrodni wojennej dokona-
nej przez ˝o∏nierzy radzieckich z 13. Brygady Pancernej Gwardii wchodzàcej w sk∏ad 59. Armii
I Frontu Ukraiƒskiego.

Na podstawie zeznaƒ 20 Êwiadków, których przes∏uchano w toku Êledztwa, ustalono, ˝e w go-
dzinach porannych 17 stycznia 1945 r. ˝o∏nierze – czo∏giÊci z 13. Brygady Pancernej Gwardii, wzi´-
li do niewoli bli˝ej nieustalonà grup´ ˝o∏nierzy niemieckich, w tym prawdopodobnie tak˝e ˝o∏nie-
rzy z Rosyjskiej Armii Wyzwoleƒczej, tzw. Armii W∏asowa. ˚o∏nierze radzieccy nakazali jeƒcom
Êciàgnàç buty i rozebraç si´ do bielizny, a nast´pnie na mrozie poddali ich oÊmieszajàcej musztrze
przy wtórze muzyki wojskowej, po czym podzielili jeƒców na 10-osobowe grupy i w kolumnie
poprowadzili ich drogà w kierunku lotniska w Balicach. Podczas przemarszu przez miejscowoÊç
Kryspinów ko∏o Krakowa ˝o∏nierze radzieccy zabili wszystkich jeƒców strza∏ami w ty∏ g∏owy. Zw∏o-
ki zamordowanych le˝a∏y wzd∏u˝ drogi przez kilka dni i by∏y rozje˝d˝ane przez radzieckie czo∏gi
i pojazdy wojskowe, a pogrzebane zosta∏y dopiero przez miejscowà ludnoÊç na ∏àce w pobli˝u
kàpieliska.

W toku Êledztwa uzyskano z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie dziennik wyda-
rzeƒ 59. Armii, w którym pod datà 17 stycznia 1945 r. widnieje lakoniczny zapis o „unicestwieniu”
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200 jeƒców niemieckich. W dokumencie tym nie ma ˝adnych informacji, aby jeƒcy poddani zosta-
li jakiemukolwiek post´powaniu w∏aÊciwemu sàdom wojennym.

Wobec wyczerpania mo˝liwoÊci odnalezienia w kraju innych dokumentów dotyczàcych tej
zbrodni na jeƒcach wojennych, wystàpiono z wnioskiem do Prokuratury Generalnej Federacji Ro-
syjskiej o udzielenie pomocy prawnej w odnalezieniu dokumentów archiwalnych pozwalajàcych na
ustalenie sprawców, którzy wydali rozkaz rozstrzelania jeƒców, jak równie˝ wykonawców tego roz-
kazu. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej odmówi∏a zrealizowania wniosku o udzielenie
pomocy prawnej, uznajàc, ˝e na podstawie obowiàzujàcych w Federacji Rosyjskiej przepisów pra-
wa karnego, karalnoÊç czynu b´dàcego przedmiotem niniejszego Êledztwa uleg∏a przedawnieniu.

W okresie sprawozdawczym, niezale˝nie od stanowiska Prokuratury Generalnej Federacji Ro-
syjskiej, przes∏uchano 11 Êwiadków majàcych wiadomoÊci w niniejszej sprawie. Powo∏ano bieg∏ego
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i z jego udzia∏em przeprowadzono ogl´dziny miejsca
zbrodni, celem weryfikacji zeznaƒ przes∏uchanych Êwiadków. W toku ogl´dzin bieg∏y, przy u˝yciu
specjalnego urzàdzenia: georadaru, przeprowadzi∏ stosowne badania, które wykaza∏y, i˝ w miej-
scach wskazanych przez Êwiadków struktura gruntu jest naruszona, co wskazuje, i˝ znalezienie
szczàtków ofiar zbrodni jest wysoce prawdopodobne. Opinia bieg∏ego w tym zakresie zosta∏a za∏à-
czona do akt Êledztwa.

Zgromadzony w sprawie materia∏ dowodowy w znacznym stopniu uprawdopodobni∏ fakt pope∏-
nienia zbrodni wojennej na ̋ o∏nierzach niemieckich, co pozwoli∏o na nawiàzanie wspó∏pracy z przed-
stawicielami niemieckiej fundacji „Pami´ç”. Fundacja ta zobowiàza∏a si´ do pokrycia kosztów zwià-
zanych z ekshumacjà szczàtków zamordowanych jeƒców, a jej przeprowadzenie zaplanowano na
prze∏om wrzeÊnia i paêdziernika 2004 r. Ekshumacja mo˝e mieç istotne znaczenie dla wyników Êledz-
twa, jest bowiem wysoce prawdopodobne, i˝ w grobach mogà si´ znajdowaç osobiste przedmioty jeƒ-
ców, a tak˝e tzw. nieÊmiertelniki, które pozwoli∏yby na identyfikacj´ ofiar zbrodni. Ponadto Êlady, ja-
kie mogà znajdowaç si´ na szczàtkach ofiar, pozwoli∏yby na okreÊlenie przyczyn i mechanizmu ich
Êmierci, a tym samym by∏yby podstawà do weryfikacji zeznaƒ Êwiadków.

– sygn. akt S 13/03/Zk
Âledztwo prowadzone od 21 stycznia 2003 r. w sprawie zn´cania si´ przez funkcjonariusza

WUBP w Krakowie Józefa M. w okresie od grudnia 1946 r. do lutego 1949 r. w czasie przes∏uchaƒ
nad tymczasowo aresztowanymi cz∏onkami organizacji niepodleg∏oÊciowych.

W toku Êledztwa ustalono, na podstawie relacji Êwiadków, ˝e jeden z funkcjonariuszy WUBP
w Krakowie Józef M. zn´ca∏ si´ w czasie przes∏uchaƒ nad tymczasowo aresztowanymi cz∏onkami
organizacji niepodleg∏oÊciowych. Przes∏uchani w sprawie Êwiadkowie wskazywali Józefa M. jako
sprawc´ zn´cania si´, a tak˝e rozpoznali go podczas okazania fotografii funkcjonariuszy WUBP
w Krakowie.

Na tej podstawie w stosunku do Józefa M. wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzu-
tów w dniach 23 wrzeÊnia 2002 r. i 30 wrzeÊnia 2003 r.

Zebrany materia∏ dowodowy pozwoli∏ na ustalenie 4 osób pokrzywdzonych, wobec których po-
dejrzany stosowa∏ przest´pcze metody Êledcze. Stwierdzono, i˝ Józef M. zn´ca∏ si´ nad osobami
aresztowanymi, bijàc po twarzy, ró˝nymi przedmiotami po pi´tach, koƒczynach i innych cz´Êciach
cia∏a oraz grozi∏ stosowaniem ró˝norakich innych tortur.

Podejrzany w toku przes∏uchania nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanych mu czynów.
Przedstawi∏ lini´ obrony m.in. sugerujàcà, i˝ pokrzywdzeni mogli pomyliç jego wizerunek z innym
funkcjonariuszem o nazwisku Grabowski, który w tym czasie pracowa∏ w WUBP w Krakowie i by∏
do niego podobny.

W zwiàzku z takimi wyjaÊnieniami podj´to intensywne i ˝mudne czynnoÊci procesowe zmierza-
jàce do weryfikacji wyjaÊnieƒ podejrzanego. Odszukano i przeanalizowano wszystkie zachowane
akta osobowe funkcjonariuszy o nazwisku Grabowski zatrudnionych w WUBP w Krakowie. Ogl´-
dziny przedmiotowych akt wykluczy∏y wersj´ podanà przez Józefa M.

94



W wyniku analizy ca∏okszta∏tu materia∏u dowodowego podj´to decyzj´ o skierowaniu przeciw-
ko Józefowi M. aktu oskar˝enia, co uczyniono w dniu 17 paêdziernika 2003 r.

Sprawa zawis∏a przed Sàdem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy.
Oskar˝ony nie zg∏osi∏ si´ na rozpraw´, przedstawiajàc zaÊwiadczenie, ˝e jego stan zdrowia nie

pozwala na udzia∏ w rozprawie sàdowej. Obroƒca na tej podstawie wniós∏ o zawieszenie post´po-
wania.

Sàd, zgodnie ze stanowiskiem prokuratora, nie uwzgl´dni∏ wniosku obroƒcy oskar˝onego i po-
st´powania nie zawiesi∏, dopuÊci∏ natomiast dowód z opinii bieg∏ych lekarzy z Akademii Medycz-
nej w Katowicach w celu wydania opinii co do zdolnoÊci uczestnictwa oskar˝onego w procesie kar-
nym.

– sygn. akt S 12/04/Zk
Âledztwo prowadzone od 30 stycznia 2004 r. w sprawie zn´cania si´ dwóch funkcjonariuszy

PUBP w Bochni Stanis∏awa D. i Tadeusza K. nad cz∏onkami organizacji niepodleg∏oÊciowych
w czasie prowadzonych przeciwko nim post´powaƒ karnych.

Âwiadkowie w toku Êledztwa wskazywali na tych funkcjonariuszy UB, podajàc ich z nazwiska,
jak równie˝ rozpoznajàc ich w trakcie okazania fotografii funkcjonariuszy z ich akt osobowych.

Wnikliwa analiza i poszukiwanie dokumentów archiwalnych, w szczególnoÊci pozyskanie akt
osobowych Stanis∏awa D. i Tadeusza K., pozwoli∏o na ustalenie, i˝ w stosunku do wymienionych
prowadzono post´powania dyscyplinarne przez dyrektora Biura ds. Funkcjonariuszy Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Publicznego w roku 1950 pod zarzutem stosowania niedozwolonych metod Êled-
czych wobec osób tymczasowo aresztowanych. Na tej podstawie ustalono kolejne osoby pokrzyw-
dzone dzia∏aniem wymienionych funkcjonariuszy.

Zgromadzony materia∏ dowodowy pozwoli∏ na wydanie 19 marca 2003 r. postanowienia
o przedstawieniu zarzutów obu by∏ym funkcjonariuszom UB.

Stanis∏awowi D. i Tadeuszowi K. zarzucono zn´canie si´ nad osobami tymczasowo aresztowa-
nymi, polegajàce na stosowaniu tortur, biciu r´kami po twarzy, kablem, pa∏kà gumowà lub innymi
przedmiotami po pi´tach, a˝ do utraty przytomnoÊci uderzaniu kolbà pistoletu po g∏owie, umiesz-
czanie w karcerze na okres 48 godzin w warunkach szczególnie ucià˝liwych oraz wypowiadaniu
gróêb pozbawienia ˝ycia.

Podejrzani nie przyznali si´ do przedstawionych zarzutów.
W koƒcowym etapie post´powania jeden z podejrzanych, Tadeusz K., zapad∏ na ci´˝kà choro-

b´, co zgodnie z opinià bieg∏ego lekarza uniemo˝liwia jego udzia∏ w post´powaniu karnym, a tym
samym konieczne sta∏o si´ zawieszenie w stosunku do niego post´powania karnego.

Analiza akt Êledztwa przeciwko Stanis∏awowi D. pozwoli∏a na przyj´cie, i˝ zgromadzony w spra-
wie materia∏ dowodowy pozwala na skierowanie przeciwko niemu aktu oskar˝enia. Akt oskar˝e-
nia zosta∏ przes∏any do Sàdu Rejonowego w Bochni w dniu 15 marca 2004 r.

Oskar˝ony Stanis∏aw D. nie stawi∏ si´ we wskazanym terminie, przedstawiajàc zaÊwiadczenie le-
karskie majàce usprawiedliwiç jego nieobecnoÊç.

Sàd nie uzna∏ dokumentów przedstawionych przez oskar˝onego i zarzàdzi∏ jego przymusowe
doprowadzenie na nast´pny termin rozprawy. Do chwili obecnej wyrok w przedmiotowej sprawie
nie zapad∏.

– sygn. akt: S 50/04/Zk, S 51/04/Zk, S 52/04/Zk, S 53/04/Zk
Âledztwa w sprawach o wymienionych wy˝ej sygnaturach prowadzone sà od 30 kwietnia 2004 r.

na podstawie materia∏ów wy∏àczonych z post´powania S 5/01/Zk dotyczàcego zbrodniczej dzia∏al-
noÊci funkcjonariuszy by∏ego PUBP w Limanowej w latach 1945–1956.

Post´powania te powiàzane sà tematycznie, dotyczà bowiem dzia∏aƒ funkcjonariuszy UBP w Li-
manowej i MO w Ujanowicach skierowanym przeciwko kolejnym dowódcom i cz∏onkom ugrupo-
wania bojowego o nazwie Wojsko Genera∏a Andersa dzia∏ajàcego na terenie powiatów limanow-
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skiego i krakowskiego w latach 1947–1953. Cz∏onkowie tego ugrupowania wywodzili si´ ze wsi
˚miàca i okolicznych miejscowoÊci. Oddzia∏ ten by∏ przed∏u˝eniem dzia∏ajàcej w czasie okupacji
na terenie gm. Ujanowice, pow. limanowski, placówki AK o kryptonimie „Ulga”, podleg∏ej 1. Pu∏-
kowi Strzelców Podhalaƒskich AK. Organizatorem i pierwszym dowódcà oddzia∏u Wojsko Gene-
ra∏a Andersa by∏ Ludwik Zelek. Poza Ludwikiem Zelkiem nale˝eli do niego: W∏adys∏aw Bukowiec,
Wincenty Bukowiec, Kazimierz Augustyn, Stanis∏aw Salabura, Stanis∏aw Wide∏, Jan Zajàc, W∏ady-
s∏aw Fecko. Funkcjonariusze UB z Limanowej i MO z Ujanowic prowadzili zakrojone na szerokà
skal´ akcje, których celem by∏o unicestwienie oddzia∏u. Jako pierwszy zamordowany zosta∏ – po
przeprowadzonej w dniu 2 marca 1947 r. akcji UB – Ludwik Zelek. OkolicznoÊci jego Êmierci sà
przedmiotem Êledztwa o sygn. S 50/04/Zk. Obecnie w sprawie zebrano ju˝ kompletny materia∏ do-
wodowy pozwalajàcy na opracowanie decyzji merytorycznej koƒczàcej to Êledztwo. Ujawniono ma-
teria∏ archiwalny w postaci: meldunków szefa UB w Limanowej dotyczàce akcji, w której zginà∏
Ludwik Zelek. Ustalono i przes∏uchano ˝yjàcych pokrzywdzonych w osobach rodzeƒstwa L. Zelka,
a tak˝e pozosta∏ych przy ˝yciu uczestników tamtych zdarzeƒ. Jak ustalono, w dniu 1 marca 1947 r.
L. Zelek wraz z cz∏onkami swojej organizacji uda∏ si´ do mieszkaƒca wsi Laskowa o nazwisku Je-
lonek, wspó∏pracujàcego z UB, by nak∏oniç bàdê zmusiç go do zaprzestania dzia∏alnoÊci konfiden-
ta. Na miejscu wywiàza∏a si´ utarczka, w której trakcie Jelonek postrzeli∏ L. Zelka. Sam równie˝
zosta∏ postrzelony, w nast´pstwie czego zmar∏. Rannego L. Zelka przetransportowano do miejsca
zamieszkania, które natychmiast zosta∏o otoczone przez UB. Tam funkcjonariusze UB prowadzili
przes∏uchania rannego L. Zelka, a nast´pnie zabrali go, nie udzieliwszy ˝adnej pomocy, do budyn-
ku urz´du w Limanowej. Tam, mimo ˝e by∏ w ci´˝kim stanie, w dalszym ciàgu poddawany by∏ bru-
talnym przes∏uchaniom, a ostatecznie zakatowany w trakcie tych czynnoÊci przez funkcjonariusza
UB – Mariana K., co do którego ustalono, ˝e obecnie nie ˝yje. Wobec powy˝szego ustalenia Êledz-
two w tym zakresie zostanie umorzone z powodu Êmierci sprawcy zbrodni.

Organizacja Wojsko Genera∏a Andersa mimo straty dowódcy nadal funkcjonowa∏a. Kolejne
dowództwo objà∏ W∏adys∏aw B., ps. „Stal”. OdnoÊnie do jego zgonu prowadzone jest Êledztwo
o sygn. S 52/04/Zk. Celem Êledztwa jest ustalenie faktycznych okolicznoÊci zdarzenia i sprawcy tego
czynu. W sprawie przes∏uchano Êwiadków bezpoÊrednich tamtych wydarzeƒ, a zarazem najbli˝-
szych dla W∏adys∏awa B. Po zamordowaniu Ludwika Z. pozostali cz∏onkowie organizacji ukrywali
si´ w limanowskich lasach. We wrzeÊniu 1950 r. po zdradzie nieustalonego z nazwiska mieszkaƒca
okolicznych wsi funkcjonariusze MO i UB zorganizowali zasadzk´ w pobli˝u bunkra, w którym
ukrywali si´ W∏adys∏aw B. i Kazimierz A. OkolicznoÊci akcji ustalono na podstawie zeznaƒ brata
zamordowanego W∏adys∏awa B. – ks. Jana B., który zna jà z relacji naocznego Êwiadka Kazimie-
rza A. Wynika z niej, ˝e krytycznego dnia o godz. 5 nad ranem W∏adys∏aw B. zosta∏ zastrzelony
z karabinu maszynowego, zaÊ Kazimierza A. postrzelono w nog´ od ty∏u, co mia∏o stwarzaç pozo-
ry legalnoÊci dzia∏ania funkcjonariuszy UB i dowodziç, ˝e W∏adys∏aw B. zosta∏ postrzelony w cza-
sie ucieczki.

W sprawie poza zebranym materia∏em osobowym ujawniono i opracowano nieliczne materia∏y
archiwalne. Âwiadkowie wskazali jako sprawców tego zabójstwa funkcjonariuszy posterunku mili-
cji w Ujanowicach z komendantem Stanis∏awem G. jako dowódcà akcji. Obecnie ustalono, ˝e Sta-
nis∏aw G. nie ˝yje. W Êledztwie wykonywane sà dalsze czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia faktycz-
nej roli Stanis∏awa G. w tym czynie. W przypadku potwierdzenia jego udzia∏u w formie, o której
zeznajà Êwiadkowie, Êledztwo to umorzone zostanie wobec Êmierci sprawcy zbrodni.

OkolicznoÊci Êmierci Wincentego B. sà przedmiotem odr´bnego Êledztwa o sygn. S 51/04/Zk.
Jak ustalono w Êledztwie, w nocy z 25 na 26 kwietnia 1949 r. Wincenty B. przyszed∏ do domu ro-
dzinnego, by pomóc w pracach gospodarskich wyniszczonym chorobà rodzicom. Poniewa˝ ca∏a
wioska by∏a stale inwigilowana przez funkcjonariuszy UB i MO, Wincenty B., zanim przystàpi∏ do
prac, przebra∏ si´ w odzie˝ kobiecà. W tym czasie dwaj funkcjonariusze MO z posterunku w Uja-
nowicach, o nieustalonej dotychczas to˝samoÊci, udali si´ do domu jego rodziców, i postrzelili go.
Rannego zabrano na furmank´, by przewieêç go do siedziby UB w Limanowej, w trakcie transpor-
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tu Wincenty B. zmar∏. W Êledztwie w dalszym ciàgu prowadzone sà czynnoÊci zmierzajàce do usta-
lenia sprawców tej zbrodni.

Kolejny, po Êmierci W∏adys∏awa B., dowódca oddzia∏u – Kazimierz A., ps. „Miecz” – majàcy
najd∏u˝szy sta˝ w oddziale, zginà∏ w dniu 2 paêdziernika 1953 r. otoczony wraz ze Stanis∏awem W.
w okolicach miejscowoÊci Chromanice w trakcie akcji nieustalonych z nazwiska funkcjonariuszy
UB bàdê milicji. Kazimierz A. w czasie tej akcji zosta∏ zastrzelony, zaÊ Stanis∏aw W., otoczony, nie
chcàc oddaç si´ w r´ce UB, najprawdopodobniej pope∏ni∏ samobójstwo. OkolicznoÊci Êmierci
tych ostatnich cz∏onków organizacji Wojsko Genera∏a Andersa sà przedmiotem Êledztwa o sygn.
S 53/04/Zk.

c) zbrodnie inne

– sygn. akt S 58/03/Zi
Âledztwo wszcz´to 3 listopada 2003 r. w sprawie dokonanych w dacie bli˝ej nieustalonej, na

prze∏omie kwietnia i maja 1945 r., zabójstw kilkunastu osób narodowoÊci ˝ydowskiej na terenie
Starachowic.

Podstawà wszcz´cia post´powania by∏a treÊç zawiadomienia zamieszka∏ego w Gdyni Kazimie-
rza Krzy˝aka. Poda∏ on, ˝e na prze∏omie kwietnia i maja 1945 r. widzia∏ obok starachowickiego
szpitala dwie furmanki za∏adowane zw∏okami zamordowanych ˚ydów, których zabójstwa mieli si´
dopuÊciç Polacy.

Zabitych osób by∏o kilkanaÊcie. Kazimierz Krzy˝ak przes∏uchany w charakterze Êwiadka stwier-
dzi∏, ˝e informacje o tej zbrodni mo˝e posiadaç jego brat, Ryszard Krzy˝ak, zamieszka∏y w Sosnow-
cu. Ryszard Krzy˝ak zmar∏, nim uda∏o si´ go przes∏uchaç.

Dotychczas w Êledztwie nie ustalono ˝adnych osób, które potwierdzi∏yby fakt pope∏nienia takiej
zbrodni w podawanym przez Êwiadka okresie. W Êledztwie przeprowadzono konsultacje z history-
kiem i archiwistà, którzy podali w wàtpliwoÊç zaistnienie zbrodni. Odnalezione zosta∏y jednak ma-
teria∏y zawierajàce dane o dokonanych w Starachowicach i okolicy w kwietniu–maju 1945 r. zabój-
stwach poszczególnych osób narodowoÊci ˝ydowskiej.

Na podstawie materia∏ów archiwalnych ustalono, i˝ wiosnà 1945 r. w Wàchocku powsta∏a anty-
komunistyczna organizacja pod nazwà Delegatura Si∏ Zbrojnych na Kraj sk∏adajàca si´ z cz∏onków
AK i NIE. Z materia∏ów WUBP w Kielcach wynika, i˝ cz∏onkom tej organizacji przypisywano za-
bójstwo 2 osób narodowoÊci ˝ydowskiej w Starachowicach oraz 1 osoby w Wàchocku. Materia∏y te
nie wskazujà jednak˝e, aby cz∏onkowie organizacji DSZ dopuÊcili si´ czynów opisanych w zawia-
domieniu Kazimierza Krzy˝aka.

Odnaleziony zosta∏ tak˝e meldunek Departamentu Politycznego Ministerstwa Administracji
Publicznej skierowany do MBP zawierajàcy zestawienie liczbowe mordów i rabunków obywateli
polskich narodowoÊci ˝ydowskiej w okresie od marca do sierpnia 1945 r. W dokumencie tym wy-
mieniono zabójstwa osób narodowoÊci ˝ydowskiej w Starachowicach w czerwcu 1945 r., nie ma
w nim jednak wzmianki o zdarzeniu, które mia∏o polegaç na zastrzeleniu kilkunastu osób narodo-
woÊci ˝ydowskiej.

2.5. ODDZIA¸OWA KOMISJA W LUBLINIE

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 7/00/Zn
Âledztwo podj´te z zawieszenia 27 grudnia 2000 r. w sprawie masowych zabójstw obywateli pol-

skich narodowoÊci ˝ydowskiej w czasie likwidacji tzw. II getta lubelskiego w dzielnicy Majdan Ta-
tarski, w okresie od kwietnia do listopada 1942 r. w Lublinie.
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Ustalono, i˝ w kwietniu 1942 r. niemieckie w∏adze okupacyjne przystàpi∏y do likwidacji tzw.
I getta lubelskiego, które usytuowane by∏o w rejonie ul. Lubartowskiej i dzielnicy Stare Miasto.
Akcjà eksterminacyjnà obj´to, st∏oczonych na tym obszarze w okresie od marca 1941 r., oko∏o
40 000 ˚ydów, z których cz´Êç przetransportowano z terenu Niemiec i Holandii. Osoby te rozstrze-
liwano na miejscu lub przewo˝ono w celu zamordowania do obozów zag∏ady, g∏ównie do Be∏˝ca.
Pozosta∏à po likwidacji I getta cz´Êç ludnoÊci ˝ydowskiej, w liczbie oko∏o 6000, przewa˝nie rze-
mieÊlników, przemieszczono w dniach 17–20 kwietnia 1942 r. do wschodniej dzielnicy Lublina,
Majdana Tatarskiego. W dniu 20 kwietnia 1942 r. wyselekcjonowane w liczbie oko∏o 2000 osoby,
nielegitymujàce si´ przydatnymi armii niemieckiej zawodami, a tak˝e kobiety i dzieci przewiezio-
no do lasów kr´pieckich i rozstrzelano. W dniu 8 listopada 1942 r. rozstrzelano na terenie getta
oko∏o 3000 osób. Pozostawionych przy ˝yciu kilkuset ˚ydów przemieszczono do znajdujàcego si´
nieopodal obozu koncentracyjnego na Majdanku.

W odpowiedzi na stosowny wniosek, strona niemiecka nades∏a∏a 13 tomów akt procesu prze-
prowadzonego przed Sàdem Krajowym w Wiesbaden, w którego wyniku skazano 3 z kilkudziesi´-
ciu sprawców mordu.

Âledztwo zawieszono do czasu przet∏umaczenia wybranych dokumentów spoÊród prawie 3000
stron przekazanych z Centrali w Ludwigsburgu.

– sygn. akt S 106/02/Zn
Âledztwo wszcz´te 5 marca 2002 r. w sprawie zamordowania przez ˝o∏nierzy niemieckich od 54

do 68 osób – Polaków oraz prawdopodobnie 18 obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej, w dniu
13 wrzeÊnia 1939 r., poprzez spalenie ˝ywcem, po wczeÊniejszym sp´dzeniu ich do stodo∏y, a na-
st´pnie podpaleniu podpaleniu, we wsi Cecylówka G∏owaczowska, woj. mazowieckie.

Ofiarami zbrodni by∏o co najmniej 40 m´˝czyzn narodowoÊci polskiej i kilkunastu m´˝czyzn na-
rodowoÊci ˝ydowskiej, mieszkaƒców Cecylówki G∏owaczowskiej i okolicznych wsi. Zbrodni doko-
nano w ten sposób, ˝e zgromadzono w stodole wszystkich obecnych we wsi m´˝czyzn, a nast´pnie
obrzucono stodo∏´ granatami, wskutek czego cz´Êç m´˝czyzn sp∏on´∏a, zaÊ cz´Êç zosta∏a zastrzelo-
na w trakcie ucieczki z p∏onàcej stodo∏y.

Âledztwem obj´to równie˝ zabójstwa 8 osób dokonane w dniu 12 wrzeÊnia 1939 r. w Helenów-
ku ko∏o Cecylówki G∏owaczowskiej. Zbrodni tej, jak wskazujà dotychczasowe czynnoÊci Êledcze,
dokonali równie˝ ˝o∏nierze Wehrmachtu. Z dokonanych ustaleƒ wynika, ˝e w dniu 12 wrzeÊnia
1939 r. mieszkaƒcy Helenówka, którzy ukryli si´ w ziemiance, zostali spostrze˝eni przez niemiec-
kich ˝o∏nierzy. ˚o∏nierze nakazali im opuszczenie kryjówki, a nast´pnie rozstrzelali 7 m´˝czyzn
i 1 kobiet´.

W okresie sprawozdawczym prowadzono czynnoÊci w celu ustalenia okolicznoÊci pope∏nienia
zbrodni – przes∏uchano 30 Êwiadków, w celu ustalenia sprawców zbrodni zaÊ wystàpiono do Cen-
trali w Ludwigsburgu.

W Êledztwie nadal prowadzone sà czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia pe∏nej listy ofiar, co jest
konieczne, gdy˝ w∏aÊciwe urz´dy stanu cywilnego wyda∏y akty zgonu tylko cz´Êci ofiar, a êród∏a hi-
storyczne wskazujà odmienne dane, dotyczàce liczby ofiar i ich danych osobowych.

– sygn. akt S 94/02/Zn
Âledztwo podj´te z zawieszenia 14 paêdziernika 2002 r. w sprawie dokonania masowego mordu

na mieszkaƒcach wsi Karpiówka, woj. lubelskie, m.in. przez spalenie ich ˝ywcem, przez ˝o∏nierzy
niemieckich, w dniu 31 grudnia 1943 r.

Ustalono, i˝ w dniu 31 grudnia 1943 r. wieÊ Karpiówk´ otoczyli ˝o∏nierze niemieccy. Zacz´li wy-
p´dzaç z domów m´˝czyzn, kobiety i dzieci oraz gromadziç ich we wschodniej cz´Êci wsi. SpoÊród
nich wybrali 43 osoby, które zap´dzili do zabudowaƒ jednego z gospodarstw. Najpierw zn´cali si´
nad 6 kobietami, bijàc je i zakopujàc w Êniegu. Nast´pnie wszystkie ofiary zap´dzono do wn´trza
budynku gospodarczego, który ostrzeliwano z broni palnej, po czym podpalono. Niektóre z ofiar
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bezpoÊrednio przed spaleniem zosta∏y ranne lub zabite strza∏ami z karabinów i w wyniku eksplozji
granatu, wrzuconego do wn´trza budynku.

Pozosta∏ych mieszkaƒców Karpiówki wywieziono do obozu na Majdanku i tam zamordowano.
Zabudowania wsi zosta∏y spalone w ca∏oÊci wraz z inwentarzem.

W post´powaniu tym ustalono, i˝ ˝o∏nierzami niemieckimi dokonujàcymi pacyfikacji dowodzi∏
dowódca kompanii z batalionu Schutzpolizei – Maks Ehrle. W okresie sprawozdawczym przes∏u-
chano w charakterze Êwiadków kolejne osoby reprezentujàce w post´powaniu karnym prawa po-
krzywdzonych. Prowadzone sà kwerendy archiwalne, a tak˝e czynnoÊci w celu ustalenia sk∏adu
osobowego oddzia∏u ˝o∏nierzy niemieckich, dowodzonego przez Maksa Ehrle, którzy brali udzia∏
w pacyfikacji Karpiówki.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 12/00/Zk
Âledztwo wszcz´te 9 listopada 2000 r. przeciwko Wac∏awowi L., prokuratorowi wojskowemu,

oskar˝onemu o pod˝eganie cz∏onków sk∏adów orzekajàcych sàdów wojskowych do wymierzania
kar Êmierci w stosunku do ˝o∏nierzy Armii Krajowej i osób udzielajàcym im pomocy, w nast´pstwie
czego skazano na kar´ Êmierci i wykonano jà w stosunku do 12 osób w latach 1944–1953 na tere-
nie województw podlaskiego i lubelskiego.

W toku Êledztwa zgromadzono materia∏ dowodowy uzasadniajàcy zarzut wspó∏dzia∏ania proku-
ratora Wac∏awa L. w dokonywaniu zabójstw sàdowych, który zosta∏ mu postawiony.

Wojskowy Sàd Garnizonowy w Lublinie zastosowa∏ w dniu 17 stycznia 2001 r. tymczasowe
aresztowanie wobec Wac∏awa L., na które za˝alenie wniós∏ jego obroƒca. Wojskowy Sàd Okr´go-
wy w Warszawie uchyli∏ tymczasowe aresztowanie w dniu 25 stycznia 2001 r. i zastosowa∏ ∏agodniej-
sze Êrodki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.

Post´powanie przygotowawcze zakoƒczono skierowaniem w dniu 24 stycznia 2002 r. aktu
oskar˝enia przeciwko Wac∏awowi L. do Wojskowego Sàdu Okr´gowego w Warszawie.

W dniu 27 marca 2002 r. sàd zwróci∏ spraw´ prokuratorowi w celu uzupe∏nienia post´powania
przygotowawczego. Powodem tej decyzji by∏ dotychczasowy brak sàdowego uznania za niewa˝ne
wyroków sàdów wojskowych – zakwalifikowanych w akcie oskar˝enia jako zbrodnicze – w stosun-
ku do cz´Êci pokrzywdzonych.

W dniu 8 kwietnia 2002 r. do w∏aÊciwych sàdów skierowano wnioski w przedmiocie uznania tych
wyroków za niewa˝ne. Obecnie uzyskano ju˝ wszystkie niezb´dne orzeczenia.

W najbli˝szym czasie ponownie zostanie skierowany do Sàdu akt oskar˝enia przeciwko Wac∏a-
wowi L.

– sygn. akt S 20/00/Zk
Âledztwo wszcz´te 7 sierpnia 1998 r. przeciwko Czes∏awowi K., funkcjonariuszowi PUBP

w KraÊniku, podejrzanemu o bezprawne pozbawienie wolnoÊci oraz stosowanie przest´pczych me-
tod Êledczych w stosunku do 4 ˝o∏nierzy AK, w lutym 1945 r., w Zadworzu, Wilko∏azie i w KraÊni-
ku w województwie lubelskim.

Przes∏uchany w charakterze podejrzanego Czes∏aw K. nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzuca-
nych mu czynów. WyjaÊni∏, ˝e w czasie obj´tym postawionymi zarzutami sam by∏ pozbawiony wol-
noÊci i przebywa∏ w areszcie PUBP za to, ˝e jako wartownik tego aresztu nie dope∏ni∏ obowiàzków,
dopuszczajàc do ucieczki wi´êniów. Zgromadzone do chwili obecnej materia∏y archiwalne nie wy-
kluczy∏y podanej przez podejrzanego wersji wydarzeƒ. Wobec niedostatku stosownych dokumen-
tów o charakterze archiwalnym, w okresie sprawozdawczym podj´to prób´ weryfikacji materia∏u
dowodowego poprzez ustalenie innych funkcjonariuszy PUBP w KraÊniku, którzy razem z podej-
rzanym pe∏nili wówczas s∏u˝b´. Zwrócono si´ o ich teczki osobowe pozostajàce w dyspozycji ró˝-
nych archiwów. W przypadku ustalenia to˝samoÊci ˝yjàcych jeszcze funkcjonariuszy zostanà oni
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przes∏uchani w charakterze Êwiadków na okolicznoÊç faktów podanych przez podejrzanego Cze-
s∏awa L., w celu potwierdzenia lub wykluczenia obranej przez niego linii obrony.

Po ich zakoƒczeniu podj´ta zostanie decyzja merytoryczna koƒczàca post´powanie przygoto-
wawcze.

– sygn. akt S 4/01/Zk
Âledztwo przeciwko Mieczys∏awowi W., b. oficerowi Êledczemu PUBP w ZamoÊciu, któremu

postawiono 27 zarzutów pope∏nienia przest´pstw polegajàcych na tym, ˝e w okresie od l sierpnia
do 3 listopada 1946 r. w ZamoÊciu bezprawnie pozbawi∏ wolnoÊci w sposób po∏àczony ze szczegól-
nym udr´czeniem 26 ˝o∏nierzy AK.

Jak ustalono i udokumentowano w toku Êledztwa, szczególne udr´czenie polega∏o na fizycznym
i psychicznym zn´caniu si´ przez oskar˝onego nad pokrzywdzonymi, a w szczególnoÊci na osadza-
niu ich w nieludzkich i upokarzajàcych warunkach bytowania, wielogodzinnym przes∏uchiwaniu,
cz´sto w porze nocnej, w celu wymuszenia przyznania si´ do niepope∏nionych przest´pstw, gro˝e-
niu pozbawieniem ˝ycia przy u˝yciu pistoletu TT, zadawaniu uderzeƒ kolbà karabinu po ca∏ym cie-
le, biciu r´kami, drewnianà i drucianà pa∏kà oraz kopaniu obutymi nogami, a tak˝e na pora˝aniu
pràdem elektrycznym oraz na wypaleniu paznokci u ràk Aleksandrowi P.

W dniu 27 listopada 2001 r. skierowany zosta∏ akt oskar˝enia przeciwko Mieczys∏awowi W. do
Sàdu Rejonowego w ZamoÊciu.

Sàd Rejonowy w ZamoÊciu w Wydziale II Karnym wyrokiem sygn. akt IIK 325/01 z dnia
9 czerwca 2004 r. uzna∏ Mieczys∏awa W. za winnego pope∏nienia wszystkich 27 zarzuconych mu ak-
tem oskar˝enia czynów; skaza∏ go na kar´ ∏àcznà 6 lat pozbawienia wolnoÊci.

Prokurator IPN jako oskar˝yciel publiczny wnosi∏ o wymierzenie oskar˝onemu kary ∏àcznej
8 lat pozbawienia wolnoÊci, a tak˝e orzeczenie wobec niego Êrodka karnego w postaci pozbawie-
nia praw publicznych na okres 5 lat.

W ustnych motywach wyroku sàd stwierdzi∏, ˝e zgromadzony materia∏ dowodowy nie pozosta-
wia ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e oskar˝ony dopuÊci∏ si´ pope∏nienia zarzuconych mu czynów. Nie orze-
kajàc wnioskowanego przez prokuratora Êrodka karnego, sàd uzna∏, ˝e brak wymaganej w art. 40
§ 3 kk przes∏anki w postaci motywacji zas∏ugujàcej na szczególne pot´pienie wynika stàd, ˝e
„oskar˝ony dzia∏a∏ w warunkach struktur paƒstwa i w swoim przekonaniu na jego rzecz”.

Wyrok nie jest prawomocny, prokurator IPN z∏o˝y∏ zapowiedê apelacji.

– sygn. akt S 14/00/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 9 listopada 2000 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci

bli˝ej nieokreÊlonej liczby ̋ o∏nierzy AK i pozbawienia ̋ ycia przez rozstrzelanie oko∏o 400 z nich w na-
st´pstwie wykonania wyroków skazujàcych na kar´ Êmierci orzeczonych przez Sàd Wojskowy II Ar-
mii WP w okresie 1944–1945 r., w Kàkolewnicy, woj. lubelskie oraz w sprawie rozstrzelania oko∏o 200
˝o∏nierzy Wojska Polskiego b´dàcego wykonaniem kar Êmierci orzeczonych wobec nich przez wy˝ej
wymieniony sàd wojskowy, na terenie lasu o nazwie Kania, w 1944 r., w Trzebieszowie, woj. lubelskie.

W toku dotychczasowego Êledztwa ustalono, ˝e ˝o∏nierze AK byli aresztowani przez Informa-
cj´ Wojskowà i NKWD i osadzani bez ˝adnych podstaw prawnych w tworzonych miejscach odosob-
nienia, takich jak ziemianki czy te˝ w adoptowanych w tym celu pomieszczeniach zarekwirowanych
na potrzeby wojska, a nast´pnie poddawani Êledztwu po∏àczonemu z ró˝nymi formami fizycznego
i psychicznego zn´cania si´.

W stosunku do tych osób kierowano nast´pnie akty oskar˝enia do Sàdu Wojskowego II Armii
WP, na których podstawie zapada∏y z regu∏y wyroki Êmierci, przy czym ∏àczna liczba ˝o∏nierzy po-
zbawionych w ten sposób ˝ycia jest wcià˝ przedmiotem ustaleƒ niniejszego post´powania.

W toku dotychczasowego Êledztwa przes∏uchano 110 Êwiadków. Z zeznaƒ mieszkaƒców Kàko-
lewnicy wynika, i˝ w czasie stacjonowania w tej miejscowoÊci sztabu II Armii WP egzekucji skaza-
nych dokonywano nocà w pobliskim lesie.
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Po zmianie miejsca postoju sztabu II Armii WP, w∏aÊciciele dzia∏ek leÊnych natrafiali na Êlady
wskazujàce na przekopywanie gruntu. Stwierdzono, i˝ po zakopaniu zw∏ok osób rozstrzelanych te-
ren ten wyrównywano, a nast´pnie maskowano miejsca zbrodni, dokonujàc nasadzeƒ mchu i sa-
dzonek drzew. W protoko∏ach wykonania wyroków Êmierci nie oznaczano miejsc egzekucji.
W zwiàzku z tym, po wszcz´ciu Êledztwa w niniejszej sprawie i zgromadzeniu niezb´dnych dowo-
dów, dokonano prac ekshumacyjnych, a nast´pnie dokonano ogl´dzin sàdowo-lekarskich ekshu-
mowanych szczàtków ludzkich. W wydanej opinii w tym zakresie stwierdzono, i˝ szczàtki te nale-
˝a∏y do 12 osób p∏ci m´skiej w wieku od 20 do 60 lat. Ujawniono równie˝ dwie pojedyncze mogi∏y.
Ofiarom wiàzano przed egzekucjà r´ce i nogi. Na ekshumowanych czaszkach stwierdzono obra˝e-
nia postrza∏owe, przy czym otwory wlotowe pocisków znajdowa∏y si´ w ich cz´Êci tylnej lub bocznej.
Cz´Êç ekshumowanych czaszek mia∏a Êlady urazów mechanicznych zadanych z du˝à si∏à narz´dzia-
mi t´pymi i twardymi. Opierajàc si´ na wydobytych w toku ekshumacji dowodach o charakterze
materialnym mo˝na kategorycznie stwierdziç, i˝ ofiarami tego mordu byli ˝o∏nierze AK.

W toku post´powania, na podstawie zeznaƒ 4 Êwiadków wytypowano 5 nowych miejsc, gdzie
mog∏y si´ znajdowaç zakopane szczàtki ludzkie. Jednak˝e próba przeprowadzenia ekshumacji
w tych miejscach zakoƒczy∏a si´ wynikiem negatywnym.

Opierajàc si´ na zebranym w sprawie materiale dowodowym liczàcym ponad 5000 kart, ko-
nieczne jest (po przeprowadzeniu t∏umaczeƒ dokumentów sporzàdzonych w j´zyku rosyjskim) po-
dejmowanie ocen poszczególnych spraw prowadzonych przez Sàd Wojskowy II Armii WP, w celu
ustalenia, czy zarzucane i przypisane poszczególnym skazanym czyny by∏y zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego, oraz sprawdzenie, czy wyroki te ju˝ uniewa˝niono
na wniosek osób uprawnionych, a w wypadku ustalenia, ˝e wyroki te nie zosta∏y dotychczas unie-
wa˝nione, wyst´powanie do sàdów ze stosownymi wnioskami.

– sygn. akt S 9/00/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 20 paêdziernika 2000 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia

wolnoÊci gen. Kazimierza Tumidajskiego, ps. „Marcin” – Komendanta Okr´gu Lubelskiego Armii
Krajowej, w dniu 3 sierpnia 1944 r. w Lublinie oraz w sprawie pozbawienia go ˝ycia przez funkcjo-
nariuszy NKWD w trakcie zabiegu tzw. sztucznego dokarmiania dokonanego w dniu 4 lipca 1947 r.
przez funkcjonariuszy NKWD w Skopinie (ZSRR).

W toku Êledztwa ustalono, i˝ w dniu 6 sierpnia 1944 r. gen. K. Tumidajski zosta∏ przetrans-
portowany samolotem do wi´zienia lefortowskiego w Moskwie. We wrzeÊniu 1944 r. osadzono
go w wi´zieniu w Charkowie, zaÊ w dniu 2 stycznia 1946 r. w obozie jenieckim w Diagielewie
k. Riazania. Obóz ten by∏ miejscem deportacji ˝o∏nierzy AK. Wi´ziono w nim 4 innych genera-
∏ów AK: Ludwika Bittnera, W∏adys∏awa Filipowskiego, Aleksandra Krzy˝anowskiego i Adama
Âwitalskiego.

W dniu 29 czerwca 1947 r. wi´êniowie obozu w Diagielewie podj´li g∏odówk´ w celu wymusze-
nia na w∏adzach obozowych decyzji o ich repatriacji do Polski. W trakcie protestu g∏odowego,
w dniu 2 lipca 1947 r. gen. K. Tumidajski i pozostali polscy genera∏owie zostali przewiezieni z Dia-
gielewa do obozowego szpitala w Skopinie. Zastosowano wobec nich tzw. zabieg sztucznego do-
karmiania przy u˝yciu przymusu fizycznego, polegajàcy na wprowadzeniu do przewodu pokarmo-
wego rury, przez którà podawano p∏ynny pokarm.

W dniu 4 lipca l947 r. gen. K. Tumidajski w trakcie stosowania wobec niego przez funkcjonariu-
szy NKWD praktyk dokarmiania stawia∏ opór, szarpa∏ si´, nie chcàc dopuÊciç do wprowadzenia
pokarmu. W pewnym momencie straci∏ przytomnoÊç. Przyby∏y lekarz NKWD stwierdzi∏ jego zgon.

W realizowanym planie Êledztwa przyj´to, ˝e okolicznoÊci Êmierci gen. K. Tumidajskiego mogà
wskazywaç na umyÊlne pozbawienie go ˝ycia.

Wykonywane sà czynnoÊci, zmierzajàce do weryfikacji tej wersji zdarzeƒ. W tym celu w okresie
sprawozdawczym poddano analizie treÊç kilkudziesi´ciu dokumentów i przes∏uchano 6 Êwiadków,
w tym osób przebywajàcych wraz z gen. K. Tumidajskim w miejscu internowania w Diagielewie.
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Âwiadkowie wskazali na dalsze êród∏a dowodowe, które zostanà wykorzystane w toczàcym si´ po-
st´powaniu.

– sygn. akt S 70/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 5 lutego 2002 r. w sprawie funkcjonowania w okresie od 28 listopada 1956 r.

do 31 grudnia 1989 r. w strukturach Ministerstwa Spraw Wewn´trznych zwiàzku przest´pczego,
w tym w sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa ks. Jerzego Popie∏uszki przez osoby, które
w hierarchii partyjno-paƒstwowej zajmowa∏y wy˝sze stanowiska od genera∏ów MSW, W∏adys∏awa
Ciastonia i Zenona P∏atka.

W trakcie Êledztwa ustalono, i˝ w strukturach resortu spraw wewn´trznych, w wyodr´bnionej
komórce organizacyjnej Departamentu IV MSW, funkcjonowa∏a zorganizowana grupa funkcjona-
riuszy SB, która prowadzi∏a przest´pcze dzia∏ania wymierzone przeciwko duchownym KoÊcio∏a
rzymskokatolickiego i dzia∏aczom opozycji politycznej. Z jednej strony by∏y to dzia∏ania tzw. dez-
informacyjno-dezintegracyjne, z drugiej strony dzia∏ania tzw. specjalne, w których zakres wchodzi-
∏o dokonywanie najci´˝szych przest´pstw, w tym zabójstw, rozbojów, podpaleƒ, uprowadzeƒ, kra-
dzie˝y i innych przest´pstw na szkod´ wskazanej kategorii osób. Zakresem przedmiotowym
post´powania obj´to poszczególne czyny przest´pcze dokonane przez funkcjonariuszy SB, wcho-
dzàcych w sk∏ad wskazanej komórki organizacyjnej Departamentu IV MSW, okreÊlanej zamiennie
w ró˝nych okresach jako Sekcja D, Grupa D, Wydzia∏ VI.

W okresie sprawozdawczym podj´to na nowo 8 Êledztw umorzonych przez prokuratora woje-
wódzkiego w Warszawie oraz wy∏àczono materia∏y 6 innych umorzonych spraw tej jednostki pro-
kuratury, które w∏àczono w poczet niniejszego Êledztwa, celem kontynuowania post´powania przy-
gotowawczego.

Przes∏uchano w charakterze Êwiadków 61 osób, w tym w stosunku do 6 osób prowadzono prze-
s∏uchania uzupe∏niajàce, gromadzàc ∏àcznie 74 protoko∏y przes∏uchaƒ Êwiadków.

Przeprowadzono wizj´ lokalnà po∏àczonà z eksperymentem Êledczym w miejscu wrzucenia zw∏ok
ks. Jerzego Popie∏uszki do Wis∏y na tamie we W∏oc∏awku oraz wizj´ lokalnà w miejscu jego uprowa-
dzenia, w Górsku. Przeprowadzono kilkanaÊcie kwerend archiwalnych. Poddano ogl´dzinom akta
b. Sàdu Wojewódzkiego w Toruniu, w sprawie przeciwko Grzegorzowi Piotrowskiemu i innym oskar-
˝onym o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popie∏uszki, akta b. Biura Âledczego MSW w tej spra-
wie oraz akta Sàdu Okr´gowego w Warszawie w sprawie przeciwko W∏adys∏awowi Ciastoniowi i Ze-
nonowi P∏atkowi, oskar˝onym o kierowanie wykonaniem zabójstwa ks. Jerzego Popie∏uszki.

W najbli˝szym pó∏roczu planowane jest przedstawienie zarzutów w stosunku do osób, w odnie-
sieniu do których zgromadzono materia∏ dowodowy uzasadniajàcy podejrzenie, i˝ dopuÊci∏y si´
czynów obj´tych Êledztwem. Nast´pnie, po sprawdzeniu ich obrony, planowane jest cz´Êciowe wy-
∏àczenie materia∏ów i skierowanie w tym zakresie aktu oskar˝enia do sàdu. W cz´Êci pozosta∏ych
wàtków sprawy post´powanie przygotowawcze b´dzie prowadzone w dalszym ciàgu.

– sygn. akt S 83/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 8 sierpnia 2001 r. w sprawie bezprawnego stosowania dekretu z dnia 12 grud-

nia 1981 r. o stanie wojennym w stosunku do 3 osób odnoÊnie do czynów pope∏nionych przed wej-
Êciem w ˝ycie dekretu, które wczeÊniej nie by∏y czynami zabronionymi.

W trakcie post´powania zebrano materia∏ dowodowy stwierdzajàcy bezprawne pozbawienie wol-
noÊci w okresie od 20 grudnia 1981 r. do czerwca 1983 r. Stanis∏awa P., który zosta∏ zatrzymany
w dniu 17 grudnia 1981 r., a nast´pnie tymczasowo aresztowany w dniu 20 grudnia 1981 r. na mocy
postanowienia prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie po up∏ywie okresu
zatrzymania, tj. 48 godzin. Sàd Warszawskiego Okr´gu Wojskowego – OÊrodek Zamiejscowy w Lu-
blinie skaza∏ Stanis∏awa P. na kar´ 3 lat pozbawienia wolnoÊci, którà odby∏ on do czerwca 1983 r.

Stanis∏aw P. zosta∏ skazany za dopuszczenie si´ w okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. przest´p-
stwa z art. 46 ust. l i 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r. Dekret ten zamieszczo-
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ny zosta∏ w Dzienniku Ustaw, którego dzieƒ wydania oznaczony zosta∏ jako 14 grudnia 1981 r. Fak-
tycznie druk tego Dziennika Ustaw ukoƒczony zosta∏ dopiero w dniu 18 grudnia 1981 r. Powy˝sze
czyny zarzucone Stanis∏awowi P. – które stanowi∏y podstaw´ jego skazania i za które odbywa∏ kar´
przez okres l roku i 6 miesi´cy w zak∏adzie karnym – nie by∏y wi´c przez prawo zakazane w chwili
ich pope∏nienia.

Materia∏ dowodowy zgromadzono równie˝ w odniesieniu do bezprawnego pozbawienia wolno-
Êci Józefa K. i Leszka G.

Skierowane w poprzednim okresie sprawozdawczym do w∏aÊciwych sàdów dyscyplinarnych
wnioski o uchylenie immunitetu s´dziowskiego w stosunku do 4 osób oraz immunitetu prokurator-
skiego w stosunku do 2 osób, nie zosta∏y uwzgl´dnione.

Uchwa∏y (dotyczàce b. s´dziów wojskowych) i orzeczenia (dotyczàce b. prokuratorów wojsko-
wych) sàdów dyscyplinarnych I instancji zosta∏y zaskar˝one przez prokuratora. W treÊci za˝aleƒ
postawiono zarzuty obrazy przepisów prawa materialnego oraz majàce wp∏yw na treÊç zapad∏ych
orzeczeƒ b∏´dy w ustaleniach faktycznych.

W∏aÊciwe odwo∏awcze sàdy dyscyplinarne nie uwzgl´dni∏y ˝adnego z za˝aleƒ, nie wyra˝ajàc – na
mocy obecnie prawomocnych decyzji – zgody na pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci karnej b. s´-
dziów i prokuratorów wojskowych. Dlatego te˝, po uzyskaniu pisemnych uzasadnieƒ do wszystkich
orzeczeƒ, post´powanie w dniu 24 czerwca 2004 r. zosta∏o umorzone wobec braku stosownych ze-
zwoleƒ na Êciganie.

Z akt Êledztwa wy∏àczono do odr´bnego post´powania materia∏y procesowe w zakresie dotyczà-
cym pobicia w nocy z 17 na 18 grudnia 1981 r. Józefa K., uczestnika strajku w WSK Âwidnik, na te-
renie Komendy Wojewódzkiej MO w Lublinie, przez dotychczas nieustalonych z nazwiska funkcjo-
nariuszy MO.

– sygn. akt S 27/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 25 kwietnia 2001 r. w sprawie stosowania przez funkcjonariuszy paƒstwo-

wych w stosunku do mieszkaƒców KraÊnika represji oraz ograniczeƒ w przys∏ugujàcych im prawach
wyznawania i praktykowania przez nich wiary katolickiej, w okresie od dnia 26 czerwca 1959 r.
w KraÊniku Fabrycznym, woj. lubelskie.

Na podstawie zebranego w toku Êledztwa materia∏u dowodowego ustalono, i˝ w dniu 26 czerw-
ca 1959 r., wierni udajàcy si´ na nabo˝eƒstwo czerwcowe odprawiane przy krzy˝u, ustawionym
w miejscu przeznaczonym na budow´ koÊcio∏a – na którà to inwestycj´ nie godzi∏y si´ ówczesne
w∏adze administracyjne – zastali ten teren oplombowany przez Milicj´ Obywatelskà. Z o∏tarza
ustawionego pod krzy˝em zabrane zosta∏y dewocjonalia i inne przedmioty. W zwiàzku z tym gru-
pa osób przyby∏ych na nabo˝eƒstwo uda∏a si´ na posterunek MO w KraÊniku Fabrycznym, gdzie
proszono funkcjonariuszy o zwrot zabranych przedmiotów i umo˝liwienie odprawienia modlitw.
W odpowiedzi w∏adze skierowa∏y zwarte oddzia∏y MO do rozp´dzenia zgromadzonych. Zostali oni
otoczeni kordonem funkcjonariuszy, ludzi bito pa∏kami, polewano wodà z armatek wodnych.
W zwiàzku z tymi wydarzeniami ∏àcznie zatrzymano oko∏o 100 osób, z których ponad 20 tymcza-
sowo aresztowano. Po zakoƒczeniu post´powaƒ przygotowawczych w stosunku do tych osób skie-
rowano akty oskar˝enia i skazano na bezwzgl´dne kary pozbawienia wolnoÊci. Ustalono, i˝ w trak-
cie Êledztw w stosunku do cz´Êci z tych osób stosowano przest´pcze metody Êledcze. Po
opuszczeniu zak∏adów karnych osoby te poddawane by∏y dalszym represjom, m.in. uniemo˝liwia-
no im znalezienie pracy.

W toku Êledztwa w okresie sprawozdawczym przes∏uchano 12 Êwiadków i zgromadzono 17 jed-
nostek archiwalnych.

– sygn. akt S 43/03/Zk
Âledztwo przeciwko Boles∏awowi K., b. s´dziemu Wojskowego Sàdu Rejonowego w Lublinie

oraz Sàdu Wojewódzkiego w Lublinie, w sprawie udzia∏u w pope∏nieniu zbrodni sàdowej.
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Informacje zebrane w toku innych Êledztw dostarczy∏y podstaw do wydania w dniu 11 lutego
2003 r. postanowienia o przedstawieniu zarzutów by∏emu s´dziemu Wojskowego Sàdu Rejonowe-
go w Lublinie i Sàdu Wojewódzkiego w Lublinie – Boles∏awowi K.

Po przeprowadzeniu czynnoÊci z udzia∏em podejrzanego, w dniu 25 lutego 2004 r. prokurator IPN
skierowa∏ do Sàdu Rejonowego, Wydzia∏u III Karnego w Lublinie akt oskar˝enia przeciwko Boles∏a-
wowi K., w którym oskar˝y∏ go o to, ˝e w dniu 3 marca 1949 r. w ZamoÊciu, woj. lubelskie, jako s´-
dzia Wojskowego Sàdu Rejonowego w Lublinie, wraz z innymi cz∏onkami sk∏adu orzekajàcego, nie
dope∏ni∏ swoich obowiàzków i przekroczy∏ swoje uprawnienia, gdy˝ wbrew zgromadzonym w sprawie
dowodom bezprawnie pozbawi∏ wolnoÊci oskar˝onego Jana W., oraz o to, ˝e w okresie od 23 kwiet-
nia do 10 maja 1956 r. w Lublinie, woj. lubelskie, jako s´dzia Sàdu Wojewódzkiego w Lublinie, orze-
kajàcy w sprawie prowadzonej przeciwko ustalonym 6 m´˝czyznom, nie dope∏ni∏ obowiàzków i prze-
kroczy∏ swoje uprawnienia, orzekajàc o nieuwzgl´dnieniu wniosków o zmian´ zastosowanego wobec
oskar˝onego Êrodka zapobiegawczego, wbrew znajdujàcej si´ w aktach przedmiotowej sprawy doku-
mentacji leczenia oraz opiniom lekarzy wi´ziennych o stanie jego zdrowia.

Sàd nie wyznaczy∏ dotàd terminu rozprawy.

– sygn. akt S 5/04/Zk
Âledztwo w sprawie pozbawienia wolnoÊci ze szczególnym udr´czeniem uczestników protestu

spo∏ecznego majàcego miejsce w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu.
Âledztwo przej´te 19 stycznia 2004 r. z Prokuratury Okr´gowej w Radomiu, po zwróceniu jej

sprawy przez Sàd Okr´gowy w Radomiu, celem uzupe∏nienia.
W toku niniejszego Êledztwa przeprowadzono analiz´ akt sprawy, z∏o˝onych z 29 tomów akt

g∏ównych i 5 tomów za∏àczników, i uznano, ˝e dokumentujà one czyny funkcjonariuszy stanowià-
ce zbrodnie komunistyczne w rozumieniu ustawy o IPN-KÂZpNP.

Zgodnie z zaleceniami Sàdu Okr´gowego w Radomiu przystàpiono do ustalenia uczestników
zdarzenia. Zwrócono si´ tak˝e o udost´pnienie akt prawomocnie umorzonego Êledztwa V Ds.
27/00/Â Prokuratury Okr´gowej w Radomiu w sprawie tzw. Êcie˝ek zdrowia, tj. stosowania w okre-
sie od 25 czerwca 1976 r. w Radomiu i innych miejscowoÊciach b. województwa radomskiego przez
funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej MO w Radomiu, ZOMO z Warszawy, ¸odzi, Lublina,
Kielc, Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej MO w Szczytnie oraz funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej Aresz-
tu Âledczego w Radomiu niedozwolonych Êrodków przymusu bezpoÊredniego, polegajàcych na bi-
ciu pa∏kami i r´koma oraz kopaniu po ca∏ym ciele osób zatrzymanych i osadzonych w zwiàzku z wy-
darzeniami zaistnia∏ymi w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Ocena prawnokarna czynów
funkcjonariuszy opieraç si´ powinna na stwierdzeniu, ˝e tzw. Êcie˝ki zdrowia stanowi∏y szczególne
udr´czenie pozbawionych wolnoÊci pokrzywdzonych, co uzasadniaç b´dzie oskar˝enie sprawców
odpowiedzialnych za bezprawne pozbawienie wolnoÊci uczestników protestu o pope∏nienie kwali-
fikowanego typu tego przest´pstwa.

– sygn. akt S 164/01/Zk
Âledztwo podj´te z zawieszenia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zabójstw 4 cz∏onków oddzia∏u po-

akowskiego, dowodzonego przez Aleksandra M., ps. „Dràgal”, których dokonano w dniu 25 sierp-
nia 1950 r. w Kolonii Wawrzyszów, obecnie gm. Wolanów, powiat radomski, woj. mazowieckie,
przez funkcjonariuszy WUBP w Kielcach.

W Êledztwie ustalono, ˝e w dniu 23 lipca 1950 r. funkcjonariusze WUBP w Kielcach zatrzyma-
li Mariana B., ps. „Zbych” – by∏ego cz∏onka oddzia∏u „Dràgala”, a nast´pnie w∏àczyli go do grupy
„likwidacyjnej”, w której sk∏ad wesz∏o 4 funkcjonariuszy UB.

W dniu 25 sierpnia 1950 r. grupa likwidacyjna dokona∏a podst´pnie zabójstw Aleksandra M.,
ps. „Dràgal”, Zbigniewa E., ps. „Powstaƒczyk”, i Zygmunta Ch., ps. „Lew”.

Ustaleƒ tych dokonano na podstawie zeznaƒ przes∏uchanych w Êledztwie Êwiadków oraz mate-
ria∏ów archiwalnych WUBP w Kielcach. W wyniku poszukiwaƒ archiwalnych prowadzonych w ni-
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niejszej sprawie odnaleziono raporty sporzàdzone przez funkcjonariuszy WUBP w Kielcach, opi-
sujàce przebieg zdarzeƒ w dniu 25 sierpnia 1950 r.

W toku dalszych czynnoÊci Êledczych zachodzi koniecznoÊç uzyskania opinii bieg∏ego 
z zakresu pisma r´cznego, co jest niezb´dne dla ustalenia funkcjonariuszy UB, którzy sporzàdzili
raporty, oraz okreÊlenia ich udzia∏u w zabójstwie, po czym podj´ta zostanie decyzja o przedstawie-
niu zarzutów pope∏nienia zbrodni, stanowiàcych przedmiot Êledztwa.

– sygn. akt S 34/01/Zk
Âledztwo podj´te w dniu 27 sierpnia 2001 r. w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´

funkcjonariuszy PUBP w Radomiu w okresie od paêdziernika do grudnia 1948 r. nad 17 pozbawio-
nymi wolnoÊci osobami.

Pokrzywdzonymi byli aresztowani cz∏onkowie podziemia niepodleg∏oÊciowego, wobec których
funkcjonariusze UB w Radomiu stosowali przest´pcze metody przes∏uchaƒ w celu zmuszenia do
przyznania si´ do stawianych zarzutów, bijàc aresztowanych po ca∏ym ciele r´kami i przy u˝yciu
skórzanego pejcza, kopali, szarpali za w∏osy, oÊlepiali Êwiat∏em lampy, zniewa˝ali s∏owami obel˝y-
wymi.

W toku Êledztwa przes∏uchano 17 pokrzywdzonych, dokonano ogl´dzin materia∏ów archiwal-
nych w postaci akt Wojskowego Sàdu Rejonowego w Kielcach, akt PUBP w Radomiu. Ogl´dzinom
poddano ponadto akta osobowe 6 funkcjonariuszy PUBP w Radomiu, którzy – jak wynika∏o z akt
Wojskowego Sàdu Rejonowego w Kielcach – przes∏uchiwali zatrzymanych. Opracowano tablice
z wizerunkami funkcjonariuszy UB, które okazane zostanà pokrzywdzonym, i stosownie do wyni-
ków okazania dokonane zostanà dalsze czynnoÊci Êledcze.

c) inne zbrodnie

– sygn. akt S 1/00/Zi
Âledztwo podj´te z zawieszenia 27 listopada 2000 r. w sprawie zbrodni ludobójstwa pope∏nio-

nych na terenie województwa wo∏yƒskiego w latach 1939–1945 przez nacjonalistów ukraiƒskich,
a w szczególnoÊci dopuszczenia si´ zabójstw kilkudziesi´ciu tysi´cy m´˝czyzn, kobiet i dzieci naro-
dowoÊci polskiej, zn´cania si´ fizycznego i psychicznego nad cz∏onkami polskiej grupy narodowej,
zniszczenia lub kradzie˝y ich mienia oraz stosowania innych represji i czynów nieludzkich w celu
stworzenia warunków ˝ycia gro˝àcych im biologicznym wyniszczeniem, a tak˝e zmuszenia do
opuszczenia ich siedzib i ucieczki z terenów województwa wo∏yƒskiego.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dowody z zeznaƒ kolejnych 42 Êwiadków, a tak˝e zgro-
madzono kolejne partie materia∏ów archiwalnych.

Z Prokuratury Obwodu Wo∏yƒskiego otrzymano dokumenty procesowe ze zrealizowanej po-
mocy prawnej w postaci protoko∏ów przes∏uchania 3 Êwiadków oraz notatki urz´dowej. Jeden ze
Êwiadków, Hryhorij K., potwierdzi∏ fakt mordu pope∏nionego w dniu 11 lipca 1943 r. w miejscowo-
Êci Witoldów na rodzinie S.

Âwiadek Czes∏aw P. z∏o˝y∏ relacj´ na temat funkcjonowania oÊrodka polskiej samoobrony
w miejscowoÊci Huta Stepaƒska i odpierania ataków ukraiƒskich nacjonalistów do dnia 19 lipca
1943 r. oraz przedstawi∏ niepe∏nà list´ obejmujàcà dane 424 mieszkaƒców Huty Stepaƒskiej i oko-
lic, ofiar dzia∏aƒ ukraiƒskich nacjonalistów. Zbrodnie dokonane na mieszkaƒcach tej miejscowo-
Êci, w tym dzieciach, zrelacjonowa∏a tak˝e Halina T., która by∏a ich Êwiadkiem naocznym i sama zo-
sta∏a ci´˝ko ranna.

Uzyskano równie˝ relacje Êwiadka, opisujàcego zachowanie swego ukraiƒskiego sàsiada ostrze-
gajàcego Polaków, by ratowali si´ ucieczkà przed zbrodniami, których dokonywali sprawcy okre-
Êleni przez niego jako „nasi swo∏oczy”.

Stale powi´kszany jest zbiór materia∏ów archiwalnych do Êledztwa otrzymywanych tak˝e od
strony ukraiƒskiej. Poszukiwane sà nadal dokumenty, które ukazywa∏yby proces decyzyjny kierow-
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nictwa OUN-UPA w odniesieniu do zbrodni na ludnoÊci narodowoÊci polskiej zamieszkujàcej ów-
czesne województwo wo∏yƒskie.

2.6. ODDZIA¸OWA KOMISJA W ¸ODZI

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 1/00/Zn
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 15 grudnia 2000 r., w sprawie zbrodni pope∏nionych w latach

1942–1944 przez funkcjonariuszy policji niemieckiej i bia∏oruskiej – cz∏onków za∏ogi obozu w Ko∏-
dyczewie k. Baranowicz, woj. nowogródzkie, na wi´êniach tego obozu.

Obóz w Ko∏dyczewie funkcjonowa∏ w latach 1942–1944. Podlega∏ on placówce SD w Baranowi-
czach. Za∏og´ stanowili funkcjonariusze 4. Kompanii 13. Specjalnego Batalionu SS. Obóz w Ko∏-
dyczewie od poczàtku sta∏ si´ oÊrodkiem zag∏ady. Co pewien czas z obozu samochodami ci´˝aro-
wymi wywo˝ono grupy wi´êniów do pobliskiego lasu, gdzie ofiary rozstrzeliwano, zagazowywano
bàdê zabijano pa∏kami. W dniach 27–28 czerwca 1944 r. obóz zlikwidowano. Przebywajàcych tam
kilkuset wi´êniów wywieziono do lasu i rozstrzelano, zabudowania obozu spalono, a ca∏y teren
zrównano z ziemià. ¸àcznie w Ko∏dyczewie zamordowano ok. 22 tysi´cy wi´êniów.

W toku Êledztwa przes∏uchiwani sà Êwiadkowie, których bliscy zgin´li w obozie. W okresie spra-
wozdawczym przeprowadzono ogl´dziny wielotomowych akt spraw karnych przeciwko stra˝nikom
obozu, skazanym za pope∏nione zbrodnie w powojennych procesach. Ogl´dzinom poddano rów-
nie˝ akta Polskiej Misji Wojskowej Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych. Na ich podstawie
ustalono nazwiska funkcjonariuszy policji niemieckiej z Baranowicz, którzy brali udzia∏ w zabój-
stwach wi´êniów obozu w Ko∏dyczewie. G∏ównym celem obecnie prowadzonego Êledztwa jest usta-
lenie chocia˝by szczàtkowej listy ofiar. W trakcie likwidacji obozu zniszczono dokumentacj´, w tym
równie˝ wykazy wi´êniów.

– sygn. akt S 3/00/Zn
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 18 grudnia 2000 r., w sprawie egzekucji Polaków przeprowa-

dzonych w 1944 r. w Piotrkowie Trybunalskim oraz okolicznych miejscowoÊciach przez funkcjona-
riuszy Gestapo i innych formacji z Piotrkowa Trybunalskiego. Obejmuje ono 5 egzekucji dokona-
nych w okresie od lutego do czerwca 1944 r., w których rozstrzelanych zosta∏o 140 Polaków.

Korzystajàc ze wszelkich dost´pnych êróde∏, zdo∏ano ustaliç krewnych wszystkich ujawnionych
ofiar zbrodni. Wi´kszoÊç z nich zosta∏a przes∏uchana w charakterze Êwiadków, wskazujàc, ˝e Niem-
cy dokonywali w 1944 r. egzekucji w Piotrkowie Trybunalskim, Budkach, Bujnach, lesie bugajskim
i Pieƒkach Karliƒskich. Przeprowadzone w Êledztwie czynnoÊci doprowadzi∏y do ustalenia to˝sa-
moÊci niektórych nieznanych dotychczas ofiar zbrodni, co pozwoli∏o niektórym krewnym ofiar po-
znaç miejsce zabójstwa i pochówku ich najbli˝szych. Poszukiwane sà obecnie archiwalne akta spra-
wy przeciwko by∏emu dowódcy SS i Policji dystryktu radomskiego genera∏owi Herbertowi
Böttcherowi, odpowiedzialnemu za zbrodnie dokonane w dystrykcie radomskim w okresie od ma-
ja 1942 r. do koƒca okupacji. Zwrócono si´ równie˝ o pomoc prawnà do Centrali Âcigania Zbrod-
ni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu w celu uzyskania informacji o sposobie zakoƒczenia
post´powania prowadzonego przez Prokuratur´ w Dortmundzie, którym obj´to m.in. egzekucje
w Piotrkowie Trybunalskim i okolicznych miejscowoÊciach.

– sygn. akt S 52/01/Zn
Post´powanie, podj´te z zawieszenia 11 wrzeÊnia 2001 r., w sprawie masowych zabójstw obywa-

teli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej dokonanych w okresie od czerwca 1941 r. do lipca 1944 r.
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przez funkcjonariuszy niemieckich ró˝nych formacji przy wspó∏udziale cz∏onków paramilitarnych
formacji wojskowych oraz oddzia∏ów policji bia∏oruskiej i litewskiej, na obszarze woj. nowogródz-
kiego.

Przedmiotem Êledztwa sà zbrodnie ludobójstwa dokonane w ramach realizacji hitlerowskiej po-
lityki eksterminacji obliczonej na ca∏kowità zag∏ad´ ˚ydów, poprzez akcj´ likwidacji gett ˝ydow-
skich utworzonych na Nowogródczyênie. Do akcji totalnej zag∏ady ˚ydów na Nowogródczyênie
Niemcy przystàpili od marca 1942 r., dokonujàc masowych egzekucji ludnoÊci ˝ydowskiej zarówno
w gettach, jak i poza ich obr´bem. Nie by∏y prowadzone ˝adne wykazy zamordowanych osób. Nie-
mal w ka˝dym wi´kszym miasteczku Nowogródczyzny funkcjonowa∏o getto ˝ydowskie, zamieszka-
ne przez kilka–kilkanaÊcie tysi´cy ˚ydów. Wszystkie te osoby zosta∏y wymordowane.

W toku Êledztwa podejmowane sà czynnoÊci zmierzajàce do ujawnienia i przes∏uchania ˝yjàcych
naocznych Êwiadków zbrodni, a tak˝e ustalane sà liczby ofiar w poszczególnych gettach, jak rów-
nie˝ identyfikowani z nazwiska sprawcy, m.in. funkcjonariusze posterunku w ˚o∏udku, bioràcy
udzia∏ w zabezpieczaniu terenu miejscowego getta podczas jego likwidacji. Sprawdzane jest obec-
nie, czy sprawcy ci ˝yjà.

– sygn. akt S 76/01/Zn
Post´powanie, podj´te z zawieszenia 28 grudnia 2001 r., w sprawie masowych zabójstw obywa-

teli polskich, dokonanych latem 1943 r. przez funkcjonariuszy Gestapo, ˝andarmerii niemieckiej
i funkcjonariuszy innych niemieckich formacji oraz funkcjonariuszy policji i cz∏onków oddzia∏ów
bia∏oruskich, litewskich i ∏otewskich wspó∏pracujàcych z Niemcami podczas pacyfikacji wielu miej-
scowoÊci w rejonie Puszczy Nalibockiej, woj. nowogródzkie, w ramach podj´tej przez hitlerowców
akcji „Hermann”.

Antypartyzancka akcja „Hermann” mia∏a na celu zlikwidowanie partyzanckich oddzia∏ów leÊ-
nych stacjonujàcych w Puszczy Nalibockiej oraz odci´cie partyzantów od êróde∏ zaopatrzenia.
Blokada Puszczy Nalibockiej polega∏a na spacyfikowaniu kilkudziesi´ciu wsi, osad i folwarków
znajdujàcych si´ na terenach, gdzie stacjonowa∏y oddzia∏y partyzantki polskiej i sowieckiej. Zdro-
wi i m∏odzi mieszkaƒcy tych miejscowoÊci byli wywo˝eni na roboty przymusowe do Niemiec, cho-
rzy i starzy – zostali rozstrzelani bàdê sp∏on´li ˝ywcem w swych domostwach, które celowo by∏y
podpalane. W cz´Êci pacyfikowanych miejscowoÊci Niemcy dopuÊcili si´ masowych zbrodni, pod-
palajàc stodo∏y i cerkwie, do których wczeÊniej sp´dzano mieszkaƒców danej wsi czy folwarku
– g∏ównie starców, kobiety i dzieci. Dok∏adnej liczby zamordowanych osób, z uwagi na masowoÊç
zbrodni, nie zdo∏ano ustaliç. TrudnoÊç w Êledztwie sprawiajà ˝mudne poszukiwania Êwiadków
zbrodni, rozproszonych po terytorium ca∏ej Polski, jak równie˝ osób, które pozosta∏y na terenach,
gdzie rozegra∏y si´ zdarzenia stanowiàce przedmiot Êledztwa, tj. na obecnym terytorium Republi-
ki Bia∏oruÊ.

W okresie sprawozdawczym ustalono aktualne adresy i przes∏uchano 18 Êwiadków. Na obecnym
etapie Êledztwa wyczerpane zosta∏y mo˝liwoÊci ustalenia kolejnych nowych Êwiadków. Przygotowy-
wane jest wystàpienie do prokuratury Republiki Bia∏oruÊ z wnioskiem o ustalenie aktualnych ad-
resów i przes∏uchanie znacznej liczby Êwiadków zamieszka∏ych na terenie tego kraju.

– sygn. akt S 27/03/Zn
Post´powanie, wszcz´te 6 czerwca 2003 r., w sprawie zabójstw obywateli polskich narodowoÊci

romskiej dokonanych w okresie od paêdziernika 1939 r. do paêdziernika 1942 r. na terenie getta
w Piotrkowie Trybunalskim przez funkcjonariuszy okupacyjnej w∏adzy niemieckiej.

Podstawà wydania decyzji o wszcz´ciu Êledztwa by∏o z∏o˝enie ustnego zawiadomienia o prze-
st´pstwie przez Jana Rz., który poda∏, i˝ w okresie okupacji hitlerowskiej, w wyniku ∏apanki zorga-
nizowanej na Romów, zosta∏ umieszczony wraz z rodzinà na terenie getta ˝ydowskiego w Piotrko-
wie Trybunalskim. W getcie przebywa∏y równie˝ rodziny romskie Zofii B., Antoniny B. oraz
Boles∏awa Rz. Stworzone w getcie warunki bytowe mia∏y na celu eksterminacj´ mieszkaƒców. Czas
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pobytu Romów w getcie by∏ zró˝nicowany. Romowie, jak twierdzà Êwiadkowie, byli wywo˝eni
z getta w nieustalonym kierunku i dalszy ich los nie jest znany. Rodzinom Jana Rz., Boles∏awa Rz.,
Antoniny B. oraz Zofii B. uda∏o si´ zbiec z getta.

W ujawnionych, w okresie sprawozdawczym, materia∏ach archiwalnych i opracowaniach histo-
rycznych nie odnaleziono zapisów dotyczàcych pobytu Romów na terenie getta w Piotrkowie Try-
bunalskim. Roman H. narodowoÊci ˝ydowskiej, osadzony w getcie bezpoÊredni Êwiadek tamtych
wydarzeƒ, zezna∏, i˝ przez ca∏y okres funkcjonowania getta tylko raz widzia∏ kilku Romów i nie wie,
co si´ z nimi sta∏o. W toku Êledztwa wykorzystywana jest, zw∏aszcza przy ustalaniu ˝yjàcych Êwiad-
ków zbrodni, pomoc Stowarzyszeƒ Romów w Polsce. Zwrócono si´ równie˝ do Gminy ˚ydowskiej
w ¸odzi z proÊbà o wskazanie adresów osób mogàcych mieç informacje na temat getta w Piotrko-
wie Trybunalskim.

– sygn. akt S 14/04/Zn
W sprawie brania udzia∏u w latach 1942–1943 w zabójstwach obywateli polskich narodowoÊci

˝ydowskiej przez cz∏onków s∏u˝b pomocniczych niemieckiej formacji SS: Jacoba Reimera, Broni-
s∏awa Hajdy i innych.

Âledztwo wszcz´to, opierajàc si´ na materia∏ach przekazanych przez Biuro Âledztw Specjalnych
Departamentu SprawiedliwoÊci USA – urz´du, który w wyniku zainicjowanego przez siebie post´-
powania doprowadzi∏ do prawomocnego uniewa˝nienia przyznania amerykaƒskiego obywatelstwa
osobom, zamieszkujàcym na terytorium USA, które zatai∏y przed w∏adzami tego kraju, i˝ w czasie
wojny by∏y cz∏onkami formacji SS i dopuÊci∏y si´ wielu zbrodni nazistowskich.

Wszystkie podejrzewane w tej sprawie osoby, rekrutowane do s∏u˝by w niemieckich jednost-
kach pomocniczych, szkolone by∏y w obozie w Trawnikach, woj. lubelskie, podleg∏ym formacji SS
i niemieckiej policji. Po przeszkoleniu stali si´ oni cz∏onkami stra˝y SS, tzw. Wachmannschaften SS,
i uzyskali stopnie wachmana (stra˝nika). Dotychczas zgromadzony materia∏ dowodowy wskazuje,
i˝ wszyscy wachmani, szkoleni w obozie w Trawnikach, byli kierowani do mordowania ludnoÊci
˝ydowskiej zamieszkujàcej teren Generalnego Gubernatorstwa. Stanowili oni za∏og´ obozów za-
g∏ady w Be∏˝cu, Sobiborze i Treblince, obozu koncentracyjnego na Majdanku, obozu pracy w Po-
niatowej i Trawnikach. Byli kierowani równie˝ do likwidowania gett ˝ydowskich w Lublinie, War-
szawie, Cz´stochowie.

W odniesieniu do Jacoba Reimera ujawniono bezpoÊrednich i naocznych Êwiadków jego udzia-
∏u w rozstrzelaniu wiosnà 1942 r. pod Lublinem 250–300 osób narodowoÊci ˝ydowskiej. Protoko∏y
z zeznaniami tych osób, przekazane przez w∏adze amerykaƒskie, nie spe∏niajà jednak wymogów
formalnych okreÊlonych w polskiej procedurze karnej. Dlatego te˝ opracowana zosta∏a stosowna
odezwa do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej z wnioskami o ponowne, szczegó∏owe
przes∏uchanie tych osób w charakterze Êwiadków.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 1/00/Zk
Post´powanie, podj´te z zawieszenia 11 wrzeÊnia 2000 r., w sprawie ∏amania prawa i stoso-

wania niedozwolonych metod Êledczych w stosunku do osób zatrzymanych z powodu ich prze-
konaƒ politycznych i prowadzonej dzia∏alnoÊci antykomunistycznej w pow. jarociƒskim w latach
1945–1956.

Âledztwo ma charakter kompleksowy i wielowàtkowy. Znaczna liczba pokrzywdzonych (∏àcznie
24 osoby) oraz wieloÊç i ró˝norodnoÊç przest´pstw pope∏nionych na ich szkod´ (∏àcznie 33 prze-
st´pstwa, polegajàce przede wszystkim na fizycznym i psychicznym zn´caniu si´ nad aresztowany-
mi) utrudnia∏y wyjaÊnianie tych spraw w toku jednego post´powania. Z tych wzgl´dów wy∏àczono
do odr´bnych post´powaƒ poszczególne wàtki Êledztwa (obejmujàce ∏àcznie 27 przest´pstw pope∏-
nionych na szkod´ 18 pokrzywdzonych).
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Jednà z zakoƒczonych spraw by∏o Êledztwo przeciwko Adamowi G., wobec którego skierowano
akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego w Jarocinie (sprawa ta jest opisana pod sygnaturà S 15/01/Zk).

Pozosta∏e wy∏àczone wàtki Êledztwa zosta∏y umorzone z powodu Êmierci sprawców lub ich nie-
wykrycia.

W koƒcowym etapie Êledztwo prowadzone by∏o w zakresie represjonowania przez funkcjona-
riuszy PUBP w Jarocinie i KraÊniku 4 cz∏onków m∏odzie˝owej organizacji „Skrusz kajdany”. Po-
stanowieniem z 1 grudnia 2003 r. z akt Êledztwa wy∏àczono do odr´bnego post´powania materia∏
dowodowy w zakresie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ przez Jana M., funkcjonariusza
PUBP w KraÊniku, nad 3 cz∏onkami organizacji „Skrusz kajdany” (sprawa przeciwko Janowi M.
opisana jest pod sygn. S 67/03/Zk).

W pozosta∏ej cz´Êci, tj. w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ przez funkcjonariuszy
PUBP w Jarocinie i KraÊniku nad czwartym cz∏onkiem organizacji „Skrusz kajdany”, zgromadzo-
no materia∏ dowodowy w pe∏ni potwierdzajàcy fakt pope∏nienia zbrodni komunistycznej przez Sta-
nis∏awa B., by∏ego funkcjonariusza PUBP w Jarocinie. Jak ustalono, Stanis∏aw B. zmar∏ w 1999 r.,
z tego powodu post´powanie umorzono 31 grudnia 2003 r.

– sygn. akt S 5/00/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 16 paêdziernika 2000 r., w sprawie zbrodni pope∏nionych przez

funkcjonariuszy PUBP w Wieluniu w latach 1945–1956.
W post´powaniu uwzgl´dniono wiele wàtków przest´pczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy PUBP

w Wieluniu w ca∏ym okresie funkcjonowania tego urz´du. Celem post´powania jest ustalenie to˝-
samoÊci sprawców, którzy zn´cajàc si´ nad aresztowanymi ˝o∏nierzami oddzia∏ów konspiracyjnych,
wymuszali na nich sk∏adanie okreÊlonej treÊci zeznaƒ lub wyjaÊnieƒ. Przemoc fizycznà stosowano
równie˝ wobec przypadkowych osób, zatrzymanych w czasie organizowanych przez PUBP w Wie-
luniu licznych ob∏aw. Torturami usi∏owano zmusiç przes∏uchiwanych do przyznania si´ do niepo-
pe∏nionych czynów.

Na dowodach zgromadzonych w toku post´powania oparte by∏y zarzuty stanowiàce podstaw´
skazania prawomocnym wyrokiem Sàdu Rejonowego w Wieluniu z dnia 24 lipca 2002 r. na kar´
2 lat pozbawienia wolnoÊci Tadeusza R. – oficera Êledczego PUBP w Wieluniu.

W okresie sprawozdawczym wyjaÊniano spraw´ zn´cania si´ przez funkcjonariuszy PUBP
w Wieluniu w styczniu i lutym 1946 r. nad 8 podejrzanymi, którym zarzucano wspó∏prac´ z Kon-
spiracyjnym Wojskiem Polskim oraz dokonywanie zabójstw, do czego przyznali si´ pod wp∏ywem
tortur. W trakcie przes∏uchania przez prokuratora odwo∏ali swoje wyjaÊnienia, twierdzàc, ˝e mu-
sieli si´ przyznaç, gdy˝ byli bici przez funkcjonariuszy UB. Ostatecznie umorzono post´powanie
przeciwko 6 podejrzanym, uznajàc, ˝e nie ma ˝adnych dowodów Êwiadczàcych o pope∏nieniu przez
nich jakiegokolwiek przest´pstwa. Przeciwko 2 podejrzanym skierowano akt oskar˝enia, 1 z nich
zosta∏ jednak ca∏kowicie uniewinniony.

W toku niniejszego Êledztwa dokonano ogl´dzin akt archiwalnych post´powania prowadzonego
w tej sprawie (w tym równie˝ wewn´trznych dokumentów UB) i ustalono jedynego ˝yjàcego po-
krzywdzonego, od którego odebrano relacj´ w charakterze Êwiadka. Ustalono równie˝ daty i miej-
sca zgonu pozosta∏ych pokrzywdzonych, przes∏uchano w charakterze Êwiadków najbli˝sze im osoby.

Z zachowanych materia∏ów wynika∏o, ˝e przes∏uchania prowadzili funkcjonariusze PUBP
w Wieluniu – Bronis∏aw Z., Marian S., Jerzy J. i Edmund N. Zgromadzono ich akta osobowe oraz
odbitki fotografii. Z ustaleƒ Êledztwa wynika, ˝e zmarli ju˝ Bronis∏aw Z., Marian S. i Jerzy J. By-
∏ego funkcjonariusza UB Edmunda N. przes∏uchano w charakterze Êwiadka, jednak˝e z uwagi na
zaawansowany wiek i stan zdrowia nie pami´ta∏ zdarzeƒ z tamtego okresu. Zgromadzony materia∏
dowodowy pozwoli∏ na stwierdzenie, ˝e nad jednym z pokrzywdzonych zn´ca∏ si´ Bronis∏aw Z., co
do pozosta∏ych pokrzywdzonych nie by∏o mo˝liwoÊci ustalenia, którzy z funkcjonariuszy zn´cali si´
nad nimi. Materia∏y w tej sprawie wy∏àczono do odr´bnego post´powania, które umorzono
21 czerwca 2004 r. wobec Êmierci sprawcy, Bronis∏awa Z., i niewykrycia pozosta∏ych sprawców.
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WyjaÊniano równie˝ spraw´ zn´cania si´ w okresie od kwietnia do czerwca 1948 r. przez funk-
cjonariuszy PUBP w Wieluniu nad 4 aresztowanymi, którym zarzucano wspó∏prac´ z oddzia∏a-
mi KWP, dokonywanie napadów i posiadanie broni palnej. W czasie przes∏uchaƒ przyznali si´
oni do wszystkich zarzucanych im przest´pstw. Na rozprawie oskar˝eni odwo∏ali wyjaÊnienia z∏o-
˝one w toku Êledztwa, twierdzàc, ˝e by∏y wymuszone biciem. Sàd, po przeprowadzeniu post´po-
wania dowodowego, uniewinni∏ oskar˝onych od cz´Êci stawianych im zarzutów, inne czyny za-
kwalifikowa∏ z ∏agodniejszych przepisów. Podobnie jak we wczeÊniej omówionej sprawie,
dokonano ogl´dzin zachowanych materia∏ów archiwalnych, przes∏uchano ˝yjàcych pokrzywdzo-
nych, ustalono daty i miejsca zgonu zmar∏ych pokrzywdzonych i przes∏uchano najbli˝sze im oso-
by. Z ustaleƒ Êledztwa wynika, ˝e podejrzanych (pokrzywdzonych w niniejszej sprawie) przes∏u-
chiwali funkcjonariusze UB Stanis∏aw Z., Tadeusz R., Wincenty P., Wac∏aw K. i Józef B. W toku
post´powania zgromadzono akta osobowe tych funkcjonariuszy i odbitki ich fotografii, sporzà-
dzono tablic´ poglàdowà, okazano jà pokrzywdzonym. Obecnie ˝yje jeden z funkcjonariuszy,
lecz zebrany w sprawie materia∏ dowodowy nie daje wystarczajàcych podstaw do przedstawienia
mu zarzutów. Materia∏y w tej sprawie wy∏àczono do odr´bnego post´powania, które umorzono
22 czerwca 2004 r.

Obecnie trwa wyjaÊnianie sprawy pobicia cz∏onków rodziny Stanis∏awa P., podczas zatrzymania
pokrzywdzonego przez funkcjonariuszy PUBP w Wieluniu w listopadzie 1948 r., oraz zn´cania si´
nad Franciszkiem P. i 4 innymi osobami osadzonymi w areszcie tego urz´du.

– sygn. akt S 12/00/Zk
Post´powanie, podj´te z zawieszenia 2 paêdziernika 2000 r., w sprawie przest´pczych metod

Êledczych stosowanych przez funkcjonariuszy PUBP w K´pnie, w latach 1945–1956, wobec osób
zatrzymanych i osadzonych w areszcie tego urz´du, w nast´pstwie czego Êmierç ponieÊli m.in.: Ste-
fan D., Jerzy R., Ignacy D., W∏adys∏aw S. i Boles∏aw P.

Âledztwo ma charakter kompleksowy i wielowàtkowy. W toku post´powania wyjaÊniane sà oko-
licznoÊci zabójstw, przez funkcjonariuszy PUBP w K´pnie, mieszkaƒców K´pna i okolicznych miej-
scowoÊci oraz torturowania przez funkcjonariuszy tamtejszego urz´du osób aresztowanych.

G∏ównym wàtkiem Êledztwa jest ustalenie przebiegu zdarzeƒ podczas tzw. krwawej nocy k´piƒ-
skiej. Z dotychczasowych ustaleƒ wynika, ˝e 19 paêdziernika 1945 r. w restauracji „Ober˝a pod
Bia∏ym ¸ab´dziem” w K´pnie, cz∏onkowie oddzia∏u, pod dowództwem Franciszka O., ps. „Otto”,
zastrzelili 2 funkcjonariuszy tamtejszego PUBP. W odwecie, w nocy z 19 na 20 paêdziernika 1945 r.,
funkcjonariusze przeprowadzili akcj´, podczas której dokonano licznych aresztowaƒ mieszkaƒców
K´pna – osób nie majàcych ˝adnych zwiàzków z walczàcym podziemiem. Zatrzymanych osadzono
w areszcie PUBP. W trakcie przes∏uchaƒ bito ich. Tej samej nocy funkcjonariusze, bez powodu, za-
strzelili 7 z zatrzymanych m´˝czyzn. Dotychczas, mimo skrupulatnych poszukiwaƒ, nie zdo∏ano
ustaliç miejsca pochowania zw∏ok zamordowanych wówczas ofiar. Prowadzone obecnie czynnoÊci
zmierzajà do ustalenia wspó∏sprawców tej zbrodni (dwaj z nich zostali skazani w 1959 r. na kary
wieloletniego wi´zienia).

W toku Êledztwa kontynuowano czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia dalszych osób przeÊladowa-
nych przez funkcjonariuszy PUBP w K´pnie oraz to˝samoÊci sprawców pope∏nionych na nich
zbrodni. Przes∏uchano 14 Êwiadków, uzyskano akta osobowe 10 kolejnych funkcjonariuszy UB.
Sporzàdzono protokó∏ ogl´dzin obszernych akt z operacyjnego rozpracowania antykomunistycz-
nych oddzia∏ów z powiatu k´piƒskiego. Z uwagi na wielowàtkowoÊç Êledztwa (znaczna liczba po-
krzywdzonych oraz wieloÊç i ró˝norodnoÊç przest´pstw pope∏nionych na ich szkod´) podj´to decy-
zj´ o wy∏àczeniu poszczególnych wàtków do odr´bnych post´powaƒ. Dotychczas wy∏àczono
i merytorycznie zakoƒczono post´powania w zakresie ∏àcznie 15 zbrodni komunistycznych, pole-
gajàcych na fizycznym i psychicznym zn´caniu si´ podczas przes∏uchaƒ, pope∏nionych na szkod´
10 pokrzywdzonych. Najcz´stszà podstawà umorzenia tych post´powaƒ by∏y: Êmierç sprawców oraz
niewykrycie pozosta∏ych sprawców. Obecnie gromadzone sà materia∏y dotyczàce kolejnej 10-oso-
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bowej grupy pokrzywdzonych, skazanych w 1947 r. na kary wieloletniego wi´zienia, których funk-
cjonariusze PUBP w K´pnie brutalnie bili w czasie przes∏uchaƒ.

– sygn. akt S 18/00/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 28 grudnia 2000 r., w sprawie zbrodni pope∏nionych przez funk-

cjonariuszy WUBP w ¸odzi w okresie od 1945 r. do 1953 r., polegajàcych na bezprawnym pozba-
wianiu wolnoÊci, stosowaniu tortur, powodowaniu obra˝eƒ cia∏a, wymuszaniu sk∏adania fa∏szywych
zeznaƒ oraz pozbawianiu ˝ycia osób przes∏uchiwanych w zwiàzku z zarzutem ich przynale˝noÊci do
organizacji antykomunistycznych.

Post´powanie ma charakter wielowàtkowy, obejmuje wiele osób pokrzywdzonych oraz liczne
przest´pstwa. W ramach Êledztwa wyjaÊniane sà fakty Êmierci osób osadzonych na skutek bicia
i torturowania przez funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi bàdê z powodu targni´cia si´ aresztowanych
na w∏asne ˝ycie w nast´pstwie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad nimi przez funkcjonariu-
szy urz´du. Kolejne wàtki Êledztwa stanowià sprawy dotyczàce faktów zn´cania si´ nad osobami
przes∏uchiwanymi w toku czynnoÊci prowadzonych przez funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi w celu
wymuszenia wyjaÊnieƒ okreÊlonej treÊci. Celem post´powania jest ustalenie ˝yjàcych sprawców
przest´pstw i pociàgni´cie ich do odpowiedzialnoÊci karnej na podstawie szczegó∏owych opisów
zbrodni przedstawionych przez przes∏uchanych Êwiadków oraz ˝mudnych ogl´dzin zachowanych
akt spraw prowadzonych przez funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi. W wyniku ogl´dzin akt osobo-
wych funkcjonariuszy prowadzàcych czynnoÊci Êledcze ustalane sà ich dane osobowe oraz opraco-
wywane tablice poglàdowe z ich zdj´ciami, okazywane nast´pnie w celach identyfikacji Êwiadkom.
Nadto przeprowadzane sà czynnoÊci majàce na celu wyjaÊnienie losów osób osadzonych w aresz-
cie WUBP w ¸odzi, a zw∏aszcza ustalenie miejsca pochowania zw∏ok zamordowanych ofiar.

Z uwagi na niezwykle obszerny zakres Êledztwa i jego wielowàtkowy charakter, w celu wnikliwe-
go wyjaÊnienia ka˝dej ze zbrodni obj´tych post´powaniem, sukcesywnie dokonywane sà wy∏àczenia
kolejno opracowanych zagadnieƒ do odr´bnych post´powaƒ. SpoÊród wy∏àczonych do tej pory
8 wàtków obejmujàcych zbrodnie pope∏nione wobec cz∏onków organizacji konspiracyjnych, w okre-
sie sprawozdawczym wszechstronnie wyjaÊniono i zakoƒczono 7 Êledztw dotyczàcych fizycznego
i psychicznego zn´cania si´ przez funkcjonariuszy WUBP nad cz∏onkami organizacji: M∏odzie˝owa
Armia Krajowa, Odrodzenie Armii Krajowej, Zwiàzek Bia∏ej Tarczy, Spiskowo-Bojowa Organiza-
cja Harcerska, Zbrojny Ruch Oporu – Zgrupowanie M∏oda Polska. W wyniku tych post´powaƒ wy-
kryto niektórych funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi – sprawców zn´cania si´ nad poszczególnymi po-
krzywdzonymi. Z powodu Êmierci osób podejrzanych wydano postanowienia o umorzeniu.

Systematycznie opracowywane sà i wy∏àczane do odr´bnych post´powaƒ kolejne materia∏y
Êledztwa g∏ównego. Obecnie wy∏àczono kolejnych 5 wàtków post´powania.

Na obecnym etapie nie mo˝na jeszcze okreÊliç terminu skierowania aktów oskar˝enia wobec ˝y-
jàcych sprawców tych zbrodni.

– sygn. akt S 4/01/Zk
Post´powanie wszcz´te 27 lutego 2001 r. w sprawie usi∏owania zabójstwa sàdowego Zdzis∏awa

Sz., cz∏onka organizacji WiN, polegajàcego na wymierzeniu mu przez sk∏ad orzekajàcy WSR w ¸o-
dzi w dniu 14 stycznia 1949 r. kary Êmierci, mimo ˝e zachowanie oskar˝onego nie wyczerpywa∏o
ustawowych znamion zarzucanych mu przest´pstw.

Zdzis∏aw Sz., jako specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego i ubezpieczeniowego, opraco-
wywa∏ na potrzeby WiN referaty o sytuacji gospodarczej kraju, w których kwestionowa∏ rzekome
sukcesy gospodarki socjalistycznej. By∏ równie˝ wspó∏autorem memoria∏u, który Zrzeszenie WiN
zamierza∏o przekazaç Radzie Bezpieczeƒstwa ONZ. Na mocy wyroku WSR w ¸odzi pokrzywdzo-
ny zosta∏ skazany na kar´ Êmierci za „usi∏owanie obalenia przemocà ustroju Paƒstwa” oraz za
szpiegostwo, chocia˝ jego zachowanie nie wyczerpywa∏o ustawowych znamion tych przest´pstw.
W toku rozprawy naruszono równie˝ przepisy procedury karnej. Prezydent RP skorzysta∏ z prawa
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∏aski i zamieni∏ wymierzonà Zdzis∏awowi Sz. kar´ Êmierci na kar´ 15 lat wi´zienia. Zgromadzenie
s´dziów NSW, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 1956 r., uznajàc, ˝e wymierzone Zdzis∏awowi Sz.
kary sà niewspó∏miernie surowe, z∏agodzi∏o wymierzonà mu kar´ do 8 lat wi´zienia. Nie budzi ˝ad-
nych wàtpliwoÊci, ˝e skazanie Zdzis∏awa Sz. uwarunkowane by∏o wzgl´dami politycznymi i mia∏o
charakter zbrodni komunistycznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogl´dziny akt osobowych kolejnych s´dziów, pro-
kuratorów i funkcjonariuszy UB, bioràcych udzia∏ w prowadzeniu Êledztwa i post´powania sàdo-
wego przeciwko Zdzis∏awowi Sz. Ze zgromadzonego materia∏u dowodowego wynika, ˝e spoÊród
tych osób ˝yje tylko Mieczys∏aw W. – s´dzia WSR w ¸odzi, orzekajàcy w tej sprawie.

Z Krajowego Biura Interpolu uzyskano informacj´, i˝ 2 osoby, które kilkadziesiàt lat temu wyje-
cha∏y do Izraela, ju˝ nie ˝yjà. Pozosta∏e zmar∏y w Polsce. Obecnie trwa poszukiwanie dokumentów
mogàcych Êwiadczyç o wywieraniu nieformalnych nacisków na prokuratur´ i sàd przez ówczesny apa-
rat w∏adzy. W tym celu m.in. poddano ju˝ analizie akta administracyjne WSR i WPR w ¸odzi. Obec-
nie poszukiwane sà wytyczne i polecenia kierowane do WSR w ¸odzi przez MON, Dowództwo
Okr´gu Wojskowego i NSW. Planowane sà równie˝ czynnoÊci z udzia∏em Mieczys∏awa W.

– sygn. akt S 8/01/Zk
W sprawie przes∏uchiwania po∏àczonego ze szczególnym udr´czeniem cz∏onków organizacji an-

tykomunistycznych „Tygrys” i „Katyƒ”. Materia∏y w tej sprawie 25 stycznia 2001 r. wy∏àczono do
odr´bnego post´powania z kompleksowego Êledztwa dotyczàcego zbrodni pope∏nionych przez
funkcjonariuszy PUBP w Sieradzu.

Organizacje „Katyƒ” i „Tygrys” by∏y organizacjami m∏odzie˝owymi, zrzesza∏y uczniów szkó∏
Êrednich z Sieradza. Aresztowania cz∏onków organizacji rozpocz´∏y si´ w listopadzie 1950 r. W cza-
sie Êledztwa przes∏uchujàcy bili aresztowanych pi´Êciami, pa∏kami i innymi przedmiotami, cz´sto
stosowano wielogodzinne przes∏uchania nocne, umieszczano aresztowanych w karcerze. Wszyscy
cz∏onkowie organizacji zostali skazani przez WSR w ¸odzi na kary od 2 do 10 lat wi´zienia.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie zgromadzonych dotychczas materia∏ów ustalono
pe∏ne dane personalne wszystkich pokrzywdzonych oraz funkcjonariuszy PUBP w Sieradzu
i WUBP w ¸odzi, którzy ich przes∏uchiwali. Uzyskano równie˝ fotografie funkcjonariuszy, pocho-
dzàce z tamtego okresu. Przes∏uchano wszystkich ˝yjàcych pokrzywdzonych oraz osoby najbli˝sze
zmar∏ych pokrzywdzonych.

Kontynuowane jest dokonywanie ogl´dzin akt spraw sàdowych, w których pokrzywdzeni byli
skazani. W najbli˝szym czasie planowane jest okazanie Êwiadkom tablicy poglàdowej ze zdj´ciami
funkcjonariuszy. Sposób zakoƒczenia post´powania uzale˝niony jest od wyniku okazaƒ.

– sygn. akt S 13/01/Zk
Post´powanie, wszcz´te 8 marca 2001 r., w sprawie pacyfikacji przez partyzantów sowieckich

w styczniu 1944 r. wsi Koniuchy, gm. Bieniakonie, pow. Lida, woj. nowogródzkie, i zabójstwa kil-
kudziesi´ciu mieszkaƒców tej wsi.

WieÊ Koniuchy by∏a du˝à polskà wsià, liczy∏a ok. 60 zabudowaƒ i ponad 300 mieszkaƒców. Ko-
niuchy usytuowane by∏y na skraju Puszczy Rudnickiej, w której znajdowa∏y si´ bazy partyzantów
sowieckich. Partyzanci w czasie powtarzajàcych si´ napadów na t´ wieÊ rabowali jej mieszkaƒcom
˝ywnoÊç, odzie˝, byd∏o. Z tego powodu w Koniuchach utworzono oddzia∏ samoobrony, który sku-
tecznie uniemo˝liwia∏ partyzantom dalszy rabunek. W nocy z 28 na 29 stycznia 1944 r. grupa par-
tyzantów sowieckich otoczy∏a wieÊ i ok. 5 rano przystàpi∏a do ataku, który trwa∏ 1,5–2 godziny.
Pochodniami podpalano s∏omiane dachy domów, do wybudzonych, uciekajàcych na oÊlep miesz-
kaƒców strzelano. W wyniku ataku zgin´∏o co najmniej 38 osób, kilkanaÊcie zosta∏o rannych. Cz´Êç
ofiar sp∏on´∏a w swych domach, cz´Êç zgin´∏a od strza∏u z broni palnej. WÊród ofiar byli m´˝czyê-
ni, kobiety i ma∏e dzieci. Spalono wi´kszoÊç zabudowaƒ, ocala∏o tylko kilka domów. Z dotychcza-
sowych ustaleƒ Êledztwa wynika, i˝ atak na Koniuchy przeprowadzi∏a 120–150-osobowa grupa par-
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tyzantów sowieckich z oddzia∏ów „Âmierç okupantowi”, „Âmierç faszyzmowi”, „Piorun” i „Margi-
rio”. Pierwszy z wymienionych oddzia∏ów nale˝a∏ do Brygady Kowieƒskiej Litewskiego Sztabu Ru-
chu Partyzanckiego, pozosta∏e zaÊ do Brygady Wileƒskiej. Oddzia∏y te by∏y wielonarodowoÊciowe.
Trzon oddzia∏u „Âmierç faszyzmowi” stanowili partyzanci ˝ydowscy, uciekinierzy z gett w Kownie
i Wilnie. Dotychczas nie ustalono osoby, która dowodzi∏a ca∏oÊcià ataku. Nie odnaleziono w tym
zakresie ˝adnych dokumentów archiwalnych. Istnieje hipoteza, ˝e dokumenty takie, z uwagi na
rozmiar i drastycznoÊç zbrodni, nie istniejà.

W okresie sprawozdawczym poddano szczegó∏owej analizie obszerne materia∏y nades∏ane z Pro-
kuratury Generalnej Republiki Litewskiej w postaci zeznaƒ mieszkaƒców Koniuch, naocznych
Êwiadków zbrodni, i dokumenty archiwalne (meldunki policji litewskiej, szyfrogramy partyzantów
sowieckich, kopie akt osobowych partyzantów uczestniczàcych w ataku, wykazy partyzantów z po-
szczególnych oddzia∏ów, kopie dzienników bojowych sowieckich oddzia∏ów partyzanckich).

Âwiadkowie w swych zeznaniach potwierdzili brutalnoÊç dzia∏ania partyzantów, którzy zaatako-
wali wieÊ. Na podstawie uzyskanych dokumentów opracowano wykazy partyzantów, którzy w dniu
ataku nale˝eli do poszczególnych oddzia∏ów partyzanckich z Puszczy Rudnickiej. Skierowano ode-
zwy o zagranicznà pomoc prawnà do prokuratur generalnych Republiki Litewskiej i Federacji Ro-
syjskiej z proÊbà o nades∏anie dodatkowych dokumentów oraz ustalenie adresów i przes∏uchanie
w charakterze Êwiadków by∏ych partyzantów z oddzia∏ów, które zaatakowa∏y Koniuchy. Ostatnio
uzyskano materia∏y z Republiki Litewskiej, przygotowywane sà nast´pne odezwy, m.in. do orga-
nów Êcigania Izraela. W okresie sprawozdawczym, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w toku
Êledztwa opracowano wykaz ofiar zbrodni i przekazano go Radzie Ochrony Pami´ci Walk i M´-
czeƒstwa, co pozwoli∏o na umieszczenie nazwisk ofiar na ods∏oni´tych w maju 2004 r. na Litwie
krzy˝u i tablicy ku czci zabitych mieszkaƒców Koniuch.

– sygn. akt S 15/01/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 8 marca 2001 r., przeciwko Adamowi G., funkcjonariuszowi

PUBP w Jarocinie, oskar˝onemu o fizyczne i psychiczne zn´canie si´ w okresie od paêdziernika
1949 r. do kwietnia 1950 r. nad osadzonymi w areszcie PUBP w Jarocinie 5 cz∏onkami m∏odzie˝o-
wej organizacji niepodleg∏oÊciowej.

Âledztwo w tej sprawie zakoƒczono 2 paêdziernika 2001 r. skierowaniem przeciwko Adamowi
G. aktu oskar˝enia do Sàdu Rejonowego w Jarocinie. Adama G. oskar˝ono o pope∏nienie zbrod-
ni komunistycznych polegajàcych na fizycznym i psychicznym zn´caniu si´ nad Henrykiem A., Cze-
s∏awem M., Edwardem P., Marianem B. i Wincentym J. Oskar˝ony podczas wielokrotnych i wielo-
godzinnych przes∏uchaƒ, przeprowadzanych w nocy, kopa∏ pokrzywdzonych oraz bi∏ ich pi´Êciami,
pa∏kà, „bykowcem” i pr´tem po g∏owie, karku, ∏ydkach i pi´tach, Êwieci∏ w oczy ostrym Êwiat∏em
˝arówki, zmusza∏ do siedzenia na nodze odwróconego sto∏ka oraz robienia jednorazowo kilkudzie-
si´ciu tzw. ˝abek i przysiadów, zniewa˝a∏ ich s∏owami wulgarnymi. ˚adna z wyznaczonych rozpraw
nie odby∏a si´. Pogarszajàcy si´ stan zdrowia oskar˝onego uniemo˝liwi∏ kontynuowanie przeciwko
niemu post´powania karnego. Postanowieniem z 7 lipca 2003 r. Sàd Rejonowy w Jarocinie zawie-
si∏ post´powanie w sprawie przeciwko Adamowi G. z powodu niezdolnoÊci oskar˝onego do brania
udzia∏u w post´powaniu, potwierdzonej opinià bieg∏ych lekarzy.

– sygn. akt S 17/01/Zk
Post´powanie, podj´te z zawieszenia 20 marca 2001 r., w sprawie zbrodni pope∏nionych w la-

tach 1942–1944 przez partyzantów sowieckich na ˝o∏nierzach AK i ludnoÊci cywilnej na terenie
pow. Sto∏pce i Wo∏o˝yn, woj. nowogródzkie.

W toku Êledztwa gromadzony jest materia∏ dowodowy dotyczàcy wielu zbrodni pope∏nionych
przez partyzantów sowieckich. Podziemie sowieckie zacz´∏o powstawaç na terenie woj. nowo-
gródzkiego ju˝ w 1942 r. Dowódcami byli funkcjonariusze NKWD, kierowani na te tereny z Mo-
skwy, zaÊ w sk∏ad poszczególnych oddzia∏ów wchodzili ukrywajàcy si´ ˝o∏nierze Armii Czerwonej,
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miejscowi Rosjanie i Bia∏orusini, a tak˝e osoby narodowoÊci ˝ydowskiej – uciekinierzy z gett. Nie
mieli oni oparcia wÊród miejscowej ludnoÊci, si∏à zabierali wi´c mieszkaƒcom poszczególnych wsi
˝ywnoÊç, odzie˝, byd∏o i konie. Zarówno ˝o∏nierzy AK, jak i miejscowà ludnoÊç wspierajàcà pol-
skie podziemie traktowano jak wrogów. W 1943 r. i pierwszej po∏owie 1944 r. dochodzi∏o do za-
bójstw pojedynczych osób i ca∏ych rodzin wspierajàcych ˝o∏nierzy AK lub podejrzewanych o takà
wspó∏prac´. Atakowano te˝ miejscowoÊci udzielajàce pomocy AK, zabijajàc ich mieszkaƒców.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano gromadzenie dowodów w zakresie poszczególnych
zbrodni b´dàcych przedmiotem Êledztwa, w tym zw∏aszcza dotyczàcych zabójstwa w dniu 8 maja
1943 r. ponad 120 mieszkaƒców Naliboków oraz ataku partyzantów sowieckich na miejscowoÊç
Kamieƒ w nocy z 14 na 15 maja 1944 r., w którego wyniku zgin´li ˝o∏nierze AK i bezbronna lud-
noÊç cywilna. W tym ostatnim zakresie m.in. ustalono aktualny adres i przes∏uchano w charakte-
rze Êwiadka by∏à mieszkank´ Kamienia, naocznego Êwiadka zbrodni.

Do akt za∏àczono opini´ historyka o przebiegu ataku, wydanà na podstawie ró˝nych opracowaƒ
historycznych dotyczàcych dzia∏alnoÊci AK na Nowogródczyênie. Uzyskano kopi´ rozkazu dowód-
cy Polskiego Oddzia∏u Partyzanckiego z 25 maja 1944 r., w którym wymienione sà nazwiska 13 za-
strzelonych ˝o∏nierzy AK oraz kopi´ meldunku dowódcy POW, w którym zawarty jest opis ataku
na osad´. Jak wynika z treÊci meldunku, „zosta∏o rozstrzelanych przez partyzantów sowieckich 20
osób – ludnoÊci cywilnej, bez ˝adnego powodu”. Kontynuowano równie˝ czynnoÊci w zakresie
zbrodni pope∏nionej przez partyzantów sowieckich w Nalibokach. Ustalono adresy kolejnych
Êwiadków by∏ych mieszkaƒców Naliboków. Potwierdzili oni w swych zeznaniach ustalony w toku
Êledztwa przebieg ataku na miasteczko. W wi´kszoÊci Êwiadkowie ci w wyniku napadu utracili
swych bliskich. Ich zeznania pozwoli∏y na uzupe∏nienie i zweryfikowanie, opracowanej w toku
Êledztwa, listy ofiar zbrodni. W ramach tego wàtku pozosta∏o do przes∏uchania jeszcze oko∏o
10 osób. Obecnie ustalane sà ich adresy. Po wykonaniu czynnoÊci z ich udzia∏em zostanie opraco-
wany wniosek o pomoc prawnà do Prokuratury Generalnej Republiki Bia∏oruÊ.

– sygn. akt S 73/01/Zk
Post´powanie, podj´te z zawieszenia 15 listopada 2001 r., w sprawie zbrodni dokonanych w la-

tach 1944–1956 przez funkcjonariuszy NKWD na Polakach – mieszkaƒcach woj. nowogródzkiego,
˝o∏nierzach AK i osobach cywilnych, polegajàcych na zabójstwach, fizycznym i psychicznym zn´ca-
niu si´, bezpodstawnym pozbawieniu wolnoÊci po∏àczonym ze szczególnym udr´czeniem i z odda-
niem we w∏adztwo obcego paƒstwa, po wkroczeniu na te tereny armii sowieckiej.

Kompleksowe Êledztwo obejmuje ogó∏ zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy stalinow-
skiego aparatu terroru na mieszkaƒcach woj. nowogródzkiego. Poczàtkowo przeÊladowania
ze strony funkcjonariuszy NKWD i NKGB dotkn´∏y przede wszystkim tzw. politycznych, tj. ˝o∏nie-
rzy AK, w tym uczestników operacji wileƒskiej „Ostra Brama”, jak równie˝ innych Polaków, któ-
rym przypisywano dzia∏alnoÊç na szkod´ paƒstwa radzieckiego. Osoby takie skazywane by∏y przez
wojenne trybuna∏y wojskowe na kary Êmierci lub wieloletnie kary wi´zienia w procesach, przebie-
gajàcych z pogwa∏ceniem prawa mi´dzynarodowego i elementarnych norm procedury karnej. Na-
st´pnie skazanych przewo˝ono do etapowych wi´zieƒ, np. w Orszy, Leningradzie, Moskwie, skàd
wywo˝ono ich do ∏agrów w g∏àb ZSRR. Podobne represje dotkn´∏y równie˝ obywateli polskich na-
le˝àcych do elity intelektualnej kraju: prawników, nauczycieli, ksi´˝y, osób zajmujàcych przed woj-
nà stanowiska urz´dnicze i policjantów. Osoby te wraz z ca∏ymi rodzinami by∏y deportowane
w g∏àb ZSRR bezpoÊrednio z miejsca swego zamieszkania. W ten sposób wywo˝ono niejednokrot-
nie po kilka–kilkanaÊcie rodzin zamieszkujàcych danà wieÊ. Du˝a cz´Êç deportowanych osób zmar-
∏a w czasie transportu i na miejscu zes∏ania wskutek zabójstw, g∏odu, chorób, skrajnych warunków
klimatycznych, jak równie˝ wycieƒczenia spowodowanego kator˝niczà pracà.

TrudnoÊç Êledztwa wynika z niedajàcej si´ zewidencjowaç liczby pokrzywdzonych i masowy cha-
rakter zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy stalinowskiego aparatu terroru. Sukcesywnie
przes∏uchiwani sà kolejni pokrzywdzeni. Przyczyny zdrowotne niejednokrotnie utrudniajà przepro-
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wadzenie czynnoÊci z udzia∏em Êwiadków, w wielu przypadkach konieczne sà przes∏uchania
w miejscach ich zamieszkania. Przes∏uchiwani pokrzywdzeni (w okresie sprawozdawczym 28 osób)
szczegó∏owo relacjonujà warunki transportu, ˝ycia i pracy w sowieckich wi´zieniach i ∏agrach oraz
przest´pstwa, których dopuszczali si´ funkcjonariusze NKWD, z którymi zetkn´li si´ od momentu
aresztowania do chwili repatriacji do Polski. Âwiadkowie nie znajà (w zdecydowanej wi´kszoÊci)
nazwisk sprawców, funkcjonariusze ci bowiem w trakcie kontaktu z nimi – czy to w czasie Êledztwa,
czy w czasie pobytu w ∏agrze bàdê obozie – pozostali dla nich bezimienni.

– sygn. akt S 1/02/Zk
Âledztwo w sprawie pobicia Mieczys∏awa K. przez funkcjonariuszy PUBP w Radomsku. Âledz-

two w tej sprawie prowadzone by∏o na podstawie zgromadzonego materia∏u dowodowego wy∏àczo-
nego 15 stycznia 2002 r. ze Êledztwa przeciwko innemu funkcjonariuszowi PUBP w Radomsku.

Post´powanie dotyczy∏o faktu dotkliwego pobicia Mieczys∏awa K., podejrzanego o udzielanie po-
mocy cz∏onkom WiN, podczas aresztowania w listopadzie 1949 r. w miejscu jego zamieszkania przez
funkcjonariuszy PUBP z Radomska. Opierajàc si´ na zgromadzonym w Êledztwie materiale dowodo-
wym w dniu 13 listopada 2002 r. przedstawiono zarzut by∏emu funkcjonariuszowi PUBP w Radom-
sku – Eugeniuszowi K. Zarzucono mu pope∏nienie zbrodni komunistycznej polegajàcej na tym, ˝e
w dniu 11 listopada 1949 r. w Broniszewie Nowym z innym nieustalonym z nazwiska funkcjonariu-
szem bra∏ udzia∏ w pobiciu Mieczys∏awa K., u˝ywajàc niebezpiecznego narz´dzia w postaci cepa. Eu-
geniusz K. nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanego mu czynu i odmówi∏ sk∏adania wyjaÊnieƒ.

Pokrzywdzony Mieczys∏aw K. zmar∏ w 1998 r. Materia∏ dowodowy obcià˝ajàcy Eugeniusza K.
opiera∏ si´ na zeznaniach cz∏onków rodziny Mieczys∏awa K. Wobec pewnych sprzecznoÊci w ich ze-
znaniach przeprowadzono konfrontacj´. CzynnoÊç ta nie doprowadzi∏a do usuni´cia rozbie˝noÊci.
Nadto, jak ustalono, Wac∏aw K. – brat pokrzywdzonego i naoczny Êwiadek zdarzenia, który
w swych zeznaniach potwierdzi∏ fakt udzia∏u Eugeniusza K. w pobiciu Mieczys∏awa K., zmar∏
w 2001 r., stàd nie mo˝na by∏o przeprowadziç konfrontacji z jego udzia∏em ani te˝ uzupe∏niajàco
go przes∏uchaç. Tak wi´c w toku Êledztwa zebrano materia∏ dowodowy bezspornie potwierdzajàcy,
i˝ podejrzany by∏ obecny przy aresztowaniu Mieczys∏awa K., pojawi∏y si´ natomiast wàtpliwoÊci co
do jego udzia∏u w pobiciu pokrzywdzonego. W tej sytuacji, zgodnie z procesowà zasadà, i˝ „nieda-
jàce si´ usunàç wàtpliwoÊci rozstrzyga si´ na korzyÊç oskar˝onego”, postanowieniem z dnia
4 czerwca 2004 r. Êledztwo przeciwko Eugeniuszowi K. umorzono.

– sygn. akt S 2/02/Zk
W sprawie przesiedleƒ obywateli polskich z terenu woj. nowogródzkiego w okresie od 17 wrzeÊ-

nia 1939 r. do 21 czerwca 1941 r. w g∏àb ZSRR. Post´powanie to zosta∏o przekazane do prowadze-
nia OKÂZpNP w ¸odzi wed∏ug w∏aÊciwoÊci w dniu 10 stycznia 2002 r. przez Oddzia∏owà Komisj´
w Bia∏ymstoku.

W Êledztwie wykorzystano ustalenia historyków o decyzjach w∏adz radzieckich w zakresie prze-
siedleƒ obywateli polskich oraz o ogólnej liczbie osób deportowanych. W toku prowadzonego po-
st´powania sà przes∏uchiwani pokrzywdzeni, którzy byli w ró˝nych okresach deportowani w g∏àb
ZSRR. Protoko∏y ich przes∏uchaƒ dokumentujà, ˝e g∏ównà przyczynà przeÊladowaƒ by∏a narodo-
woÊç polska deportowanych, a warunki w miejscach, w których ich umieszczano, obliczone by∏y na
wyniszczenie. W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 28 Êwiadków. Przes∏uchanie kolejnych po-
krzywdzonych jest trudne i czasoch∏onne z uwagi na fakt, ˝e sà to osoby schorowane i w podesz∏ym
wieku, stàd w wi´kszoÊci przypadków czynnoÊci procesowe muszà byç przeprowadzane w miejscu
ich zamieszkania. Pokrzywdzeni mimo up∏ywu ponad 60 lat od czasu przesiedleƒ dobrze pami´ta-
jà szczegó∏y swojej udr´ki i ich przes∏uchania trwajà ka˝dorazowo po kilka godzin. W dalszym cià-
gu prowadzone sà przes∏uchania kolejnych osób i gromadzone dokumenty dotyczàce masowych
wysiedleƒ obywateli polskich. Z uwagi na masowoÊç zbrodni i ogromnà liczb´ pokrzywdzonych nie
mo˝na wskazaç terminu zakoƒczenia post´powania.
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– sygn. akt S 4/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 26 lutego 2002 r., w sprawie przeciwko by∏ym funkcjonariuszom PUBP

w Kaliszu: Marianowi S., Mieczys∏awowi Z. i Stanis∏awowi J.
Jak wynika z materia∏u dowodowego zgromadzonego w toku prowadzonego Êledztwa, na prze-

∏omie lutego i marca 1953 r. funkcjonariusze PUBP w Kaliszu aresztowali nieletnich uczniów Tech-
nikum Budowlanego w Liskowie, pow. Kalisz. BezpoÊrednim powodem dzia∏aƒ funkcjonariuszy
PUBP w Kaliszu przeciwko uczniom technikum w Liskowie by∏o doniesienie dyrektora placówki
o zniszczeniu portretu Stalina. Funkcjonariusze PUBP w Kaliszu starali si´ udowodniç, ˝e w Tech-
nikum Budowlanym w Liskowie dzia∏a nielegalna organizacja bez nazwy majàca na celu obalenie
przemocà ustroju Paƒstwa Polskiego. Poprzez bicie i zastraszanie osób przes∏uchiwanych dopro-
wadzili do tego, ˝e zatrzymani uczniowie, choç niewinni, przyznali si´ do stawianych im zarzutów.
Sàd Powiatowy w Kaliszu w dniu 20 kwietnia 1953 r. orzek∏ wobec Janusza S., Eugeniusza W., Sta-
nis∏awy M. i Janusza G. osadzenie w zak∏adzie poprawczym. Andrzej J. wyrokiem WSR w Pozna-
niu w dniu 16 wrzeÊnia 1953 r. zosta∏ skazany na kar´ trzech lat wi´zienia za dzia∏alnoÊç na tere-
nie Poznania w organizacji niepodleg∏oÊciowej. JednoczeÊnie sàd uniewinni∏ Andrzeja J. od
zarzutu kierowania organizacjà na terenie technikum w Liskowie, uznajàc, ˝e wyjaÊnienia Andrze-
ja J. i zeznania pozosta∏ych uczniów by∏y wymuszone biciem.

W toku Êledztwa zgromadzono materia∏ dowodowy uzasadniajàcy przedstawienie zarzutów
3 by∏ym funkcjonariuszom PUBP w Kaliszu – Marianowi S., Mieczys∏awowi Z. i Stanis∏awowi J.
Postanowienia o przedstawieniu zarzutów og∏oszono podejrzanym w dniach 12 listopada 2003 r.
i 23 stycznia 2004 r.

Marianowi S. przedstawiono zarzuty zn´cania si´ nad 4 osobami. Podejrzany w czasie przes∏u-
chaƒ bi∏ ich pi´Êciami, krzes∏em i nogà od krzes∏a po g∏owie i ca∏ym ciele, targa∏ za w∏osy i uderza∏
jego g∏owà o Êcian´; jednemu z pokrzywdzonych z∏ama∏ prawy obojczyk.

Zarzut zn´cania si´ wspólnie i w porozumieniu nad jednym z pokrzywdzonych przedstawiono
zarówno Marianowi S., jak i Stanis∏awowi J. W czasie przes∏uchaƒ podejrzani uderzali pokrzyw-
dzonego r´koma w g∏ow´, targali za w∏osy, uderzali g∏owà o Êcian´, grozili mu pistoletem, zmusza-
li do stania przy Êcianie i wykonywania przysiadów oraz zniewa˝ali obel˝ywymi s∏owami.

Mieczys∏aw Z. w czasie przes∏uchaƒ bi∏ piàtego pokrzywdzonego twardym przedmiotem i r´ko-
ma po ca∏ym ciele, w tym po g∏owie, uderza∏ d∏ugim linia∏em biurowym w palce d∏oni, powodujàc
ropienie palców i zgniecenie jednego paznokcia, zmusza∏ do stania w czasie przes∏uchania trwajà-
cego kilkanaÊcie godzin, powodujàc upadek ze zm´czenia, oraz zniewa˝a∏ obel˝ywymi s∏owami,
grozi∏ mu pistoletem, straszàc, ˝e nigdy nie opuÊci on wi´zienia.

Podejrzani nie przyznali si´ do pope∏nienia zarzucanych im zbrodni komunistycznych. Wbrew
zgromadzonym dowodom w swych wyjaÊnieniach zaprzeczyli, aby kiedykolwiek wobec osadzonych
w areszcie stosowali przemoc fizycznà. W dniu 30 kwietnia 2004 r. skierowano w tej sprawie do Sà-
du Rejonowego w Kaliszu akt oskar˝enia. Do chwili obecnej nie wyznaczono terminu rozprawy.

– sygn. akt S 8/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 26 kwietnia 2002 r., w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ przez

funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi w okresie od 21 lutego 1952 do maja 1952 r. nad Bernardem N.
i innymi cz∏onkami Organizacji Polski Podziemnej – Towarzystwa Antykomunistycznego osadzo-
nymi w areszcie WUBP w ¸odzi poprzez bicie ich, zniewa˝anie i gro˝enie pozbawieniem ˝ycia.

W toku post´powania po ˝mudnych poszukiwaniach ustalono i przes∏uchano w charakterze
Êwiadków wszystkich ˝yjàcych pokrzywdzonych – cz∏onków Organizacji Polski Podziemnej – Towa-
rzystwa Antykomunistycznego. Uzyskane od nich zeznania pozwoli∏y na sporzàdzenie szczegó∏o-
wych opisów zbrodni pope∏nionych na ich osobach przez funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi. Na pod-
stawie zachowanych materia∏ów archiwalnych ustalono funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi
figurujàcych jako osoby wykonujàce czynnoÊci procesowe wobec cz∏onków organizacji TAK. Na
podstawie ogl´dzin akt osobowych uzyskano zdj´cia funkcjonariuszy, a tak˝e ustalono dane doty-
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czàce ich aktualnych adresów zamieszkania lub informacje o zgonach. Zgromadzone dowody,
w sposób bezsporny, wskazywa∏y funkcjonariusza WUBP w ¸odzi – Mieczys∏awa O. jako sprawc´
zn´cania si´ nad jednym z pokrzywdzonych Zenonem J., który rozpozna∏ go na okazanej tablicy
poglàdowej. Z powodu zgonu Mieczys∏awa O., 26 lutego 2004 r. umorzono post´powanie wobec
Êmierci osoby podejrzanej, a w pozosta∏ym zakresie wobec niewykrycia sprawców.

– sygn. akt S 15/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 14 czerwca 2002 r., w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci na okres

powy˝ej 14 dni cz∏onków m∏odzie˝owej organizacji antykomunistycznej „Orl´ta” – Janiny K.,
Iwo P., Barbary F. i Danuty W., poprzez bezpodstawne skazanie ich w 1952 r. przez s´dziów WSR
w ¸odzi na kary wi´zienia.

Dotychczasowe ustalenia Êledztwa pozwalajà na stwierdzenie, ˝e skazanie oskar˝onych by∏o ak-
tem bezprawia motywowanym wzgl´dami politycznymi. Cz∏onkowie organizacji – uczniowie LO
w Tomaszowie Maz., prowadzili dzia∏alnoÊç wy∏àcznie propagandowà, kolportujàc ulotki. Mimo to
cz´Êç z nich zosta∏a skazana za „usi∏owanie obalenia przemocà ustroju paƒstwa”, a pozostali za
czynienie przygotowaƒ do pope∏nienia takiego przest´pstwa. Ksi´dza, do którego m∏odzie˝ zwra-
ca∏a si´ z proÊbà o pomoc i który nak∏ania∏ ich do zaniechania dzia∏alnoÊci albo do ograniczenia
jej do minimum, skazano za udzielanie cz∏onkom organizacji „kontrrewolucyjnej” rad, jak majà
dzia∏aç. Z poczynionych ustaleƒ wynika ponadto, i˝ prowadzàcy Êledztwo funkcjonariusze WUBP
w ¸odzi zn´cali si´ fizycznie i psychicznie nad aresztowanymi. W toku post´powania przes∏ucha-
no w charakterze Êwiadków ˝yjàcych pokrzywdzonych i osoby najbli˝sze zmar∏ych pokrzywdzo-
nych. Zgromadzono akta osobowe s´dziów WSR w ¸odzi i NSW, którzy orzekali w tej sprawie,
i ustalono pe∏ne dane personalne s´dziów. Dokonano ogl´dzin akt osobowych prokuratorów WPR
w ¸odzi, którzy zatwierdzili akt oskar˝enia i popierali go przed sàdem. Zgromadzono równie˝ ma-
teria∏y archiwalne zwiàzane z przedmiotowà sprawà, w tym tzw. akta Êledcze (dokumentacja we-
wn´trzna) WUBP w ¸odzi oraz materia∏y z rozpracowania operacyjnego organizacji. Ustalono
dane personalne wszystkich funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi, którzy przes∏uchiwali pokrzywdzo-
nych, dokonano ogl´dzin ich akt osobowych i zgromadzono fotografie pochodzàce z lat 50 XX w.
Sporzàdzono tablic´ poglàdowà ze zdj´ciami funkcjonariuszy i okazano jà pokrzywdzonym – oka-
zania da∏y wynik negatywny. Z ustaleƒ Êledztwa wynika, ˝e wszyscy ci funkcjonariusze zmarli.

Obecnie Êledztwo jest w fazie koƒcowej.

– sygn. akt S 26/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 26 lipca 2002 r., w sprawie przeciwko S∏awomirowi P., by∏emu funkcjonariu-

szowi UBP dla miasta ¸odzi, podejrzanemu o fizyczne zn´canie si´ od wrzeÊnia do grudnia 1952 r.
nad Eugeniuszem T., przywódcà ∏ódzkiej grupy organizacji Wolna Idea Polski.

Organizacja Wolna Idea Polski zosta∏a za∏o˝ona w 1948 r. przez mieszkajàcych w Rembertowie
braci Wac∏awa i Czes∏awa T. Za∏o˝yciele dà˝yli do stworzenia masowej organizacji i przygotowania
kadr na wypadek zmiany ustroju w Polsce, w zwiàzku z czym nie prowadzono ani nie planowano
prowadzenia ˝adnych akcji propagandowych lub zbrojnych. Organizacja zajmowa∏a si´ wy∏àcznie
powi´kszaniem stanu iloÊciowego poprzez werbowanie nowych cz∏onków, w koƒcowym okresie
dzia∏alnoÊci w jej sk∏ad wchodzi∏o oko∏o 70 osób, mieszkajàcych w województwach warszawskim,
bia∏ostockim, lubelskim i ∏ódzkim.

W toku niniejszego post´powania pokrzywdzeni zeznali, ˝e prowadzàcy Êledztwo funkcjonariu-
sze UBP dla miasta ¸odzi zn´cali si´ nad nimi. W zwiàzku z powy˝szym zgromadzono akta osobo-
we i odbitki fotografii funkcjonariuszy, którzy wykonywali czynnoÊci w tej sprawie, po czym okaza-
no pokrzywdzonym tablic´ poglàdowà ze zdj´ciami funkcjonariuszy. Eugeniusz T. rozpozna∏
S∏awomira P. jako tego funkcjonariusza, który w czasie przes∏uchaƒ u˝ywa∏ wobec niego przemocy
fizycznej. Pozostali pokrzywdzeni nie rozpoznali ˝adnego z funkcjonariuszy. Zeznania Eugeniusza
T. ca∏kowicie korespondujà z zebranym w sprawie materia∏em dowodowym, m.in. z analizy akt
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sprawy WSR w ¸odzi wynika, ˝e S∏awomir P., na zmian´ z innymi funkcjonariuszami, przes∏uchi-
wa∏ Eugeniusza T. od dnia 17 wrzeÊnia godz. 10.00 do dnia 18 wrzeÊnia 1952 r. godz. 15.30, z krót-
kimi przerwami. W rzeczywistoÊci czas przes∏uchania móg∏ byç jeszcze d∏u˝szy, gdy˝ w cz´Êci za-
chowanych protoko∏ów oznaczono jedynie dat´ przes∏uchania (17–18 wrzeÊnia 1952 r.), nie
wskazano natomiast godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci. Ustalenia powy˝sze pozwoli∏y
na przedstawienie w dniu 16 kwietnia 2004 r. S∏awomirowi P. zarzutu fizycznego zn´cania si´ nad
Eugeniuszem T., tymczasowo aresztowanym w zwiàzku z podejrzeniem o antykomunistycznà dzia-
∏alnoÊç konspiracyjnà, w ten sposób, ˝e przes∏uchiwa∏ go nocami, pozbawiajàc snu, w czasie wielo-
godzinnych przes∏uchaƒ zmusza∏ do siedzenia na ma∏ym, wrzynajàcym si´ w poÊladki sto∏ku oraz
do stania na ugi´tych nogach pod zawieszonà na Êcianie pó∏kà, uderzy∏ pokrzywdzonego ci´˝kà po-
pielniczkà w twarz, powodujàc rozci´cie policzka na wylot i wybicie z´bów. S∏awomir P. nie przy-
zna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanego mu przest´pstwa i z∏o˝y∏ wyjaÊnienia sprzeczne z zebranym
materia∏em dowodowym. Obecnie trwajà czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia, czy podejrzany po-
pe∏ni∏ przest´pstwa równie˝ na szkod´ innych osób represjonowanych przez komunistyczny aparat
przymusu.

– sygn. akt S 33/02/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 12 wrzeÊnia 2000 r. przeciwko Tadeuszowi K. i innym podejrza-

nym o fizyczne i psychiczne zn´canie si´ na prze∏omie 1950 i 1951 r. nad osobami osadzonymi
w areszcie PUBP w Piotrkowie Trybunalskim – cz∏onkami organizacji m∏odzie˝owych „Ma∏a Dy-
wersja” i „S∏oneczko”.

W dniu 14 marca 2003 r., przeciwko Tadeuszowi K. skierowano akt oskar˝enia do Sàdu Rejo-
nowego w Piotrkowie Trybunalskim. Oskar˝ono go o pope∏nienie 4 zbrodni komunistycznych po-
legajàcych na zn´caniu si´ fizycznym i psychicznym nad Andrzejem M., Wies∏awem F., Jerzym B.
i Witoldem B. Tadeusz K. w trakcie wielokrotnych i wielogodzinnych przes∏uchaƒ, przeprowadza-
nych w dzieƒ i w nocy, bi∏ wiszàcych na drà˝ku g∏owà w dó∏ pokrzywdzonych gumowà pa∏kà i no-
gà od stolika po nerkach, kr´gos∏upie i pi´tach, bi∏ ich pi´Êciami i kopa∏ po ca∏ym ciele oraz grozi∏
u˝yciem broni palnej.

Termin rozprawy Sàd wyznaczy∏ na dzieƒ 11 czerwca 2003 r. Na rozprawie jeden z pokrzywdzo-
nych z∏o˝y∏ wniosek o wy∏àczenie ze sprawy wszystkich s´dziów SR w Piotrkowie Trybunalskim.
W tej sytuacji Sàd bezterminowo odroczy∏ rozpoznanie sprawy. Po rozpoznaniu tego˝ wniosku ko-
lejny termin rozprawy zosta∏ wyznaczony na dzieƒ 30 stycznia 2004 r. W tym dniu oskar˝ony Tade-
usz K. w z∏o˝onych obszernych wyjaÊnieniach nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanych mu czy-
nów. Wskaza∏, i˝ ˝aden z cz∏onków m∏odzie˝owej organizacji aresztowanych w 1950 r. nie by∏ przez
niego bity. Oskar˝ony przyzna∏ jednak, ˝e gdy trzeba by∏o wyciàgnàç informacje, funkcjonariusze
urz´du bezpieczeƒstwa mogli aresztowanego pobiç. Jak zaznaczy∏ oskar˝ony, „by∏y to poczàtki
paƒstwa i nie by∏o litoÊci”. Na kolejnych rozprawach w dniach 15, 16 i 17 marca 2004 r. zeznania
sk∏adali pokrzywdzeni, potwierdzajàc fakt bicia ich przez oskar˝onego. Kolejny termin rozprawy
sàd wyznaczy∏ na dzieƒ 7 lipca 2004 r. Planowane jest w tym dniu przes∏uchanie ostatniego Êwiad-
ka, Jerzego P., oraz g∏osy stron.

– sygn. akt S 67/02/Zk
Âledztwo, wy∏àczone z post´powania S 17/00/Zk 27 sierpnia 2002 r., przeciwko Jerzemu B.

– funkcjonariuszowi PUBP w Rawie Mazowieckiej podejrzanemu o udzia∏ w pobiciu ˝o∏nierza AK
oraz o fizyczne zn´canie si´ nad 2 innymi ˝o∏nierzami AK osadzonymi w areszcie tamtejszego UB
w okresie od czerwca do wrzeÊnia 1945 r.

W sprawie tej w dniu 26 lutego 2003 r. skierowano akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego w Ra-
wie Mazowieckiej, w którym oskar˝ono Jerzego B. o to, ˝e wspólnie i w porozumieniu z innymi
funkcjonariuszami dotkliwie pobi∏ osadzonego w areszcie by∏ego ˝o∏nierza AK, w wyniku czego
pokrzywdzony dozna∏ ci´˝kich obra˝eƒ cia∏a, które spowodowa∏y jego trwa∏e zeszpecenie, a nadto
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o fizyczne zn´canie si´ w trakcie przes∏uchaƒ nad 2 innymi osobami – podejrzewanymi przez
PUBP w Rawie Maz. o sympatyzowanie z AK oraz udzielanie pomocy ukrywajàcym si´ ˝o∏nierzom
nale˝àcym do tej organizacji. Ze zgromadzonego w sprawie materia∏u dowodowego wynika∏o, ˝e
Jerzy B. w trakcie przes∏uchania pokrzywdzonych bi∏ ich r´koma, nogà od krzes∏a, kablem elek-
trycznym oraz kopa∏ po ca∏ym ciele.

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2004 r. Sàd Rejonowy w Rawie Maz. uzna∏ oskar˝onego za winne-
go pobicia jednego z pokrzywdzonych oraz zn´cania si´ nad drugim, uniewinni∏ go natomiast od
zarzutu zn´cania si´ nad kolejnym osadzonym w areszcie, uznajàc, i˝ zgromadzone w zakresie te-
go czynu wy∏àcznie dowody poÊrednie (pokrzywdzony zmar∏ przed wszcz´ciem post´powania w tej
sprawie) sà niewystarczajàce do skazania. Za pope∏nione przest´pstwa oskar˝ony zosta∏ skazany
– zgodnie z wnioskiem prokuratora, z∏o˝onym na rozprawie – na kar´ ∏àcznà 2 lat pozbawienia
wolnoÊci, którà Sàd warunkowo zawiesi∏ na 3-letni okres próbny. Prokurator IPN z∏o˝y∏ wniosek
o sporzàdzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i po zapoznaniu si´ z argumentacjà Sàdu odstàpi∏
od zaskar˝enia orzeczenia. Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.

– sygn. akt S 81/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 30 grudnia 2002 r., w sprawie pozbawienia wolnoÊci Lucjana M., po∏àczone-

go ze szczególnym udr´czeniem, w dniu 13 grudnia 1981 r. w ¸odzi.
Zawiadomienie o pope∏nieniu przest´pstwa z∏o˝y∏ Lucjan M. W dniu 13 grudnia 1981 r. po-

krzywdzony dzia∏acz NSZZ „SolidarnoÊç” w ZPHZ Textilimpex zosta∏ zatrzymany w swoim miesz-
kaniu przez funkcjonariuszy MO. Funkcjonariusze ci uniemo˝liwili pokrzywdzonemu ubranie si´
stosownie do panujàcych wtedy warunków atmosferycznych, po czym przez prawie 3 godziny bez
celu wozili go po mieÊcie samochodem pozbawionym cz´Êci szyb. Ostatecznie dowieziono Lucja-
na M. do KDMO ¸ódê-Polesie, gdzie usi∏owano nak∏oniç go do podpisania tzw. deklaracji lojal-
noÊci, a po tej rozmowie zwolniono. Do domu poszkodowany wróci∏ Êrodkami komunikacji miej-
skiej. W wyniku tego zdarzenia dozna∏ wyzi´bienia organizmu, które w jego ocenie wywo∏a∏o
schorzenie kr´gos∏upa. Po d∏ugotrwa∏ym leczeniu, w po∏owie 1982 r., Lucjan M. zosta∏ uznany za
niezdolnego do pracy. Pokrzywdzony zapami´ta∏ nazwisko jednego funkcjonariusza, który w cza-
sie zatrzymania okaza∏ legitymacj´ s∏u˝bowà. W okresie sprawozdawczym ustalono dane personal-
ne wszystkich funkcjonariuszy SB i MO o tym nazwisku, którzy w dniu 13 grudnia 1981 r. pe∏nili
s∏u˝b´ na terenie aglomeracji ∏ódzkiej, zgromadzono ich akta osobowe i fotografie, przes∏uchano
ich w charakterze Êwiadków (z wyjàtkiem 1 osoby, która zmar∏a). Pokrzywdzonemu okazano tabli-
c´ poglàdowà ze zdj´ciami tych funkcjonariuszy, okazanie da∏o wynik negatywny. Poddano anali-
zie plany operacji SB o kryptonimach „Azalia” i „Klon” majàcych na celu internowanie dzia∏aczy
opozycji i przeprowadzenie z nimi rozmów ostrzegawczych, ustalono dane personalne funkcjona-
riuszy koordynujàcych te akcje w KDMO ¸ódê-Polesie i przes∏uchano ich w charakterze Êwiadków.
Powo∏ano bieg∏ego lekarza, który stwierdzi∏, ˝e schorzenia powodujàce uznanie Lucjana M. za nie-
zdolnego do pracy trwa∏y od kilku lat, jednak˝e zdarzenie z dnia 13 grudnia 1981 r. mog∏o si´ przy-
czyniç do pogorszenia stanu zdrowia pokrzywdzonego. Planowane jest zakoƒczenie Êledztwa w bie-
˝àcym roku.

– sygn. akt S 11/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 12 maja 2003 r., w sprawie fizycznego zn´cania si´ przez funkcjonariuszy

S∏u˝by Wi´ziennej nad Romanem J. i innymi internowanymi w dniu 6 stycznia 1982 r., podczas
przewo˝enia pokrzywdzonych z Zak∏adu Karnego w Sieradzu do Zak∏adu Karnego w ¸owiczu
oraz w sprawie czterokrotnego pobicia Romana J. przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej w Za-
k∏adzie Karnym w ¸owiczu, w okresie od 7 stycznia do 2 sierpnia 1982 r.

Pokrzywdzony zosta∏ internowany w dniu 13 grudnia 1981 r. i osadzony w ZK w Sieradzu.
W dniu 6 stycznia 1982 r. z grupà internowanych przewieziono go do ZK w ¸owiczu. W czasie
transportu internowani nie otrzymywali posi∏ków i napojów, nie mogli za∏atwiaç potrzeb fizjolo-
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gicznych, co sta∏o si´ powodem zatargów z konwojujàcymi funkcjonariuszami. W okresie pobytu
w ZK w ¸owiczu pokrzywdzony zosta∏ czterokrotnie pobity przez funkcjonariuszy za odmow´ pod-
porzàdkowania si´ poleceniom, a w jednym przypadku bez wyraênego powodu.

W okresie sprawozdawczym ustalono nazwiska i adresy osób, które by∏y internowane razem
z Romanem J. w ZK w Sieradzu i w ¸owiczu, obecnie wykonywane sà czynnoÊci procesowe z ich
udzia∏em. Ustalono dane personalne naczelnika i kierownika Dzia∏u Ochrony ZK w ¸owiczu (we-
d∏ug stanu na 1982 r.) i przes∏uchano ich w charakterze Êwiadków. Dokonano analizy materia∏ów
archiwalnych, w tym m.in. – nades∏anych przez Konferencj´ Episkopatu Polski – sprawozdaƒ osób
wizytujàcych oÊrodki internowania. Na podstawie analizy tych materia∏ów ustalono nazwiska oraz
aktualne adresy funkcjonariuszy SB z ¸odzi, którzy w 1982 r. byli oddelegowani do ZK w ¸owiczu.
Obecnie trwa gromadzenie ich akt osobowych oraz fotografii. Trwa równie˝ ustalanie adresów funk-
cjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej, którzy w ZK w ¸owiczu nadzorowali oddzia∏y internowanych. Na
obecnym etapie nie mo˝na wskazaç terminu i sposobu zakoƒczenia post´powania w tej sprawie.

– sygn. akt S 67/03/Zk
Âledztwo wszcz´te 1 grudnia 2003 r. przeciwko Janowi M. – funkcjonariuszowi PUBP w KraÊni-

ku – podejrzanemu o fizyczne i psychiczne zn´canie si´ w kwietniu 1948 r. nad 3 cz∏onkami orga-
nizacji „Skrusz kajdany”.

Organizacja „Skrusz kajdany” powsta∏a w po∏owie 1947 r. w Jarocinie. Cz∏onkowie tej organi-
zacji mieli od 15 do 20 lat. Trzej z nich byli uczniami miejscowego gimnazjum. Prowadzili oni ak-
cje propagandowo-ulotkowe i pisali na murach has∏a antypaƒstwowe, a tak˝e zamalowywali lub
zrywali plakaty propagandowe.

W dniach 6–7 kwietnia 1948 r. w Jarocinie, pod zarzutem przynale˝noÊci do organizacji „Skrusz
kajdany”, majàcej na celu przemocà zmieniç ustrój Paƒstwa Polskiego, aresztowano 3 cz∏onków or-
ganizacji, jeden zosta∏ aresztowany wczeÊniej w KraÊniku. Wszystkich osadzono w areszcie PUBP
w Jarocinie. W okresie od 6 do 10 kwietnia 1948 r. Êledztwo przeciwko nim prowadzili wspólnie
funkcjonariusze UB z Jarocina i KraÊnika. W czasie przes∏uchaƒ cz∏onkowie organizacji „Skrusz
kajdany” byli torturowani. Rozprawa przeciwko 4 cz∏onkom organizacji odby∏a si´ w lipcu 1948 r.
przed WSR w Poznaniu, na pokazowej sesji wyjazdowej w Jarocinie. Cz∏onków organizacji skaza-
no na kary od 2 do 6 lat wi´zienia.

W wyniku ˝mudnych poszukiwaƒ dowodów w tej sprawie zgromadzono obszerny materia∏ do-
wodowy w postaci: zeznaƒ Êwiadków, materia∏ów operacyjnych PUBP z Jarocina i KraÊnika, akt
sàdowych oraz akt osobowych 17 funkcjonariuszy PUBP i MO z KraÊnika oraz Jarocina, którzy wy-
konywali czynnoÊci w toku Êledztwa prowadzonego przeciwko cz∏onkom organizacji „Skrusz kaj-
dany”. Po okazaniu pokrzywdzonym tablicy poglàdowej ze zdj´ciami funkcjonariuszy ustalono, ˝e
spoÊród 5 rozpoznanych przez pokrzywdzonych funkcjonariuszy, którzy zn´cali si´ nad nimi w cza-
sie ich pobytu w aresztach w KraÊniku i Jarocinie, ˝yje jedynie Jan M. – funkcjonariusz PUBP
w KraÊniku.

W dniu 17 grudnia 2003 r. Janowi M. przedstawiono zarzut pope∏nienia 3 zbrodni komunistycz-
nych polegajàcych na tym, ˝e w kwietniu 1948 r. w Jarocinie i KraÊniku zn´ca∏ si´ fizycznie i psy-
chicznie nad Mieczys∏awem H., Ignacym F. i Kazimierzem B. Podejrzany w czasie wielokrotnych,
wielogodzinnych przes∏uchaƒ, przeprowadzanych w ró˝nych porach dnia i nocy, kopa∏ pokrzyw-
dzonych i bi∏ ich pi´Êciami oraz ró˝nymi twardymi przedmiotami (nogà od krzes∏a, pistoletem, ki-
jem) po ca∏ym ciele, w tym po g∏owie, plecach, ramionach. Jednà z „metod” stosowanych przez Ja-
na M. by∏o zmuszanie swej ofiary do d∏ugotrwa∏ego siedzenia na nodze odwróconego taboretu,
jednoczesnego podnoszenia ràk i unoszenia jednej nogi. Tracàcego w tej pozycji równowag´ i upa-
dajàcego na pod∏og´ bi∏ r´kojeÊcià pistoletu po g∏owie. Przes∏uchany w charakterze podejrzanego
Jan M. nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanych mu czynów wyczerpujàcych znamiona zbrod-
ni komunistycznych. W toku Êledztwa powo∏ano bieg∏ego z zakresu badania dokumentów, Jan M.
bowiem zakwestionowa∏ autentycznoÊç swoich podpisów nakreÊlonych na protoko∏ach z 1948 r.,
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a znajdujàcych si´ w aktach sàdowych sprawy przeprowadzonej przeciwko cz∏onkom organizacji
„Skrusz kajdany”. Uzyskano opini´ obalajàcà t´ lini´ obrony podejrzanego i potwierdzajàcà auten-
tycznoÊç jego podpisów.

Na obecnym etapie Êledztwa konieczne jest uzupe∏nienie materia∏u dowodowego poprzez uzy-
skanie opinii lekarskiej odnoÊnie do stanu zdrowia podejrzanego. Nadto prowadzone sà czynnoÊci
zmierzajàce do ustalenia kolejnych Êwiadków oraz odnalezienia dalszych materia∏ów operacyjnych
UB mogàcych potwierdziç zasadnoÊç zarzutów stawianych Janowi M. JeÊli nie ujawnià si´ ˝adne
nowe dowody, do 30 wrzeÊnia 2004 r. powinien zostaç sporzàdzony akt oskar˝enia w tej sprawie.

c) zbrodnie inne

– sygn. akt S 68/01/Zi
Post´powanie, wszcz´te 19 paêdziernika 2001 r., w sprawie zabójstwa 30–48 obywateli polskich

narodowoÊci niemieckiej w miejscowoÊci Micha∏opol w poczàtkach 1945 r. przez nieustalonych
z nazwiska sprawców.

Na terenie wsi Micha∏opol od XIX w. zamieszkiwali osadnicy niemieccy. Po rozpocz´ciu
w 1939 r. na ziemiach polskich okupacji niemieckiej wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego
otrzyma∏y volkslist´ i zosta∏y przeniesione do wsi Babczów. Po wyzwoleniu w 1945 r. rodziny wró-
ci∏y do Micha∏opola i w krótkim czasie po powrocie zosta∏y wymordowane przez niezidentyfikowa-
nà grup´ m´˝czyzn, nieznanych miejscowej ludnoÊci. Ofiary zbrodni by∏y najcz´Êciej rozstrzeliwa-
ne na terenie lub w pobli˝u swoich domostw. Liczba ofiar zbrodni – m´˝czyzn, kobiet i dzieci
– waha si´ od 30 do 48 osób.

Informacje uzyskane na podstawie niemieckich publikacji prasowych, kwerendy akt archiwal-
nych powiatu Radomsko, zeznaƒ przes∏uchanych na terenie kraju i poza jego granicami Êwiadków
oraz danych z w∏aÊciwych miejscowo dla wsi Micha∏opol USC i parafii nie pozwoli∏y na ustalenie
pe∏nych danych osobowych i liczby ofiar zbrodni. W zwiàzku z powy˝szym rozwa˝ana jest mo˝li-
woÊç przeprowadzenia ekshumacji. Zebrany na tym etapie Êledztwa materia∏ dowodowy nie dopro-
wadzi∏ do ujawnienia sprawców zbrodni.

2.7. ODDZIA¸OWA KOMISJA W POZNANIU

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 3/00/Zn
Âledztwo w sprawie zamordowania w latach 1939–1945 przez hitlerowski aparat terroru pacjen-

tów szpitali psychiatrycznych na terenie tzw. Kraju Warty, podj´te z zawieszenia w dniu 7 listopa-
da 2000 r.

Kompleksowe Êledztwo obejmuje zamordowanie pacjentów Zak∏adu Psychiatrycznego „Dzie-
kanka” w Gnieênie, Zak∏adu Specjalnego w Bojanowie oraz Oddzia∏u dla Umys∏owo i Nerwowo
Chorych Szpitala Miejskiego w Poznaniu.

Przeprowadzone w okresie sprawozdawczym czynnoÊci nie zmieni∏y dotychczas ustalonego
w tej sprawie stanu faktycznego.

Dokonane w toku Êledztwa ustalenia wyczerpa∏y mo˝liwoÊci jego kontynuowania bez stosownej
pomocy prawnej, o której udzielenie zwrócono si´ do Centrali w Ludwigsburgu. Centrala do chwi-
li obecnej przekaza∏a informacj´ o prowadzonych post´powaniach karnych przez niemiecki wy-
miar sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych zamordowania przez hitlerowski aparat terroru pa-
cjentów szpitali psychiatrycznych na terenie „Kraju Warty”. Nadal oczekuje si´ na realizacj´ tej
cz´Êci wniosku, w której zwrócono si´ o ustalenie, czy ˝yjà i gdzie mieszkajà osoby odpowiedzial-
ne za zbrodnie pope∏niane na pacjentach szpitali psychiatrycznych.
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Dalsze czynnoÊci w tej sprawie uzale˝nione b´dà od materia∏ów nades∏anych przez stron´ nie-
mieckà.

– sygn. akt S 4/00/Zn
Âledztwo w sprawie zbrodni pope∏nionych w latach 1939–1945 wobec polskich robotników przy-

musowych na terenie III Rzeszy, podj´te z zawieszenia 8 listopada 2000 r.
Przeprowadzone w okresie sprawozdawczym czynnoÊci nie zmieni∏y dotychczas poczynionych

ustaleƒ w sprawie.
Polscy robotnicy przymusowi byli zatrudniani g∏ównie w gospodarstwach rolnych, a tak˝e w fir-

mach zbrojeniowych, spo˝ywczych i w transporcie. Warunki pracy robotników przymusowych by∏y
bardzo ci´˝kie i z regu∏y wyniszczajàce, cz´Êç z nich zmar∏a.

Zatrudnionych w III Rzeszy polskich robotników przymusowych poddano policyjnemu orzecz-
nictwu sàdowemu. Wprowadzono regu∏y tzw. potraktowania szczególnego (Sonderbehandlung),
które zezwala∏y policji niemieckiej na szybkie uÊmiercanie poszczególnych osób, a nawet ca∏ych
grup ludzi w warunkach stwierdzenia powa˝nego zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa Rzeszy.

Na tej podstawie powieszono wiele osób narodowoÊci polskiej, m.in. za utrzymywanie intym-
nych stosunków z Niemcami. Skazywano tak˝e na kar´ Êmierci za porzucenie pracy oraz inne drob-
ne wykroczenia. Dok∏adnych danych o liczbie wyroków Êmierci do chwili obecnej nie uzyskano.

Zwrócono si´ o udzielenie pomocy do Centrali w Ludwigsburgu. Równolegle kontynuowano
dzia∏ania zmierzajàce do ustalenia Êwiadków przest´pstw obj´tych niniejszym post´powaniem
przygotowawczym oraz ich aktualnych miejsc pobytu. Przeprowadzono zakrojone na szerokà ska-
l´ kwerendy archiwalne.

Terminu zakoƒczenia Êledztwa nie mo˝na okreÊliç z uwagi na jego kompleksowy charakter i za-
kres koniecznych do przeprowadzenia czynnoÊci.

– sygn. akt S 5/00/Zn
Âledztwo w sprawie eksterminacji dzieci polskich robotnic przymusowych przez niemiecki per-

sonel Zak∏adu w Wàsoszu w okresie od czerwca 1943 r. do stycznia 1945 r., podj´te z zawieszenia
9 listopada 2000 r.

W ramach wykonywanych w tej sprawie czynnoÊci procesowych, na podstawie zgromadzonego
dotychczas materia∏u dowodowego ustalono, ˝e Zak∏ad dla dzieci robotnic przymusowych w Wà-
soszu zosta∏ utworzony przez w∏adze hitlerowskie specjalnie dla dzieci polskich oraz z innych
paƒstw Europy Ârodkowej i Wschodniej, urodzonych przez robotnice przymusowe pracujàce naj-
cz´Êciej w okolicznych gospodarstwach rolnych. Personel zak∏adu stanowi∏y ewangelickie siostry
zakonne, których prze∏o˝onà by∏a siostra Marta „Borgia” Götzler. Dzieci zamieszkiwa∏y w 2 nie-
ogrzewanych izbach, Êpiàc obok siebie w bar∏ogach ze s∏omy, nie mia∏y odpowiedniego ubrania
oraz obuwia.

W wyniku trudnych warunków bytowych ÊmiertelnoÊç wÊród dzieci by∏a du˝a. WczeÊnie rano lub
póêno wieczorem na teren miejscowego cmentarza przywo˝ono na taczce zw∏oki w skrzynkach, któ-
re po opró˝nieniu zabierano z powrotem. W dniu wyzwolenia w Zak∏adzie odnaleziono 7 niepocho-
wanych cia∏ zmar∏ych dzieci. Z zachowanej szczàtkowo dokumentacji wynika, ˝e przez oÊrodek
przesz∏o co najmniej 489 dzieci polskich. Momentu wyzwolenia doczeka∏o jedynie 39. Dzieci zaopa-
trzone w kartki z imieniem i nazwiskiem oraz datà urodzenia przekazane zosta∏y 10 kwietnia 1945 r.
przez radzieckà komendantur´ do Rawicza, gdzie zosta∏y umieszczone u sióstr el˝bietanek.

Wszystkie dzieci by∏y wycieƒczone, nie mia∏y w∏osów na g∏owie, ich cia∏a pokryte by∏y wrzoda-
mi, a niektóre z nich mia∏y rany do koÊci.

Prowadzone Êledztwo ma na celu ustalenie sk∏adu osobowego personelu Zak∏adu oraz liczby
dzieci, które zosta∏y w nim poddane eksterminacji oraz które ponios∏y w nim Êmierç. Podj´to tak-
˝e czynnoÊci majàce na celu zlokalizowanie miejsca pochówku zw∏ok dzieci, które zgin´∏y w tym
oÊrodku.

122



W tym celu skierowano wnioski o pomoc prawnà do Republiki Federalnej Niemiec i Federacji
Rosyjskiej.

– sygn. akt S 6/01/Zn
Âledztwo w sprawie zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy SS i Gestapo w okresie od

1939 r. do 1944 r. w Forcie VII w Poznaniu, podj´te z zawieszenia 21 lutego 2001 r.
Ustalono, ˝e w wi´zieniu policyjnym Fort VII w Poznaniu zosta∏o zamordowanych ponad 5000

osób. W toku przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym czynnoÊci Êledczych przes∏uchano
16 Êwiadków, w tym by∏ych wi´êniów Fortu VII. Na podstawie ich relacji oraz zabezpieczonych do-
kumentów uzupe∏niono istniejàcà list´ dotychczas ustalonych nazwisk ofiar zamordowanych
w Forcie VII. Ustalono tak˝e nazwiska kilku funkcjonariuszy Gestapo i SS, którzy w Forcie VII do-
puÊcili si´ zbrodni ludobójstwa.

W sprawie tej kontynuowane sà czynnoÊci majàce na celu ustalenie pe∏nej listy osób zamordo-
wanych i wi´zionych w Forcie VII. W tym celu analizowano kartoteki osób wi´zionych w Forcie VII.
Równolegle nawiàzano wspó∏prac´ z organizacjami kombatanckimi, które przekazujà tutejszej
Komisji informacje o ˝yjàcych by∏ych wi´êniach Fortu VII, którzy sà przes∏uchiwani w charakterze
Êwiadków – pokrzywdzonych. Zeznania pozwalajà na zrekonstruowanie warunków, w jakich prze-
bywali osadzeni w Forcie VII wi´êniowie. Terminu zakoƒczenia Êledztwa z uwagi na jego komplek-
sowy charakter nie mo˝na w chwili obecnej okreÊliç.

– sygn. akt S 28/01/Zn
Âledztwo, wszcz´te 8 maja 2001 r., w sprawie zamordowania przez funkcjonariuszy hitlerow-

skich w dniach od 17 do 18 wrzeÊnia 1941 r. w Poznaniu Karola S. i innych osób, w wyniku wyda-
nia w dniu 4 wrzeÊnia 1941 r. zbrodniczego wyroku przez niemiecki Sàd Specjalny.

W toku Êledztwa ustalono i przes∏uchano wszystkie osoby o statusie pokrzywdzonych. Przes∏u-
chano równie˝ inne osoby, które mia∏y wiedz´ w niniejszej sprawie i uzyskano dokumenty istotne
dla przedmiotu Êledztwa.

Po wykonaniu wszystkich czynnoÊci na terenie kraju skierowano do Centrali w Ludwigsburgu wnio-
sek o poszukiwanie akt post´powania, w którego wyniku Sàd Specjalny wyrokiem z dnia 4 wrzeÊnia
1941 r. skaza∏ Karola S. i innych 17 polskich policjantów – spoÊród 28 oskar˝onych – na kar´ Êmierci.

Oczekiwana odpowiedê zdeterminuje czas i sposób zakoƒczenia post´powania.

– sygn. akt S 31/01/Zn
Âledztwo w sprawie internowania przez w∏adze niemieckie w Szczecinie 22 czerwca 1941 r.

127 marynarzy radzieckich, a nast´pnie prawdopodobnego ich zamordowania przez funkcjonariu-
szy Gestapo, podj´te z zawieszenia 27 kwietnia 2001 r.

Przeprowadzone w okresie sprawozdawczym czynnoÊci nie zmieni∏y poczynionych ustaleƒ
w sprawie. W wyniku dotychczasowego Êledztwa ustalono, ˝e w dniu 22 czerwca 1941 r. w∏adze nie-
mieckie internowa∏y za∏ogi statków stojàcych w porcie w Szczecinie: m/s Husan, m/s Elton,
m/s Dniestr i m/s Wolges. Cz´Êç z internowanych za∏óg zosta∏a w dniu 16 lipca 1941 r. przekazana
do wi´zienia policyjnego w Berlinie. Reszta pozosta∏a w Szczecinie. Ich dalsze losy nie sà znane,
choç istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e wszyscy internowani marynarze zostali zamordowani
przez funkcjonariuszy Gestapo.

Dlatego te˝ zwrócono si´ do Centrali w Ludwigsburgu o udzielenie pomocy prawnej i podj´cie
ustaleƒ dotyczàcych losów marynarzy na terenie Niemiec. Centrala w Ludwigsburgu podj´∏a sto-
sowne poszukiwania materia∏ów archiwalnych nie tylko w swoim archiwum, lecz tak˝e w innych
niemieckich archiwach i urz´dach. Do chwili obecnej nie otrzymano jednak˝e informacji o wyni-
kach tych poszukiwaƒ.

Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedê z Niemiec nie mo˝na wskazaç przewidywanego terminu
zakoƒczenia Êledztwa.
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– sygn. akt S 73/01/Zn
Âledztwo, wszcz´te 12 wrzeÊnia 2001 r., dotyczàce obozu pracy przymusowej dla nieletnich

dziewczàt, istniejàcego w latach 1941–1945 w miejscowoÊci Siedlec (Heimdorf) ko∏o Kostrzynia
Wlkp., w którym osadzone osoby pozbawiono wolnoÊci i zmuszano do niewolniczej pracy, co gro-
zi∏o im biologicznym wyniszczeniem.

W toku Êledztwa ustalono, i˝ obóz noszàcy nazw´ Kinderlager Heimdorf Warthegau znajdowa∏
si´ na terenie majàtku rolnego, w którym przymusowo zatrudniano kilkunastoletnie dziewcz´ta,
zmuszane do wykonywania pod nadzorem, przez kilkanaÊcie godzin dziennie, wszelakiego rodza-
ju ci´˝kich prac rolnych. Ustalenia te pozwalajà na stwierdzenie, ˝e skoszarowanie dzieci w wieku
8–16 lat i zmuszanie do pracy ponad si∏y stwarza∏o sytuacj´, w której dzieci te praktycznie pozba-
wione by∏y wolnoÊci i wykonywa∏y prac´ niewolniczà, co grozi∏o ich biologicznym wyniszczeniem,
tak˝e z powodu bardzo z∏ych warunków higienicznych.

W paêdzierniku 2003 r. uzyskano z Centrali w Ludwigsburgu informacj´, ˝e dotychczasowe po-
szukiwania nie doprowadzi∏y do odnalezienia dokumentacji dotyczàcej tego obozu. Obecnie trwa-
jà poszukiwania w Archiwum Federalnym w Berlinie.

– sygn. akt S 75/01/Zn
Âledztwo w sprawie zamordowania w dniu 22 stycznia 1943 r. w Janowie Poleskim ko∏o Piƒska

oko∏o 30 Polaków przez ˝o∏nierzy niemieckich, podj´te z zawieszenia 13 sierpnia 2001 r.
W toku Êledztwa ustalono nazwiska wszystkich zamordowanych osób oraz okolicznoÊci zdarze-

nia. Ustalono w szczególnoÊci, i˝ decyzj´ o rozstrzelaniu 30 osób spoÊród ludnoÊci cywilnej podjà∏
kierownik ekspozytury Policji Bezpieczeƒstwa w Piƒsku Walter Gäde, w odwecie za przeprowadze-
nie przez oddzia∏ „Ponurego” akcji rozbicia wi´zienia i uwolnienia wi´êniów, w czasie której zgi-
n´∏o 2 stra˝ników niemieckich. Osoby, które mia∏y ponieÊç odpowiedzialnoÊç za ewentualne dzia-
∏ania partyzantów, wskaza∏ ówczesny komisarz terenowy w Piƒsku Paul Gerhard Klein.

W wyniku wspó∏pracy z Centralà w Ludwigsburgu ustalono równie˝ nazwiska funkcjonariuszy
Ekspozytury Policji Bezpieczeƒstwa w Piƒsku, odpowiedzialnych za dokonanie tej zbrodni. Wszy-
scy z ustalonych sprawców w chwili obecnej ju˝ nie ˝yjà, co uzasadnia∏o umorzenie Êledztwa
14 czerwca 2004 r.

– sygn. akt S 93/01/Zn
Âledztwo podj´to z zawieszenia 23 paêdziernika 2001 r. w sprawie dokonanego przez Niemców

bezprawnego pozbawienia wolnoÊci, ∏àczàcego si´ ze szczególnym udr´czeniem, ksi´˝y katolickich:
W∏odzimierza i Janusza R., Kazimierza C. oraz Romana S., w okresie od wrzeÊnia 1939 r. do roku
1945, w zwiàzku ze sprawowaniem przez wymienionych pos∏ugi duszpasterskiej.

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2003 r. Êledztwo w powy˝szej sprawie zosta∏o umorzone wobec
niewykrycia sprawców zbrodni.

– sygn. akt S 18/02/Zn
Âledztwo w sprawie zabójstwa dokonanego przez oddzia∏y policji niemieckiej w okresie od

22 do 27 wrzeÊnia 1942 r. 289 mieszkaƒców narodowoÊci polskiej wsi Zab∏ocie i Wise∏ka, woj.
poleskie, wszcz´te w dniu 18 lutego 2002 r.

Aktualnie Êledztwo jest prowadzone przy wspó∏pracy Centrali w Ludwigsburgu, która w lipcu
2003 r. przekaza∏a obszernà dokumentacj´ procesowà dotyczàcà post´powania prowadzonego
przez prokuratur´ w Kolonii w sprawie przeciwko Wernerowi Pöhlsowi, dowódcy niemieckiej jed-
nostki policyjnej, która bra∏a udzia∏ w pacyfikacji wsi Zab∏ocie i Wise∏ka. Z przekazanych przez
stron´ niemieckà materia∏ów wynika, ˝e sàd niemiecki wyrokiem z dnia 24 czerwca 1977 r. unie-
winni∏ Wernera Pöhlsa od zarzutu Êwiadomej pomocy w zamordowaniu mieszkaƒców wsi Zab∏o-
cie i Wise∏ka. Aktualnie prowadzone sà czynnoÊci majàce na celu ustalenie losów Wernera Pöhlsa,
dowódcy 11. kompanii 15. Pu∏ku Policji, bezpoÊrednio dowodzàcego akcjà wymordowania miesz-
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kaƒców wsi Zab∏ocie i Wise∏ka. W niemieckich materia∏ach brak jest bowiem informacji, czy Wer-
ner Pöhls ˝yje.

– sygn. akt S 99/02/Zn
Âledztwo, wszcz´te 1 sierpnia 2002 r., w sprawie rozstrzelania w sierpniu 1942 r. w ¸ohiszynie,

dawne woj. poleskie, kilkuset osób narodowoÊci ˝ydowskiej przez ˝o∏nierzy niemieckich.
W toku Êledztwa ustalono, ˝e naocznym Êwiadkiem egzekucji by∏ Micha∏ Cz., którego przes∏u-

chano w charakterze Êwiadka. Potwierdzi∏ on, i˝ w sierpniu 1942 r., wracajàc z pola do domu, zo-
sta∏ zatrzymany przez oddzia∏ niemiecki konwojujàcy grup´ osób narodowoÊci ˝ydowskiej. Grupa
ta zosta∏a doprowadzona do ogrodzenia cmentarnego w ¸ohiszynie i tam rozstrzelana. ¸àcznie
– zdaniem Êwiadka – rozstrzelano 270–300 osób, w tym dzieci.

Z uwagi na to, i˝ poszukiwania dalszych Êwiadków ewentualnie innych êróde∏ dowodowych,
prowadzone przy wspó∏udziale Centrali w Ludwigsburgu i Archiwum ˚ydowskiego Instytutu Hi-
storycznego w Warszawie, zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem, postanowieniem z 4 maja 2004 r. Êledz-
two w tej sprawie zosta∏o umorzone wobec niewykrycia sprawców zbrodni.

– sygn. akt S 112/02/Zn
Âledztwo wszcz´te 7 paêdziernika 2002 r. w sprawie pope∏nienia przez ˝o∏nierzy niemieckich od

jesieni 1941 r. do 1944 r. w Wysokiem Litewskiem, b. woj. poleskie, zbrodni zabójstw poprzez roz-
strzelanie nieustalonej liczby wi´êniów Karnego Obozu Pracy.

Podstawà wszcz´cia Êledztwa by∏ protokó∏ przes∏uchania W∏adys∏awa W., by∏ego wi´ênia Karne-
go Obozu Pracy w Wysokiem Litewskiem. Z treÊci z∏o˝onych przez niego zeznaƒ wynika, i˝ obóz
zosta∏ za∏o˝ony w 1941 lub 1942 r. przez Niemców. Obóz swym zasi´giem obejmowa∏ m.in. syna-
gog´ znajdujàcà si´ przy ul. Pocztowej w Wysokiem Litewskiem. W obozie przebywa∏o 300–400
wi´êniów i byli to w przewa˝ajàcej cz´Êci Polacy i Bia∏orusini. W obozie ˝o∏nierze niemieccy zn´-
cali si´ nad wi´êniami, bijàc ich pa∏kami i kopiàc po ca∏ym ciele. Ponadto zarówno na terenie obo-
zu, jak te˝ poza nim – zdaniem Êwiadka – dokonywano masowych egzekucji.

W trakcie post´powania przeprowadzono zakrojone na szerokà skal´ kwerendy archiwalne.
Przes∏uchani Êwiadkowie oraz materia∏y otrzymane z Niemiec nie potwierdzi∏y faktów podawa-
nych przez W∏adys∏awa W.

Analiza ca∏oÊci zgromadzonych dowodów pozwala stwierdziç, i˝ Karny Obóz Pracy w Wyso-
kiem Litewskiem by∏ obozem przejÊciowym, skàd Niemcy wywozili wi´êniów do obozu koncentra-
cyjnego w OÊwi´cimiu lub do pobliskich miejscowoÊci, gdzie dokonywano egzekucji.

W Êwietle tych ustaleƒ, postanowieniem z dnia 16 lutego 2004 r. Êledztwo w tej sprawie umo-
rzono wobec braku danych dostatecznie uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa.

– sygn. akt S 3/03/Zn
Âledztwo w sprawie zamordowania w sierpniu 1944 r. w niemieckim obozie Sachsenhausen gen.

dyw. Stefana „Grota” Roweckiego – Komendanta G∏ównego Armii Krajowej, wszcz´te postano-
wieniem z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Celem prowadzonego post´powania jest ustalenie dok∏adnej daty i okolicznoÊci Êmierci gen.
Stefana „Grota” Roweckiego oraz osób winnych tej zbrodni. W Êledztwie zgromadzono obszerne
materia∏y dotyczàce wczeÊniej prowadzonych poszukiwaƒ i badaƒ historycznych w tej sprawie.
Przes∏uchano w charakterze Êwiadka siostrzenic´ gen. Roweckiego, Krystyn´ T., oraz jego by∏ych
wspó∏pracowników, ˝o∏nierzy Armii Krajowej oraz wi´êniów obozu Sachsenhausen. ¸àcznie
w okresie sprawozdawczym przes∏uchano 18 Êwiadków. Dokonano analizy 36 tomów akt post´po-
waƒ karnych prowadzonych przeciwko Blance K. i Ludwikowi K., to jest osobom podejrzewanym
o wydanie genera∏a w r´ce Gestapo. Zapoznano si´ z aktami post´powaƒ karnych prowadzonych
przeciwko by∏ym stra˝nikom obozu Sachsenhausen. Uzyskano materia∏y z Archiwum Studium
Polski Podziemnej w Londynie. Przeprowadzone czynnoÊci nie przynios∏y jednak pozytywnych
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rezultatów. Odnalezione zosta∏y i sà analizowane informacje zgromadzone w toku poszukiwaƒ
prowadzonych przez Tadeusza ˚eƒczykowskiego, redaktora Rozg∏oÊni Polskiej Radia „Wolna Eu-
ropa”, który rozmawia∏ ze stra˝nikami obozu Sachsenhausen oraz komendantem bloku specjalne-
go „Zellenbau”. Istotne znaczenie w tej sprawie b´dà mia∏y materia∏y archiwalne z Centrali w Lu-
dwigsburgu.

– sygn. akt S 67/03/Zn
Âledztwo w sprawie zamordowania przez funkcjonariuszy hitlerowskich w dniu 9 paêdziernika

1941 r. w Poznaniu Stefana W. w wyniku wydania w dniu 15 sierpnia 1941 r. zbrodniczego wyroku
przez sk∏ad orzekajàcy niemieckiego Sàdu Specjalnego w Inowroc∏awiu, wszcz´te w dniu 17 listo-
pada 2003 r.

Post´powanie karne zosta∏o zainicjowane z∏o˝eniem zawiadomienia o przest´pstwie przez Ro-
mualda W. Zawiadamiajàcy poda∏, ˝e jego ojciec zamordowany zosta∏ w dniu 9 paêdziernika
1941 r. w wi´zieniu przy ul. M∏yƒskiej w Poznaniu na podstawie wyroku z dnia 15 sierpnia 1941 r.
wydanego przez niemiecki Sàd Specjalny w Inowroc∏awiu. Po analizie treÊci wyroku ustalono, i˝
Stefana W. – cz∏onka polskiej stra˝y obywatelskiej, skazano na kar´ Êmierci za powa˝ne narusze-
nia spokoju publicznego przy u˝yciu broni, polegajàce na rzekomych napaÊciach na volksdeut-
schów we wrzeÊniu 1939 r. Analiza tego wyroku pozwala przyjàç, ˝e zosta∏ on wydany bezprawnie
i by∏ wyrazem terroru stosowanego wobec spo∏eczeƒstwa polskiego. Skazanie nastàpi∏o bowiem na
podstawie przepisów, które nie mia∏y w czasie rzekomego pope∏niania przez Stefana W. zarzuca-
nych czynów zastosowania do obywateli polskich i nie obowiàzywa∏y na terenie Polski. Ponadto,
dowody skazania by∏y wàtpliwe procesowo.

Po wykonaniu wszystkich mo˝liwych czynnoÊci na terenie kraju skierowano wniosek do Centra-
li w Ludwigsburgu z proÊbà o wdro˝enie poszukiwaƒ akt post´powania, w którego wyniku Sàd Spe-
cjalny wyrokiem z dnia 15 sierpnia 1941 r. skaza∏ Stefana W. na kar´ Êmierci, ustalenie, czy ˝yjà
i gdzie aktualnie mieszkajà lub ostatnio zamieszkiwali cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego, autorzy
zbrodniczego wyroku oraz uczestniczàcy w procesie prokurator, wyst´pujàcy na rozprawie jako
oskar˝yciel publiczny. Obecnie oczekuje si´ na odpowiedê.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 12/00/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 27 paêdziernika 2000 r., w sprawie zabójstw oraz fizycznego

i psychicznego zn´cania si´ w latach 1945–1956 nad wi´êniami Centralnego Wi´zienia w Rawiczu,
w którym w nieustalonych okolicznoÊciach ponios∏o Êmierç co najmniej 217 wi´êniów odbywajà-
cych kary wi´zienia za czyny o charakterze politycznym.

W toku kompleksowego Êledztwa gromadzony jest materia∏ dowodowy dotyczàcy zbrodni po-
pe∏nionych przez funkcjonariuszy paƒstwa komunistycznego w latach 1945–1956 w Centralnym
Wi´zieniu w Rawiczu. Dotychczasowe ustalenia opierajà si´ g∏ównie na zeznaniach pokrzywdzo-
nych. Zeznania kolejnych 30 przes∏uchanych w okresie sprawozdawczym Êwiadków w pe∏ni po-
twierdzajà fakty dokonywania zabójstw oraz fizycznego i psychicznego zn´cania si´ funkcjonariu-
szy s∏u˝by wi´ziennej nad wi´êniami.

WyjaÊniane sà poszczególne wàtki Êledztwa, w tym m.in. dotyczàcy okolicznoÊci Êmierci Kazi-
mierza Pu˝aka. Z zeznaƒ Êwiadków wynika, ˝e zmar∏ on na skutek obra˝eƒ, spowodowanych po-
biciem przez funkcjonariuszy s∏u˝by wi´ziennej. Kolejni pokrzywdzeni wskazywani sà przez prze-
s∏uchiwane osoby bàdê zg∏aszajà si´ sami, poszukujàc dokumentów potwierdzajàcych ich pobyt
w Centralnym Wi´zieniu w Rawiczu. Nawiàzano równie˝ wspó∏prac´ ze Êrodowiskami komba-
tanckimi.

Âledztwo zmierza do ustalenia to˝samoÊci wszystkich ˝yjàcych wi´êniów odbywajàcych kary za
przest´pstwa polityczne oraz losów by∏ych funkcjonariuszy s∏u˝by wi´ziennej, co do których istnie-
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jà podstawy do przedstawienia im zarzutów. Z uwagi na kompleksowy charakter Êledztwa terminu
jego zakoƒczenia nie mo˝na jeszcze okreÊliç.

– sygn. akt S 23/00/Zk
Âledztwo dotyczy przest´pczych dzia∏aƒ funkcjonariuszy i organów w∏adzy – sprowadzajàcych

si´ m.in. do pozbawienia ˝ycia wieluu osób, spowodowania obra˝eƒ cia∏a i bezprawnych pozbawieƒ
wolnoÊci – podczas tzw. wydarzeƒ poznaƒskich, majàcych miejsce w dniach 28–29 czerwca 1956 r.,
podj´te z zawieszenia w dniu 22 listopada 2000 r.

Âledztwo ma charakter kompleksowy i wielowàtkowy. W trakcie Êledztwa przes∏uchano w su-
mie 460 osób, w tym w okresie sprawozdawczym 110 osób.

Znacznà cz´Êç przes∏uchanych w ostatnim okresie Êwiadków stanowili pracownicy s∏u˝by zdro-
wia, którzy udzielali pomocy rannym w czasie zdarzeƒ. Przes∏uchano równie˝ b. funkcjonariuszy
UB i oficerów Êledczych MBP, zajmujàcych kierownicze stanowiska w Komitecie ds. Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego, a tak˝e funkcjonariuszy MO i ˝o∏nierzy uczestniczàcych w wydarzeniach z 28–29
czerwca 1956 r.

Obecnie przes∏uchiwani sà s∏uchacze i cz∏onkowie kadry Szko∏y Podoficerskiej MO w Pile, któ-
rzy brali udzia∏ w t∏umieniu demonstracji w 1956 r., oraz prokuratorzy zatrudnieni w czasie wyda-
rzeƒ w Prokuraturze Wojewódzkiej w Poznaniu i w Prokuraturze dla miasta Poznania.

Istotnym wàtkiem, wokó∏ którego koncentrujà si´ czynnoÊci procesowe prowadzone w tej spra-
wie, jest kwestia maltretowania zatrzymanych demonstrantów. Z zebranego dotychczas materia∏u
dowodowego wynika, ˝e wielu z zatrzymanych demonstrantów by∏o bitych przez ustawionych
w szereg funkcjonariuszy MO na terenie poszczególnych komend i komisariatów miejskich MO
w Poznaniu. Zdo∏ano odnaleêç akta osobowe wytypowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, którzy uczestniczyli w zatrzymaniu demonstrantów. Sporzàdzono tablice poglàdowe
z wizerunkami potencjalnych sprawców i rozpocz´to sukcesywne ich okazywanie pokrzywdzonym
w celu rozpoznania, co stanowiç b´dzie podstaw´ do postawienia zarzutów konkretnym sprawcom.

W toku Êledztwa zweryfikowano m.in. tez´ zawartà w artykule Problematyka wi´zienna Poznaƒ-
skiego Czerwca 1956 r. opublikowanym w „Przeglàdzie Wi´ziennictwa Polskiego” nr 18/1998, jako-
by jeden ze stra˝ników wi´ziennych poniós∏ Êmierç w wyniku ataku demonstrantów na budynki
Aresztu w Poznaniu. W trakcie Êledztwa zgromadzono stosownà dokumentacj´, przes∏uchano funk-
cjonariuszy ze wskazanego aresztu i cz∏onków rodziny wy˝ej wymienionego stra˝nika wi´ziennego.
Po wykonaniu tych czynnoÊci mo˝liwoÊç zaistnienia takiego zdarzenia jednoznacznie wykluczono.

– sygn. akt S 24/00/Zk
Âledztwo w sprawie zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej na wi´ê-

niach Centralnego Wi´zienia we Wronkach w latach 1945–1956, podj´te z zawieszenia w dniu
4 grudnia 2000 r.

Post´powanie ma charakter wielowàtkowy, obejmuje du˝à liczb´ przest´pstw i pokrzywdzonych
nimi osób. WyjaÊniane sà w szczególnoÊci fakty Êmierci osób osadzonych w Centralnym Wi´zieniu
we Wronkach na skutek bicia i tortur bàdê z powodu targni´cia si´ wi´êniów na w∏asne ˝ycie w wy-
niku zn´cania si´ nad nimi.

W toku Êledztwa ustalono, i˝ w latach 1945–1956 w wi´zieniu we Wronkach ponios∏o Êmierç co
najmniej 100 wi´êniów odbywajàcych kary za przest´pstwa polityczne. Cz´Êç z nich zmar∏a w wy-
niku samobójstw spowodowanych zn´caniem si´ nad nimi oraz warunkami odbywania kary, cz´Êç
zosta∏a stracona w wyniku wykonania wyroków Êmierci. Zebrano materia∏y wskazujàce, i˝ zarów-
no niektórzy funkcjonariusze tamtejszej s∏u˝by wi´ziennej, jak i wi´êniowie, którzy poszli na wspó∏-
prac´ z Urz´dem Bezpieczeƒstwa, fizycznie i psychicznie zn´cali si´ nad wspó∏wi´êniami, dopusz-
czajàc si´ tak˝e wielu innych przest´pstw.

Z zeznaƒ przes∏uchanych w tej sprawie Êwiadków wynika, ˝e powszechnym zjawiskiem by∏o fi-
zyczne i psychiczne zn´canie si´ nad wi´êniami przez funkcjonariuszy s∏u˝by wi´ziennej. Nast´p-
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stwem tortur by∏y cz´sto powa˝ne obra˝enia cia∏a wi´êniów, ze z∏amaniem koƒczyn w∏àcznie.
Ustalono, ˝e za b∏ahe przewinienia, ale równie˝ bez powodu, umieszczano rozebranych do naga
wi´êniów w betonowym karcerze, do którego wlewano wod´ do poziomu kilkudziesi´ciu centy-
metrów. Czyniono to bez wzgl´du na temperatur´. Skutkiem umieszczenia w takiej celi by∏o prawie
zawsze zachorowanie na gruêlic´, która w krótkim czasie powodowa∏a Êmierç wi´êniów. Z zeznaƒ
Êwiadków wynika ponadto, i˝ nad wi´êniami zn´cali si´ tak˝e wspó∏wi´êniowie pozostajàcy na
us∏ugach tzw. dzia∏u specjalnego. Prowadzili oni swego rodzaju „Êledztwa” na zlecenie UB. W trak-
cie tych Êledztw biciem zmuszali wi´êniów do przyznania si´ do czynów, do których nie przyznawa-
li si´ podczas procesów sàdowych.

Z uwagi na wielowàtkowoÊç Êledztwa dokonywane sà wy∏àczenia stosownych materia∏ów do od-
r´bnych post´powaƒ. Do chwili obecnej dokonano 9 wy∏àczeƒ. Obecnie kontynuowane jest prze-
s∏uchiwanie Êwiadków, których dane uzyskano od organizacji kombatanckich skupiajàcych w swych
szeregach m.in. wi´êniów wi´zienia we Wronkach.

W toku Êledztwa przes∏uchano ponad 900 Êwiadków, w tym w okresie sprawozdawczym 103,
w wi´kszoÊci by∏ych wi´êniów politycznych wi´zienia we Wronkach, którzy odbywali tam kary po-
zbawienia wolnoÊci. Przygotowywane sà wy∏àczenia poszczególnych osób i czynów do odr´bnych
post´powaƒ, w celu wydania decyzji koƒcowych.

– sygn. akt S 26/00/Zk
Âledztwo w sprawie zabójstw i innych zbrodni komunistycznych pope∏nionych przez funkcjona-

riuszy Zarzàdu Informacji Wojskowej w Poznaniu w latach 1945–1956, podj´te z zawieszenia
w dniu 4 grudnia 2000 r.

Zebrano dowody wskazujàce, ˝e funkcjonariusze Zarzàdu Informacji Okr´gu Wojskowego
w Poznaniu dokonywali zabójstw osób aresztowanych. Âwiadkowie w swoich zeznaniach podajà
fakty rozstrzeliwaƒ nieokreÊlonej liczby osób w zrujnowanym koÊciele na terenie wojskowego po-
ligonu w Biedrusku w latach 1948–1949. Ustalono równie˝, ˝e powszechnym zjawiskiem by∏o psy-
chiczne i fizyczne zn´canie si´ nad wi´êniami przez funkcjonariuszy Informacji w toku prowadzo-
nych przez nich Êledztw. Z uwagi na du˝à liczb´ pokrzywdzonych i wieloÊç przest´pstw podj´to
decyzj´ o wy∏àczeniu poszczególnych wàtków do odr´bnych post´powaƒ. Do odr´bnego Êledztwa
wy∏àczono materia∏y procesowe dotyczàce fizycznego i psychicznego zn´cania si´ przez funkcjona-
riuszy Informacji Wojskowej nad aresztowanymi ˝o∏nierzami, cz∏onkami podziemnych organizacji
niepodleg∏oÊciowych dzia∏ajàcych w Wojsku Polskim pod koniec lat 40., polegajàcego na stosowa-
niu ró˝nych tortur oraz na d∏ugotrwa∏ym umieszczaniu ich w piwnicy wype∏nionej zimnà wodà.

Obecnie ustalane sà dalsze osoby aresztowane i przes∏uchiwane przez funkcjonariuszy Zarzàdu
Informacji Okr´gu Wojskowego w Poznaniu oraz pe∏ne dane osobowe i adresy funkcjonariuszy
wskazanych przez pokrzywdzonych. W tym celu poddano szczegó∏owej analizie akta archiwalne
dotyczàce sk∏adu osobowego, struktury i metod dzia∏ania Informacji Wojskowej w okresie od
1945 do 1956 r.

– sygn. akt S 23/01/Zk
Âledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ w okresie od 13 grudnia 1981 r. do

1985 r. w Koninie przez funkcjonariuszy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa nad Ewà B.-Z. oraz innymi dzia-
∏aczami miejscowej „SolidarnoÊci”, wszcz´te 24 kwietnia 2001 r.

W sprawie tej w dniu 9 stycznia 2003 r. skierowano akt oskar˝enia do Sàdu Rejonowego w Ko-
ninie przeciwko 4 by∏ym funkcjonariuszom miejscowej SB, wÊród nich przeciwko Janowi D., Julia-
nowi K., Miros∏awowi T. oraz Henrykowi N. W akcie oskar˝enia zarzucono im pope∏nienie ∏àcznie
16 przest´pstw fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad zatrzymanymi lub aresztowanymi
15 dzia∏aczami „SolidarnoÊci”. Przewód sàdowy rozpoczà∏ si´ na rozprawie w dniu 17 kwietnia
2003 r. Zarówno w toku post´powania przygotowawczego, jak i na rozprawie oskar˝eni nie przy-
znali si´ do zarzucanych im czynów. Do chwili obecnej odby∏o si´ 15 rozpraw, w których trakcie
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prokurator IPN przedstawi∏ obszerny materia∏ dowodowy. Sàd przes∏ucha∏ 21 Êwiadków. Kolejny
termin rozprawy Sàd wyznaczy∏ na dzieƒ 27 sierpnia 2004 r.

– sygn. akt S 41/01/Zk
Âledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ funkcjonariuszy WUBP w Szczeci-

nie w latach 1946–1955 nad tymczasowo aresztowanymi cz∏onkami organizacji niepodleg∏oÊciowej,
Narodowy Front M∏odzie˝y Polskiej, podj´te z zawieszenia w dniu 21 maja 2001 r.

Na podstawie zgromadzonego materia∏u dowodowego 2 b. funkcjonariuszom WUBP w Szcze-
cinie Janowi S. i Ryszardowi W. przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnieƒ oraz fizycznego
i psychicznego zn´cania si´ nad Andrzejem K. oraz Stanis∏awem K.

Dzia∏ania przest´pcze, jakie podejrzani podejmowali wobec pokrzywdzonych, polega∏y na gro-
˝eniu pozbawieniem ˝ycia, biciu po twarzy oraz kopaniu po ca∏ym ciele, a tak˝e sadzaniu na nodze
odwróconego taboretu, jak równie˝ zniewa˝aniu obel˝ywymi s∏owami i wielogodzinnych nocnych
przes∏uchaniach nieuzasadnionych okolicznoÊciami sprawy.

Przes∏uchani w charakterze podejrzanych Ryszard W. i Jan S. nie przyznali si´ do zarzucanych
im czynów, kwestionujàc prawdziwoÊç zeznaƒ pokrzywdzonych.

Po zgromadzeniu ca∏oÊci materia∏u dowodowego dotyczàcego Jana S. podj´to czynnoÊci zwià-
zane z zaznajomieniem podejrzanego z materia∏ami post´powania. Jan S. po zapoznaniu si´ z ak-
tami sprawy z∏o˝y∏ kilka wniosków dowodowych, wskazujàc na innych funkcjonariuszy UB jako
sprawców zarzucanych mu przest´pstw. W celu zweryfikowania przedstawionych przez podejrza-
nego okolicznoÊci prowadzona jest szeroka kwerenda archiwalna, umo˝liwiajàca ustalenie to˝sa-
moÊci funkcjonariuszy, typowanych przez podejrzanego jako sprawców przest´pstw na szkod´ po-
krzywdzonych. Do chwili obecnej nie zdo∏ano pozyskaç pe∏nych danych osobowych wskazanych
przez podejrzanego funkcjonariuszy. W dalszym ciàgu trwajà kwerendy prowadzone przez oddzia-
∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów na terenie ca∏ego kraju.

Zakoƒczenie Êledztwa przewiduje si´ na koniec 2004 r.

– sygn. akt S 44/01/Zk
Âledztwo w sprawie zn´cania si´ przez funkcjonariusza WUBP w Szczecinie Stanis∏awa S.

w 1952 r. nad osobami pozbawionymi wolnoÊci, wszcz´te na podstawie materia∏ów wy∏àczonych
w dniu 28 maja 2001 r. ze sprawy S 43/01/Zk dotyczàcej stosowania niedozwolonych metod Êled-
czych przez funkcjonariuszy UB w D´bnie i Szczecinie.

Âledztwo zakoƒczone zosta∏o skierowaniem w dniu 4 kwietnia 2003 r. aktu oskar˝enia przeciw-
ko Stanis∏awowi S. do Sàdu Rejonowego w Koszalinie, w którym oskar˝ono go o pope∏nienie
zbrodni komunistycznej – przekroczenia uprawnieƒ oraz fizycznego i psychicznego zn´cania si´
nad pokrzywdzonymi Marianem K., Józefem W. i Tadeuszem K. Dzia∏ania przest´pcze podejrzane-
go polega∏y na tym, ˝e bi∏ pokrzywdzonych r´koma oraz za pomocà ró˝nych przedmiotów, a tak˝e
kopa∏ ich po ca∏ym ciele, zmusza∏ do rozbierania si´ do naga i siadania na nodze odwróconego ta-
boretu, zniewa˝a∏ wulgarnymi s∏owami, grozi∏ pozbawieniem ˝ycia.

Sàd Okr´gowy w Koszalinie przekaza∏ spraw´ do rozpoznania Sàdowi Rejonowemu w MyÊlibo-
rzu. Pierwszy termin rozprawy Sàd wyznaczy∏ na dzieƒ 3 listopada 2003 r. Rozprawa ta nie odby∏a
si´ jednak, wobec Êmierci oskar˝onego Stanis∏awa S. w dniu 25 maja 2003 r.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2003 r. sygn. akt II K 319/03 Sàd Rejonowy w MyÊliborzu
umorzy∏ post´powanie przeciwko Stanis∏awowi S. wobec jego Êmierci.

– sygn. akt S 78/01/Zk
Âledztwo prowadzone na podstawie postanowienia z dnia 28 wrzeÊnia 2001 r. o podj´ciu na nowo

umorzonego Êledztwa w sprawie zgonu Doroty i Adama J. w dniu 5 sierpnia 1982 r. w Szczecinie.
Przedmiotowe Êledztwo swoim zakresem obejmuje tak˝e dwa inne wàtki, tj. bezprawnego po-

zbawienia wolnoÊci Mariana J. w dniu 13 grudnia 1981 r. oraz gróêb karalnych kierowanych wobec
Marina J. przez funkcjonariuszy SB w Szczecinie.
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W toku prowadzonego Êledztwa przes∏uchano dotychczas 30 osób, w tym w okresie sprawo-
zdawczym 5 Êwiadków. Zapoznano si´ tak˝e ze wszystkimi materia∏ami archiwalnymi dotyczàcymi
zgonu Doroty i Adama J. oraz represjonowania Mariana J. Przeanalizowano 71 tomów akt jaw-
nych oraz 6 teczek akt tajnych zgromadzonych przez SB. Zapoznano si´ równie˝ z aktami post´-
powania lustracyjnego prowadzonego w stosunku do Mariana J., w tym z materia∏ami operacyjny-
mi zebranymi przez SB.

Na dalszym etapie Êledztwa planowane jest przes∏uchanie kolejnych osób, w tym bieg∏ych z za-
kresu psychologii, psychiatrii oraz medycyny sàdowej, którzy wydawali opini´ w sprawie Êmierci
Doroty J. i Adama J.

– sygn. akt S 92/01/Zk
Âledztwo przeciwko b. s´dziemu wojskowemu Tadeuszowi N. w sprawie bezprawnego skazania

w dniu 11 grudnia 1950 r. Mariana D. przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Szczecinie prowadzone na
podstawie materia∏ów wy∏àczonych 16 paêdziernika 2001 r. ze sprawy S 84/01/Zk dotyczàcej zbrod-
ni pope∏nionych przez funkcjonariuszy WUBP w Szczecinie.

Âledztwo w tej sprawie zakoƒczone zosta∏o w dniu 9 kwietnia 2002 r. skierowaniem do Wojsko-
wego Sàdu Garnizonowego w Szczecinie aktu oskar˝enia przeciwko b. s´dziemu wojskowemu Ta-
deuszowi N., któremu zarzucono, ˝e wbrew zebranym w sprawie dowodom, dopuszczajàc si´ ca∏-
kowitej i ra˝àcej dowolnoÊci w ocenie prawnej czynu Mariana D., przypisa∏ mu przest´pstwa,
których oskar˝ony nie pope∏ni∏, skazujàc go na kar´ ∏àcznà 6 lat wi´zienia, przez co bezprawnie po-
zbawiono oskar˝onego wolnoÊci. Spraw´ oskar˝onego Tadeusza N. rozpoznawa∏ Wojskowy Sàd
Garnizonowy w Warszawie (w∏aÊciwoÊç miejscowa tego sàdu zosta∏a okreÊlona przez Wojskowy
Sàd Okr´gowy w Poznaniu, z uwagi na miejsce zamieszkania oskar˝onego). Sàd ten, co zaznaczo-
no ju˝ w poprzednim sprawozdaniu, wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2003 r. uzna∏ Tadeusza N. za win-
nego pope∏nienia zarzuconej mu zbrodni sàdowej i wymierzy∏ mu kar´ 2 lat pozbawienia wolnoÊci,
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Od powy˝szego wyroku apelacje wnios∏y wszystkie strony post´powania, z tym ˝e oskar˝ony i je-
go obroƒca wnosili o uniewinnienie oskar˝onego.

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2003 r. sygn. akt SA 134/03 Wojskowy Sàd Okr´gowy w Warszawie
uchyli∏ zaskar˝ony wyrok i post´powanie w stosunku do oskar˝onego Tadeusza N. Umorzy∏, stwier-
dzajàc, ˝e chroni go w dalszym ciàgu immunitet s´dziowski, a prokurator nie uzyska∏ wymaganego
zezwolenia na jego Êciganie.

Wyrok ten zosta∏ oceniony przez prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej jako niemajàcy
podstaw w obowiàzujàcym stanie prawnym. W zwiàzku z powy˝szym skierowano do Prokuratora
Generalnego wniosek o wniesienie kasacji od powy˝szego rozstrzygni´cia na niekorzyÊç Tadeusza
N. W dniu 5 maja 2004 r. Naczelny Prokurator Wojskowy wniós∏ do Sàdu Najwy˝szego Izby Woj-
skowej kasacj´ na niekorzyÊç Tadeusza N. Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2004 r. Izba Wojsko-
wa Sàdu Najwy˝szego pozostawi∏a bez rozpoznania kasacj´ wniesionà przez Naczelnego Prokura-
tora Wojskowego, uznajàc, i˝ jest on organem nieuprawnionym do wniesienia kasacji w sprawie,
w której oskar˝ycielem by∏ prokurator Instytutu Pami´ci Narodowej.

– sygn. akt S 4/02/Zk
Âledztwo w sprawie zn´cania si´ przez Franciszka B., funkcjonariusza WUBP w Szczecinie,

w dniu 15 listopada 1950 r. nad Marianem D., prowadzone na podstawie materia∏ów wy∏àczonych
14 stycznia 2002 r. ze sprawy oznaczonej sygnaturà S 92/01/Zk dotyczàcej bezprawnego skazania
Mariana D. przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Szczecinie.

W dniu 14 stycznia 2003 r. skierowano akt oskar˝enia, w którym oskar˝ono Franciszka B. o fizycz-
ne i psychiczne zn´canie si´ w okresie od czerwca do sierpnia 1949 r. nad Wac∏awem B., a nadto o to,
˝e w listopadzie 1950 r. podczas czynnoÊci zaznajomienia Mariana D. z materia∏ami Êledztwa uderzy∏
go w kark drewnianà nogà od taboretu, w wyniku czego pokrzywdzony utraci∏ przytomnoÊç.
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Post´powanie przed Sàdem Rejonowym w Szczecinie rozpocz´∏o si´ w dniu 14 kwietnia 2004 r.
Oskar˝ony nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzuconych mu czynów i podtrzyma∏ swoje wyjaÊnie-
nia z∏o˝one w toku Êledztwa. Do chwili obecnej nie zapad∏ wyrok w tej sprawie.

– sygn. akt S 21/02/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 15 paêdziernika 2001 r., w sprawie zbrodni sàdowej pope∏nio-

nej 28 grudnia 1948 r. przez s´dziów by∏ego Wojskowego Sàdu Rejonowego w Szczecinie w stosun-
ku do Franciszka M.

Âledztwo zakoƒczone zosta∏o w dniu 30 paêdziernika 2003 r. skierowaniem do Wojskowego Sà-
du Garnizonowego w Szczecinie aktu oskar˝enia przeciwko Tadeuszowi N., któremu zarzucono, ˝e
jako s´dzia przekroczy∏ swoje uprawnienia zwiàzane z orzekaniem w ten sposób, i˝ wbrew dowo-
dom zebranym w sprawie dopuÊci∏ si´ ca∏kowitej dowolnoÊci w ocenie faktycznej i prawnej zarzu-
conemu Franciszkowi M. czynu, ograniczajàc si´ w uzasadnieniu wyroku do przytoczenia ideologii
w∏adzy komunistycznej, i skaza∏ Franciszka M. na kar´ 2 lat i 6 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci
z utratà praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na okres 1 roku.

Z uwagi na stan zdrowia oskar˝onego i miejsce jego zamieszkania sprawa zosta∏a przekazana
do Wojskowego Sàdu Garnizonowego w Warszawie. Postanowieniem z dnia 20 lutego 2004 r.
Wojskowy Sàd Garnizonowy w Warszawie umorzy∏ post´powanie w sprawie Tadeusza N., uzna-
jàc, ˝e oskar˝onemu przys∏uguje nadal immunitet s´dziowski, a prokurator nie wyjedna∏ od sàdu
dyscyplinarnego zgody na pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci karnej Tadeusza N. Na decyzj´ sà-
du I instancji prokurator IPN z∏o˝y∏ za˝alenie. Postanowieniem z dnia 19 maja 2004 r. Wojskowy
Sàd Okr´gowy w Warszawie, dzia∏ajàcy jako sàd II instancji, utrzyma∏ w mocy zaskar˝one orze-
czenie.

Z uwagi na treÊç tego orzeczenia, które zosta∏o ocenione przez prokuratora IPN jako niemajà-
ce podstaw w obowiàzujàcym stanie prawnym, rozwa˝ane jest wystàpienie do Prokuratora General-
nego z wnioskiem o wniesienie kasacji od powy˝szego rozstrzygni´cia na niekorzyÊç Tadeusza N.

– sygn. akt S 36/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 11 marca 2002 r., w sprawie przekroczenia uprawnieƒ przez s´dziów Woj-

skowego Sàdu Rejonowego w Szczecinie oraz Najwy˝szego Sàdu Wojskowego w Warszawie, a tak-
˝e prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie i Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej w Warszawie, polegajàcego na bezprawnym skazaniu w latach 1952–1953 Henryka J. na kar´
wieloletniego wi´zienia.

Âledztwo zosta∏o zakoƒczone 11 wrzeÊnia 2003 r. skierowaniem do Wojskowego Sàdu Garnizo-
nowego w Szczecinie aktu oskar˝enia przeciwko Edmundowi Z., któremu zarzucono, ˝e jako s´-
dzia Wojskowego Sàdu Rejonowego w Szczecinie 25 maja 1953 r. przekroczy∏ swoje uprawnienia
i wbrew zebranym w sprawie dowodom i ujawnionym okolicznoÊciom, dopuszczajàc si´ ca∏kowitej
i oczywistej dowolnoÊci w ocenie prawnej czynu Henryka J., przypisa∏ mu przest´pstwa, których
oskar˝ony nie pope∏ni∏, skazujàc go na kar´ 12 lat wi´zienia, przez co bezprawnie pozbawiono
oskar˝onego wolnoÊci.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e post´powanie wobec drugiego podejrzanego, to jest Czes∏awa G., zosta-
∏o umorzone 7 sierpnia 2003 r. z uwagi na jego zgon 16 lipca 2003 r.

Postanowieniem z dnia 6 paêdziernika 2003 r. Wojskowy Sàd Okr´gowy w Poznaniu przekaza∏
powy˝szà spraw´ do rozpoznania Wojskowemu Sàdowi Garnizonowemu w Poznaniu, z uwagi na
zamieszkiwanie w tym mieÊcie oskar˝onego Edmunda Z.

Pierwsza rozprawa w sprawie oskar˝onego Edmunda Z. odby∏a si´ 5 listopada 2003 r. Na roz-
prawie tej Wojskowy Sàd Garnizonowy w Poznaniu postanowi∏ powo∏aç bieg∏ych psychiatrów w ce-
lu przeprowadzenia badania oskar˝onego. Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2003 r. Wojskowy
Sàd Garnizonowy w Poznaniu zawiesi∏ post´powanie, na podstawie opinii bieg∏ych uzna∏ bowiem,
˝e stan zdrowia Edmunda Z. nie pozwala mu na branie udzia∏u w rozprawie. Na postanowienie to
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prokurator IPN z∏o˝y∏ za˝alenie, które jednak˝e nie zosta∏o uwzgl´dnione przez Wojskowy Sàd
Okr´gowy w Poznaniu.

W chwili obecnej sprawa ta pozostaje zawieszona.

– sygn. akt S 55/02/Zk
Âledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ przez funkcjonariuszy PUBP w Koninie

w okresie od paêdziernika 1950 r. do marca 1951 r. nad aresztowanym cz∏onkiem podziemnej organi-
zacji niepodleg∏oÊciowej Polska Partia WolnoÊci Tadeuszem J., wszcz´te w dniu 23 kwietnia 2002 r.

Âledztwo wszcz´to na podstawie zeznaƒ Êwiadka Tadeusza J., który stwierdzi∏, i˝ w czasie prze-
s∏uchaƒ, odbywajàcych si´ w siedzibie PUBP w Koninie, zn´cali si´ nad nim funkcjonariusze UB
prowadzàcy post´powanie. W celu wymuszenia wyjaÊnieƒ i przyznania si´ do winy, bili go i kopali
po ca∏ym ciele i zniewa˝ali go przy tym wulgarnymi i obel˝ywymi s∏owami.

Ustalono, ˝e w Êledztwie prowadzonym przeciwko pokrzywdzonemu czynnoÊci wykonywa∏o
17 funkcjonariuszy UB. Przeprowadzono ogl´dziny akt osobowych tych funkcjonariuszy i opraco-
wano tablic´ poglàdowà z ich zdj´ciami z okresu zatrudnienia w UB, w celu okazania ich pokrzyw-
dzonemu.

Zgromadzony w toku Êledztwa materia∏ dowodowy pozwoli∏ na wydanie w dniu 11 marca 2004 r.
postanowienia o przedstawieniu zarzutów Kazimierzowi R., któremu zarzucono, ˝e jako funkcjona-
riusz WUBP w Poznaniu uderzy∏ bez powodu pi´Êcià w g∏ow´ pokrzywdzonego, czym wywo∏a∏
u niego krótkotrwa∏à utrat´ s∏uchu. Kazimierz R. nie zosta∏ jednak dotàd przes∏uchany w charakte-
rze podejrzanego, gdy˝ z przedk∏adanych przez niego zaÊwiadczeƒ lekarskich wynika, ˝e stan jego
zdrowia uniemo˝liwia przeprowadzenie czynnoÊci procesowych z jego udzia∏em. W najbli˝szym cza-
sie powo∏any zostanie bieg∏y z zakresu medycyny sàdowej celem wydania opinii co do aktualnego
stanu zdrowia podejrzanego i okreÊlenia terminu umo˝liwiajàcego jego przes∏uchanie.

W toku post´powania zgromadzono nadto materia∏ dowodowy uzasadniajàcy przedstawienie
zarzutów pope∏nienia zbrodni komunistycznej 2 innym funkcjonariuszom UB – Janowi M. i Cze-
s∏awowi M. Ustalono jednak˝e, i˝ Jan M. i Czes∏aw M. ju˝ nie ˝yjà, dlatego post´powanie dotyczà-
ce tych sprawców umorzono.

– sygn. akt S 71/02/Zk
Âledztwo w sprawie masowych represji stosowanych w paêdzierniku i listopadzie 1946 r. w Wiel-

kopolsce przez funkcjonariuszy UBP wobec cz∏onków Polskiego Stronnictwa Ludowego, przed
majàcym si´ odbyç w dniu 3 listopada 1946 r. w Poznaniu Zjazdem Wojewódzkim PSL, wszcz´te
2 paêdziernika 2002 r.

W toku post´powania przes∏uchano Êwiadków i zapoznano si´ z 11 tomami materia∏ów archi-
walnych spraw operacyjnych prowadzonych przez WUBP w Poznaniu i powiatowe UB z terenu
Wielkopolski.

Ustalono, ˝e przed zaplanowanym zjazdem funkcjonariusze UBP stosowali masowo represje
wobec cz∏onków PSL, polegajàce na zatrzymaniach, rewizjach, aresztowaniach, zastraszaniu po-
przez groêby, szanta˝e i pobicia.

Wykonywane czynnoÊci Êledcze zmierzajà do ustalenia wszystkich okolicznoÊci pope∏nionych
przez funkcjonariuszy UB jesienià 1946 r. przest´pstw wobec cz∏onków PSL, ustalenia ich spraw-
ców oraz pokrzywdzonych. W tym zakresie prowadzona jest zakrojona na szerokà skal´ kwerenda
archiwalna w celu ustalenia to˝samoÊci funkcjonariuszy UB typowanych jako sprawcy bezpraw-
nych dzia∏aƒ wobec cz∏onków PSL.

Z uwagi na charakter Êledztwa terminu jego zakoƒczenia nie mo˝na obecnie okreÊliç.

– sygn. akt S 89/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 5 grudnia 2002 r., w sprawie zabójstw cz∏onków polskich organizacji niepod-

leg∏oÊciowych, dokonanych przez NKWD w latach 1941–1948 na Polesiu.
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W wyniku prowadzonego Êledztwa ustalono 17 ˝yjàcych dotychczas cz∏onków organizacji nie-
podleg∏oÊciowych i odebrano od nich relacje, które z∏o˝yli w charakterze Êwiadków. Relacje te do-
tyczà ich pobytu w wi´zieniu w BrzeÊciu, procesu przed Wojskowym Trybuna∏em Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych, a tak˝e pobytu w ∏agrach. W dwóch przypadkach Êwiadkowie W∏adys∏aw T.
i Tadeusz G. zeznali, ˝e w czasie Êledztwa prowadzonego w BrzeÊciu zn´cali si´ nad nimi wymie-
nieni z nazwiska funkcjonariusze MBP z BrzeÊcia. W chwili obecnej podj´te zosta∏y czynnoÊci
zmierzajàce do zweryfikowania zeznaƒ wy˝ej wymienionych Êwiadków, a w szczególnoÊci potwier-
dzenie danych wskazanych przez nich funkcjonariuszy MBP. W dalszym ciàgu poszukiwane sà
pozosta∏e osoby pokrzywdzone, które wskazali przes∏uchani ju˝ Êwiadkowie.

– sygn. akt S 135/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 14 stycznia 2003 r., w sprawie stosowania w czerwcu 1946 r. przez funkcjo-

nariuszy PUBP w ˚arach przest´pczych metod Êledczych wobec zatrzymanego pod zarzutem przy-
nale˝noÊci do organizacji Ruch Oporu AK Franciszka F.

Ustalono, ˝e Franciszek F. zosta∏ zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w ˚arach razem
z 10 innymi osobami jako podejrzany o przynale˝noÊç do organizacji Ruch Oporu AK dzia∏ajàcej
na terenie województwa dolnoÊlàskiego.

W toku obecnie prowadzonego Êledztwa przes∏uchano 6 Êwiadków-pokrzywdzonych. Zapozna-
no si´ z teczkami osobowymi 7 funkcjonariuszy UB z ˚ar, których nazwiska ustalono na podsta-
wie protoko∏ów przes∏uchaƒ podejrzanych. Zgromadzono materia∏ dowodowy uzasadniajàcy
przedstawienie zarzutów 4 funkcjonariuszom UB: W∏adys∏awowi P., Tadeuszowi S., Józefowi B.
i Stefanowi T. Stwierdzono jednak˝e, ˝e zidentyfikowani sprawcy ju˝ nie ˝yjà, dlatego Êledztwo
umorzono 5 kwietnia 2004 r.

– sygn. akt S 145/02/Zk
Âledztwo przeciwko b. funkcjonariuszowi SB Leonowi W. prowadzone na podstawie materia∏u

dowodowego wy∏àczonego 30 grudnia 2002 r. ze sprawy S 23/01/Zk, dotyczàcej fizycznego i psy-
chicznego zn´cania si´ w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 1985 r. w Koninie przez funkcjonariu-
szy SB nad Ewà B.-Z. oraz innymi dzia∏aczami miejscowej „SolidarnoÊci”.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Leonowi W. wydano 13 grudnia 2001 r., a nast´pnie
13 grudnia 2002 r. postanowiono o uzupe∏nieniu tych zarzutów. Podejrzanemu zarzucono pope∏-
nienie 6 przest´pstw fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad zatrzymanymi lub aresztowanymi
osobami, które polega∏o m.in. na zniewa˝aniu pokrzywdzonych wulgarnymi s∏owami, gro˝eniu po-
zbawieniem wolnoÊci, pobiciem oraz zabójstwem przy u˝yciu pistoletu, a nadto pozbawieniem pra-
cy cz∏onków ich rodzin.

Podejrzany Leon W. nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzuconych mu przest´pstw i zaprzeczy∏,
aby kiedykolwiek zn´ca∏ si´ nad zatrzymanymi przez SB osobami.

Prowadzone obecnie w tej sprawie czynnoÊci majà na celu zebranie materia∏u dowodowego,
który pozwoli∏by na skuteczne oskar˝enie przed sàdem nie tylko Leona W., ale tak˝e 3 innych, zi-
dentyfikowanych funkcjonariuszy SB w Koninie. Dla dokonania weryfikacji informacji zawartych
w wyjaÊnieniach podejrzanych, które mogà mieç znaczenie dla ich obrony, konieczne jest wykorzy-
stanie w Êledztwie ujawnionych w archiwach IPN materia∏ów niejawnych.

– sygn. akt S 4/03/Zk
Âledztwo w sprawie masowych zabójstw ponad 140 obywateli polskich osadzonych w wi´zie-

niach w Piƒsku, dokonanych przez funkcjonariuszy NKWD w czerwcu 1941 r., podj´te z zawiesze-
nia w dniu 18 grudnia 2002 r.

Ustalono, i˝ krótko po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej funkcjonariusze NKWD, stano-
wiàcy obsad´ 3 wi´zieƒ mieszczàcych si´ w Piƒsku, dokonali zabójstwa ponad 140 wi´êniów, oby-
wateli polskich. Po zaj´ciu Piƒska przez wojska niemieckie w areszcie milicyjnym przy ul. Pi∏sud-
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skiego odkryto zw∏oki co najmniej 20 m´˝czyzn z roztrzaskanymi g∏owami. W areszcie NKWD przy
ul. Albrechtowskiej odnaleziono zw∏oki ponad 60 m´˝czyzn i kobiet z ranami postrza∏owymi lub
k∏utymi od bagnetu. Ustalono ponadto, i˝ pod koniec czerwca 1941 r. NKWD wywioz∏o cz´Êç wi´ê-
niów z tego wi´zienia ci´˝arówkami z Piƒska szosà w stron´ ¸uniƒca. Ci´˝arówki zatrzyma∏y si´
w okolicy wsi Horodyszcze i Wólka, gdzie wy∏adowano wi´êniów, a nast´pnie puste wróci∏y do Piƒ-
ska. Kilka dni potem w tym miejscu okoliczni mieszkaƒcy znaleêli dwa groby, w których pochowa-
no zw∏oki co najmniej 60 ofiar. Mia∏y one r´ce zwiàzane z ty∏u drutem kolczastym, a w ustach ka-
mienie lub wed∏ug innych relacji – szmaty.

W wyniku przeprowadzonych czynnoÊci do chwili obecnej ustalono 18 nazwisk osób, które
prawdopodobnie zosta∏y zamordowane w Piƒsku przez funkcjonariuszy NKWD. W sprawie tej
zwrócono si´ m.in. do instytucji archiwalnych w Rosji i Bia∏orusi, które odpowiedzia∏y, ˝e nie po-
siadajà dokumentacji dotyczàcej badanych zdarzeƒ. Planowane sà dalsze przes∏uchania Êwiadków
oraz kontynuowanie kwerend archiwalnych.

– sygn. akt S 30/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 4 czerwca 2003 r., w sprawie zastrzelenia 10 marca 1946 r. na terenie Jed-

nostki Wojskowej nr 1042 w Mi´dzyrzeczu ˝o∏nierzy 17. Pu∏ku Piechoty – porucznika Aleksandra
Z. i sier˝anta Antoniego W. – przez ˝o∏nierzy s∏u˝by wartowniczej podczas rzekomej próby uciecz-
ki z aresztu prewencyjnego przy Oddziale Informacji Wojskowej 5. Saskiej Dywizji Piechoty.

Podstawà do wszcz´cia Êledztwa by∏o zawiadomienie z∏o˝one przez ˝on´ zastrzelonego por.
Aleksandra Z. – Feliks´ Z. Dotychczas przes∏uchano córk´ porucznika Aleksandra Z. – Teres´
Z.-R. Ustalono równie˝ jako Êwiadka Jana W. – brata zastrzelonego sier˝anta Antoniego W., któ-
rego nie zdo∏ano do chwili obecnej przes∏uchaç, gdy˝ od przesz∏o 8 miesi´cy przebywa na leczeniu
w USA. Mimo prowadzonych poszukiwaƒ i komunikatów w ogólnopolskiej prasie nie ustalono
˝adnych bezpoÊrednich Êwiadków tych wydarzeƒ.

W toku Êledztwa prowadzono poszukiwania archiwalne dokumentów dotyczàcych zastrzelenia
wy˝ej wymienionych ˝o∏nierzy, w tym akt Êledztw prowadzonych przez Informacj´ Wojskowà przy
5. Saskiej Dywizji Piechoty, zarówno przeciwko porucznikowi Aleksandrowi Z., jak i sier˝antowi
Antoniemu W. oraz teczek osobowych oficerów i podoficerów, figurujàcych na udost´pnionym
przez pokrzywdzonà Teres´ Z.-R. dokumencie „Âwiadectwo Êmierci” i akt Êmierci aresztowanych
przez Oddzia∏ Informacji Wojskowej. W wyniku przeprowadzonych czynnoÊci ustalono, ˝e funk-
cjonariusze ci nie ˝yjà bàdê nie figurujà w rejestrze PESEL jako zamieszkali na terenie Polski.
Ustalono nadto, ˝e nie figuruje równie˝ w rejestrze PESEL jako zamieszka∏y na terenie Polski ofi-
cer Êledczy Prokuratury Wojskowej przy 5. Saskiej Dywizji Piechoty, który prowadzi∏ post´powa-
nie przeciwko porucznikowi Aleksandrowi Z. i sier˝antowi Antoniemu W.

Ustalono, ˝e akta post´powaƒ karnych prowadzonych w 1946 r. przez Prokuratur´ Wojskowà
przy 5. Saskiej Dywizji Piechoty zosta∏y zniszczone po up∏ywie okresu archiwizacji, jak równie˝
zniszczono wszelkie meldunki specjalne i sprawozdanie Oddzia∏u Informacji Wojskowej 5. Saskiej
DP w Mi´dzyrzeczu za 1946 r. oraz meldunki i sprawozdania z tamtego okresu Okr´gowego Od-
dzia∏u Informacji Wojskowej Okr´gu Wojskowego nr III w Poznaniu.

– sygn. akt S 46/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 17 lipca 2003 r., w sprawie zamordowania we wrzeÊniu 1939 r. w okolicach

wsi Tomaszówka, dawne woj. poleskie, 15 polskich ˝o∏nierzy przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej.
W toku Êledztwa ustalono, ˝e pod koniec wrzeÊnia 1939 r. niezidentyfikowany do chwili obec-

nej oddzia∏ Armii Czerwonej zatrzyma∏ wycofujàcà si´ grup´ polskich oficerów i ˝o∏nierzy. Zosta-
li oni wszyscy zabici, a ich cia∏a pozostawiono na drodze. Zw∏oki zamordowanych zosta∏y pocho-
wane przez miejscowà ludnoÊç na katolickim cmentarzu w Tomaszówce. Do chwili obecnej
zidentyfikowano nazwiska 9 zamordowanych, wÊród których by∏ por. rez. Janusz Wielowiejski, se-
nator RP z okr´gu Nowogródek.
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Celem Êledztwa jest ustalenie danych osobowych pozosta∏ych zamordowanych oraz sprawców.
Fakt zbrodni potwierdzi∏ przes∏uchany naoczny jej Êwiadek Kiri∏∏ K., który w 1939 r. by∏ mieszkaƒ-
cem Tomaszówki. Zosta∏ on przes∏uchany w ramach pomocy prawnej wykonywanej przez Proku-
ratur´ Obwodu Brzeskiego. W toku Êledztwa ustalono tak˝e, ˝e w miejscu, gdzie do 1939 r. znaj-
dowa∏ si´ cmentarz katolicki, na którym pochowano zamordowanych, znajduje si´ obecnie
sanatorium dzieci´ce. Na jego terenie pozosta∏y jeszcze pojedyncze krzy˝e katolickie.

Obecnie opracowywany jest wniosek do ukraiƒskiej prokuratury o przes∏uchanie w ramach po-
mocy prawnej Êwiadków wskazanych przez Kiri∏∏a K., którzy zamieszkujà na terenie Ukrainy.

– sygn. akt S 65/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 8 stycznia 2004 r., w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci Wies∏awa

S. w okresie od 14 stycznia do 24 kwietnia 1982 r. na mocy postanowienia o tymczasowym areszto-
waniu wydanego przez Prokuratur´ Rejonowà w Gryfinie.

Zawiadomienie o pope∏nieniu przest´pstwa z∏o˝y∏ Wies∏aw S. Przes∏uchany w charakterze
Êwiadka poda∏ on, ˝e jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Trzciƒsku Zdroju podjà∏ w 1980 r.
dzia∏alnoÊç zwiàzkowà w NSZZ „SolidarnoÊç”. W styczniu 1982 r. na polecenie dyrektora szko∏y
podczas zaj´ç lekcyjnych mia∏ przedstawiç uczniom g∏ówne za∏o˝enia dekretu o stanie wojennym.
Omawiajàc to zagadnienie, dodawa∏ swój prywatny komentarz, np. ˝e obowiàzek noszenia legity-
macji uczniowskiej jest uw∏aczajàcy, gdy˝ w Trzciƒsku wszyscy si´ znajà. Po tych zaj´ciach w dniu
11 stycznia 1982 r. Wies∏aw S. zosta∏ zatrzymany przez funkcjonariuszy MO z Trzciƒska Zdroju.
14 stycznia 1982 r. dowieziono go do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, gdzie og∏oszono mu za-
rzut pope∏nienia przest´pstwa polegajàcego na przekroczeniu uprawnieƒ przys∏ugujàcych mu jako
nauczycielowi. Po przes∏uchaniu wobec Wies∏awa S. zastosowano Êrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania.

Areszt tymczasowy wobec Wies∏awa S. zosta∏ uchylony 24 kwietnia 1982 r. Wyrokiem z dnia
4 sierpnia 1982 r. Sàd Rejonowy w Gryfinie umorzy∏ post´powanie prowadzone przeciwko Wies∏a-
wowi S. z uwagi na znikomy stopieƒ spo∏ecznego niebezpieczeƒstwa.

Obecnie poszukiwane sà akta sprawy karnej prowadzonej w 1982 r. przeciwko Wies∏awowi S.
oraz inne dokumenty wytworzone wówczas przez MO i SB, dotyczàce pokrzywdzonego.

W chwili obecnej nie mo˝na wskazaç przewidywanego terminu zakoƒczenia Êledztwa, jego za-
koƒczenie uzale˝nione jest bowiem od uzyskania poszukiwanych dokumentów.

c) inne zbrodnie

– sygn. akt S 72/01/Zi
Âledztwo w sprawie zamordowania w dniu 9 listopada 1943 r. w Rejmontówce i Lubieszowie,

powiat Kamieƒ Koszyrski, dawne woj. poleskie, oko∏o 200 osób narodowoÊci polskiej przez niezi-
dentyfikowany do chwili obecnej oddzia∏, prawdopodobnie OUN-UPA, podj´te z zawieszenia 7 li-
stopada 2000 r.

Ustalono, ˝e w dniu 9 listopada 1943 r. w godzinach rannych do Rejmontówki wkroczy∏ uzbro-
jony oddzia∏. Zebrany materia∏ dowodowy nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy by∏a to
zorganizowana grupa Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii, czy te˝ inna formacja. Niewàtpliwy jest na-
tomiast fakt, i˝ sprawcy dokonali zabójstwa mieszkaƒców Rejmontówki – ∏àcznie oko∏o 100 osób
– w ten sposób, ˝e wchodzili do poszczególnych domów i no˝ami, bagnetami, siekierami zadawali
Êmiertelne ciosy mieszkaƒcom.

Tego dnia dokonano tak˝e zabójstwa kolejnej grupy Polaków, co najmniej 100 osób, w oddalo-
nym od Rejmontówki oko∏o 7 km miasteczku Lubieszów. Pod pretekstem zorganizowania zebra-
nia sprawcy zgromadzili w jednym z budynków wszystkich znajdujàcych si´ w mieÊcie Polaków, po
czym budynek ten ob∏o˝ono s∏omà i podpalono. Zgin´li wszyscy, z wyjàtkiem 2 osób, którym uda-
∏o si´ zbiec z p∏onàcego budynku.
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W ramach niniejszego Êledztwa przes∏uchano ∏àcznie 120 osób, w tym w okresie sprawozdaw-
czym 11 Êwiadków. Z uwagi na wiek Êwiadków przes∏uchania odbywajà si´ w wi´kszoÊci w miejscu
ich zamieszkania. Prowadzone sà kwerendy archiwalne i wykorzystywane opracowania historycz-
ne. W sprawie tej zwrócono si´ równie˝ do Centrali w Ludwigsburgu, poniewa˝ tereny nale˝àce do
powiatu Kamieƒ Koszyrski w listopadzie 1943 r. zaj´te by∏y przez wojska niemieckie.

2.8. ODDZIA¸OWA KOMISJA W RZESZOWIE

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 2/00/Zn
Âledztwo podj´te 18 sierpnia 2000 r. w sprawie zbrodni funkcjonariuszy niemieckich pope∏nio-

nych w obozie pracy przymusowej dla Polaków w Pustkowie w okresie od 1942 r. do lipca 1944 r.
W okresie obj´tym sprawozdaniem przes∏uchano 39 osób, w wi´kszoÊci cz∏onków rodzin zmar-

∏ych ju˝ wi´êniów, nie zidentyfikowano jednak sprawców zbrodni. Materia∏ dowodowy pozwalajà-
cy na pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci karnej wczeÊniej ustalonych niemieckich funkcjonariuszy
z obozu w Pustkowie zosta∏ w poprzednich latach przekazany niemieckim organom Êcigania.
W obecnie prowadzonym Êledztwie ustalono kilkudziesi´ciu nowych Êwiadków. Nie zachowa∏a si´
dokumentacja obozu.

– sygn. akt S 3/00/Zn
Âledztwo w sprawie zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy niemieckich na obywatelach

polskich narodowoÊci ˝ydowskiej, zamieszka∏ych w dawnym powiecie lwowskim, w latach
1941–1943, podj´te z zawieszenia 7 listopada 2000 r.

Przedmiotem Êledztwa sà zbrodnie:
– rozstrzelania latem 1943 r. w Brzuchowicach na przedmieÊciu Lwowa, na terenie utworzone-

go tam getta ˝ydowskiego, bli˝ej nieustalonej liczby osób narodowoÊci ˝ydowskiej, w tym Zenona,
Sylwii i Margaret Szramików;

– rozstrzelania w 1942 r. kilkudziesi´ciu ˚ydów zamieszka∏ych we Lwowie, w tym kilku osób
z rodziny Starków;

– masowych zabójstw w latach 1942–1943 we Lwowie w rejonie Piaskowni i Czartowskich Ska∏
osób narodowoÊci ˝ydowskiej wywiezionych z getta we Lwowie.

Do odr´bnego post´powania, zakoƒczonego – pomimo skrupulatnie prowadzonych czynnoÊci
– umorzeniem z powodu niewykrycia sprawców, wy∏àczone zosta∏y materia∏y dotyczàce:

– rozstrzelania w 1943 r. w Sokolnikach bli˝ej nieokreÊlonej liczby osób narodowoÊci ˝ydowskiej
przywiezionych z okolic Lwowa;

– rozstrzelania w Borkach Dominikaƒskich bli˝ej nieokreÊlonej liczby osób narodowoÊci ˝ydow-
skiej, które latem 1943 r. zdo∏a∏y zbiec z transportu do obozu zag∏ady;

– rozstrzelania oko∏o 50 osób narodowoÊci ˝ydowskiej w 1941 r. lub 1942 r. na folwarku w Po-
sadzie Nowomiejskiej w MieÊcie Ma∏opolskim w powiecie Dobromil;

– zastrzelenia w 1943 r. w Dobromilu Heleny Kempler-Lubwieckiej.
Przeprowadzenie kwerend obejmujàcych kilkaset akt sàdów grodzkich, dotyczàcych post´po-

waƒ o uznanie za zmar∏e osób zamieszka∏ych w okresie okupacji niemieckiej w powiecie lwowskim,
umo˝liwi∏o ustalenie nazwisk osób narodowoÊci ˝ydowskiej zamordowanych w getcie we Lwowie.

– sygn. akt S 44/01/Zn
Âledztwo, wszcz´te 14 sierpnia 2001 r., w sprawie zabójstwa przez ˝o∏nierzy niemieckich kilku-

dziesi´ciu obywateli polskich, mieszkaƒców Lackiej Woli i Trzcieƒca, pow. MoÊciska, woj. lwow-
skie, 25 czerwca 1941 r.
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Przes∏uchanych zosta∏o 29 Êwiadków, w tym osoby, którym przys∏ugujà prawa pokrzywdzonych.
W dniu 25 czerwca 1941 r. ˝o∏nierze niemieccy w Lackiej Woli i Trzcieƒcu po wejÊciu do zabudo-
waƒ mieszkalnych zabili ∏àcznie 55 znajdujàcych si´ tam m´˝czyzn, których nazwiska ustalono
w toku prowadzonego Êledztwa. Jak stwierdzono, sprawcy nale˝eli do 101. Dywizji, jednak˝e nie
zdo∏ano ich zidentyfikowaç. Postanowieniem z 18 marca 2004 r. Êledztwo umorzono z powodu nie-
wykrycia sprawców.

– sygn. akt S 5/03/Zn
Âledztwo, podj´te 25 lutego 2003 r., w sprawie zabójstwa przez niemieckich sprawców 25 pol-

skich profesorów wy˝szych uczelni, 12 cz∏onków ich rodzin oraz 8 wspó∏mieszkaƒców, we Lwowie
w lipcu 1941 r.

W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 18 Êwiadków, w wi´kszoÊci cz∏onków rodzin zamor-
dowanych profesorów, którzy opisali okolicznoÊci aresztowania swych bliskich w dniu 3 lipca
1941 r. we Lwowe. Czterech Êwiadków obserwowa∏o egzekucj´ na Wzgórzach Wuleckich we Lwo-
wie o Êwicie 4 lipca 1941 r., rozpoznajàc wÊród ofiar znanych sobie uczonych lwowskich. Przepro-
wadzono tak˝e ogl´dziny ksià˝ki telefonicznej Lwowa wydanej w 1938 r. i stwierdzono, ˝e nie figu-
rujà w niej nazwiska kilku zamordowanych profesorów, co Êwiadczy, ˝e nie by∏a ona jedynym
êród∏em niemieckiej listy proskrypcyjnej, choç poglàd taki przedstawiony zosta∏ w piÊmiennictwie.
Prowadzona jest równie˝ szeroko zakrojona kwerenda archiwalna, a tak˝e ustalany udzia∏ w zbrod-
ni m.in. Helmuta Tanzmanna, Adolfa Bajtlera i Adolfa Langego.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 4/00/Zk
Âledztwo, podj´te 27 paêdziernika 2000 r., w sprawie zabójstw sàdowych dokonanych w okresie

od 17 do 27 paêdziernika 1944 r. w Rzeszowie poprzez wydanie przez Najwy˝szy Sàd Wojskowy
i Trybuna∏ Wojskowy I Frontu Ukraiƒskiego wyroków Êmierci wobec ˝o∏nierzy AK oraz wykonanie
tych orzeczeƒ.

Ze zgromadzonego materia∏u dowodowego wynika, ˝e w okresie od 17 do 20 paêdziernika
1944 r. na terenie Rzeszowa Najwy˝szy Sàd Wojskowy oraz Trybuna∏ Wojskowy I Frontu Ukraiƒ-
skiego skaza∏y na kar´ Êmierci 20 osób, z których 17 zosta∏o straconych.

W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 15 Êwiadków, cz∏onków rodzin skazanych ˝o∏nierzy AK.
Analizowane sà akta kolejnych spraw karnych z okresu obj´tego Êledztwem. Zwrócono si´

z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej do Federacji Rosyjskiej i przekazanie danych personal-
nych oraz informacji o przebiegu s∏u˝by osób wyst´pujàcych w paêdzierniku 1944 r. w sk∏adach
orzekajàcych Najwy˝szego Sàdu Wojskowego i Trybuna∏u Wojskowego I Frontu Ukraiƒskiego
i uczestniczàcych w wydaniu wyroków Êmierci wobec ˝o∏nierzy AK, a tak˝e funkcjonariuszy
NKWD bioràcych udzia∏ w post´powaniach prowadzonych przeciwko ˝o∏nierzom AK.

– sygn. akt S 6/00/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 9 listopada 2000 r., w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjo-

nariuszy Informacji Wojska Polskiego w Rzeszowie w latach 1944–1956.
Ze zgromadzonego materia∏u dowodowego wynika, ˝e funkcjonariusze G∏ównego Zarzàdu In-

formacji Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze UB zn´cali si´ fizycznie i psychicznie nad aresz-
towanymi, przeciwko którym prowadzili post´powania przygotowawcze.

Przes∏uchano 6 Êwiadków oraz przeprowadzono analizy 3 spraw karnych by∏ego WSR w Rze-
szowie.

Uzyskano z archiwów wojskowych i archiwum Stra˝y Granicznej dane personalne i informacje
o przebiegach s∏u˝by ∏àcznie 20 oficerów WP i fotografie 14 z tych osób oraz dane personalne i in-
formacje o przebiegach s∏u˝by 20 funkcjonariuszy UB i fotografie 18 z nich.
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Kontynuowane sà okazania tych fotografii w trakcie przes∏uchaƒ pokrzywdzonych w celu ziden-
tyfikowania sprawców, którzy stosowali przest´pcze metody Êledcze.

– sygn. akt S 7/00/Zk
Âledztwo w sprawie zamordowania przez ˝o∏nierzy Wojsk Ochrony Pogranicza z placówki

w Wo∏kowyi w nocy z 8 na 9 lipca 1946 r. 33 osób narodowoÊci ukraiƒskiej we wsi Terka, woj. pod-
karpackie, podj´te z zawieszenia w dniu 9 listopada 2000 r.

W okresie sprawozdawczym przes∏uchano ∏àcznie 30 Êwiadków, z czego 16 s∏u˝y∏o w 8. Oddzia-
le 36. komendantury WOP. Potwierdzili oni swój udzia∏ w starciach z oddzia∏ami UPA w ró˝nych
miejscowoÊciach, ale zaprzeczyli, jakoby uczestniczyli w zbrodni dokonanej na ludnoÊci ukraiƒskiej
w dniu 8 lipca 1946 r. w Terce.

W Toronto przes∏uchano Jaros∏awa Wajd´ – pokrzywdzonego i naocznego Êwiadka wydarzeƒ
w Terce. Jego zeznania potwierdzi∏y dotychczasowe ustalenia Êledztwa co do przebiegu i sprawców
zbrodni. Szczàtki ofiar pochowano w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu.

W wyniku szerokiej kwerendy archiwalnej ujawniono meldunki bojowe, wykazy oddzia∏ów
UPA, które podlega∏y rozpracowaniu przez grup´ operacyjnà 8. Dywizji Sanok, sprawozdania mie-
si´czne grup operacyjnych, wyroki sàdowe, teczki rozkazów dziennych i teczki rozkazów o wypad-
kach nadzwyczajnych. Brak jest w nich jednak informacji o wydarzeniach w Terce.

Na podstawie wykazu oficerów, z bazy danych PESEL, uzyskano adresy osób ˝yjàcych, które zo-
stanà przes∏uchane w sprawie.

– sygn. akt S 8/00/Zk
Âledztwo w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie w latach

1944–1956, podj´te z zawieszenia 10 listopada 2000 r.
W ciàgu ostatniego roku przes∏uchano 59 Êwiadków.
Zebrany materia∏ dowodowy uzasadnia∏ przedstawienie 16 lipca 2003 r. b. funkcjonariuszowi

WUBP w Rzeszowie Grzegorzowi B. 4 zarzutów fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad dzia-
∏aczami organizacji niepodleg∏oÊciowej, polegajàcego na biciu pi´Êciami pokrzywdzonych po ca∏ym
ciele, duszeniu ich, kopaniu i zniewa˝aniu wulgarnymi s∏owami oraz umieszczaniu w karcerze. Po-
dejrzany nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanych mu przest´pstw.

W dniu 13 paêdziernika 2003 r. wy∏àczono spraw´ przeciwko Grzegorzowi B. do odr´bnego
prowadzenia i zakoƒczono skierowaniem aktu oskar˝enia do Sàdu Rejonowego w Rzeszowie. Po-
stanowieniem z dnia 23 kwietnia 2004 r. Sàd Okr´gowy w Rzeszowie na wniosek Sàdu Rejonowe-
go w Rzeszowie przekaza∏ spraw´ do rozpoznania Sàdowi Rejonowemu w ¸aƒcucie, uzasadniajàc
to faktem, i˝ wi´kszoÊç osób wskazanych do przes∏uchania w akcie oskar˝enia zamieszkuje na te-
renie obj´tym w∏aÊciwoÊcià tamtejszego Sàdu. Dotàd Sàd Rejonowy w ¸aƒcucie nie wyznaczy∏
pierwszego terminu rozprawy.

Do odr´bnego prowadzenia wy∏àczono 8 kwietnia 2004 r. spraw´ przeciwko innemu b. funkcjo-
nariuszowi WUBP w Rzeszowie, Ignacemu P. Post´powanie to nie zosta∏o dotàd ukoƒczone, gdy˝
podejrzany nie zg∏asza si´ na wezwania prokuratora, usprawiedliwiajàc je niezdolnoÊcià do uczest-
niczenia w czynnoÊciach procesowych, co wymaga weryfikowania przez bieg∏ego lekarza sàdowe-
go i przed∏u˝a przez to post´powanie przygotowawcze.

W dalszym biegu Êledztwa planowane jest przedstawienie zarzutów kolejnym 3 b. funkcjonariu-
szom WUBP w Rzeszowie, którzy zn´cali si´ fizycznie i psychicznie nad przetrzymywanymi
w areszcie WUBP w Rzeszowie dzia∏aczami niepodleg∏oÊciowymi.

– sygn. akt S 20/01/Zk
Âledztwo, wszcz´te 6 czerwca 2001 r., przeciwko Antoniemu B. podejrzanemu o to, ˝e 7 kwiet-

nia 1949 r. w Rzeszowie, bioràc udzia∏ jako ∏awnik w sk∏adzie orzekajàcym Wojskowego Sàdu Re-
jonowego wbrew zebranym w sprawie dowodom, dopuszczajàc si´ ca∏kowitej i oczywistej dowolno-
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Êci w ocenie prawnej zachowania cz∏onków organizacji WiN Stefana Zdanowskiego i Józefa Steca,
uzna∏ ich za winnych pope∏nienia czynów polegajàcych na przynale˝noÊci do organizacji usi∏ujàcej
przemocà obaliç ustrój paƒstwa i skaza∏ ich na kary 3 i 7 lat wi´zienia, co mia∏o charakter represji
politycznej.

Jak ustalono, w okresie 1945–1946 Stefan Zdanowski i Józef Stec prowadzili dzia∏alnoÊç w Ko-
misji Zapomogowej Oddzia∏u Opieki Spo∏ecznej Rady organizacji WiN w D´bicy. Pierwszy ze ska-
zanych podpisywa∏ protoko∏y wyp∏aty zapomóg cz∏onkom rodzin poleg∏ych i represjonowanych
˝o∏nierzy AK, drugi zaÊ dor´cza∏ zapomogi i pobiera∏ pokwitowania.

Podejrzany w sprawie funkcjonariusz KWMO w Rzeszowie Antoni B. wzià∏ udzia∏ jako ∏awnik
Wojskowego Sàdu Rejonowego w Rzeszowie w rozprawie sàdowej przeprowadzonej przeciwko
Stefanowi Zdanowskiemu i Józefowi Stecowi oraz w wydaniu wyroku skazujàcego ich na kary wi´-
zienia, ca∏kowicie dowolnie przyjmujàc, ˝e poprzez swojà dzia∏alnoÊç charytatywnà usi∏owali oni
przemocà obaliç ustrój komunistyczny w Polsce.

W toku Êledztwa uzyskano opini´ bieg∏ego, który stwierdzi∏, ˝e podpis z∏o˝ony pod wyrokiem
skazujàcym jest autentycznym podpisem Antoniego B. TreÊç zarzutów og∏oszono 29 stycznia
2004 r. podejrzanemu Antoniemu B., który utrzymywa∏, ˝e nie przypomina sobie, aby bra∏ udzia∏
w rozprawie przeciwko cz∏onkom WiN Stefanowi Zdanowskiemu i Józefowi Stecowi.

Post´powanie przygotowawcze zakoƒczono wniesieniem 28 czerwca 2004 r. aktu oskar˝enia
przeciwko Antoniemu B. do Sàdu Rejonowego w Rzeszowie.

– sygn. akt S 23/01/Zk
Âledztwo w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy PUBP w Jaros∏awiu w latach

1944–1956, podj´te z zawieszenia 16 marca 2001 r.
W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 155 Êwiadków, których relacje uzasadnia∏y og∏osze-

nie 15 paêdziernika 2003 r. b. funkcjonariuszowi PUBP w Jaros∏awiu Stanis∏awowi W. zarzutu fi-
zycznego i psychicznego zn´cania si´ nad dzia∏aczem ludowym Stanis∏awem Smoràgiem w celu
zmuszenia go do podj´cia wspó∏pracy z UB. Podejrzany nie przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzuca-
nych mu przest´pstw.

W dniu 4 lutego 2004 r. wniesiono przeciwko Stanis∏awowi W. akt oskar˝enia do Sàdu Rejono-
wego w Jaros∏awiu, który wyrokiem z dnia 17 maja 2004 r. uzna∏ oskar˝onego za winnego zarzuco-
nego mu czynu i wymierzy∏ kar´ 2 lat pozbawienia wolnoÊci.

Spraw´ przeciwko drugiemu zidentyfikowanemu wspó∏sprawcy zn´cania si´ nad Stanis∏awem
Smoràgiem umorzono wobec jego Êmierci.

Przygotowywane jest przedstawienie trzem kolejnym b. funkcjonariuszom PUBP w Jaros∏awiu
zarzutów bezprawnego pozbawienia wolnoÊci oraz fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad
cz∏onkami organizacji niepodleg∏oÊciowych.

– sygn. akt S 28/01/Zk
Âledztwo w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy PUBP w KroÊnie w latach

1944–1956, wszcz´te 11 maja 2001 r.
W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 35 Êwiadków.
Materia∏ dowodowy, wy∏àczony do odr´bnego post´powania pod sygn. S 61/03/Zk, uzasadni∏

przedstawienie b. szefowi PUBP w KroÊnie Stanis∏awowi S. zarzutów pope∏nienia 30 przest´pstw
polegajàcych na bezprawnym pozbawieniu wolnoÊci i fizycznym oraz psychicznym zn´caniu si´ nad
przetrzymywanymi w areszcie cz∏onkami organizacji niepodleg∏oÊciowych. Podejrzany wielokrotnie
kopa∏ i bi∏ przes∏uchiwanych pi´Êciami, u˝ywajàc przy tym gumowej i drewnianej pa∏ki, kawa∏ków
przewodów elektrycznych, k∏u∏ ostrzem szpady i dusi∏, zak∏adajàc przes∏uchiwanemu mask´ przeciw-
gazowà z zatkanym poch∏aniaczem, grozi∏ zabójstwem oraz zniewa˝a∏ s∏ownie. Cz´sto zatrzymanych
umieszcza∏ na wiele godzin w karcerze, bez podawania posi∏ków i napojów. Podejrzany potwierdzi∏,
˝e by∏ szefem PUBP w KroÊnie i w Nisku, zaprzeczajàc równoczeÊnie, aby kiedykolwiek zn´ca∏ si´
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fizycznie lub psychicznie nad którymkolwiek z aresztowanych i stwierdzi∏, ˝e nigdy nie s∏ysza∏, aby
podlegli mu funkcjonariusze UB dopuszczali si´ takich czynów. Doda∏ tak˝e, ˝e warunki w pod-
leg∏ych mu aresztach by∏y niewiele gorsze od tych, w jakich mieszkali funkcjonariusze UB.

Po zaznajomieniu podejrzanego z materia∏ami Êledztwa zostanie sporzàdzony akt oskar˝enia
i skierowany do Sàdu Rejonowego dla miasta Warszawy-ÂródmieÊcie (o w∏aÊciwoÊci tego Sàdu roz-
strzygnà∏ Sàd Najwy˝szy).

Ponadto w najbli˝szym czasie planowane jest przedstawienie kolejnemu sprawcy zarzutów po-
pe∏nienia zbrodni zabójstwa oraz zn´cania si´ fizycznego i psychicznego nad przetrzymywanym
w areszcie UB dzia∏aczem niepodleg∏oÊciowym.

– sygn. akt S 41/01/Zk
Âledztwo wszcz´te w dniu 16 lipca 2001 r. w sprawie zabójstw ¸ukasza Ciepliƒskiego, Adama

Lazarowicza, Józefa Batorego, Franciszka B∏a˝eja, Karola Chmiela, Józefa Rzepki, Mieczys∏awa
Kawalca – cz∏onków IV Zarzàdu G∏ównego WiN, dokonanych w dniu 1 marca 1951 r. w Warsza-
wie, w wyniku orzeczenia wobec nich wyrokiem z dnia 14 paêdziernika 1950 r. kar Êmierci.

W toku Êledztwa przes∏uchano w okresie sprawozdawczym 48 Êwiadków.
Ustalono, ˝e wszyscy s´dziowie bioràcy udzia∏ w wydaniu wyroku w I i II instancji nie ˝yjà.
Celem obecnie prowadzonego Êledztwa by∏o tak˝e zidentyfikowanie oficerów Êledczych prowa-

dzàcych post´powania wobec cz∏onków IV Zarzàdu G∏ównego WiN, którzy stosowali przest´pcze
metody Êledcze. Ustalono obsad´ wi´zienia Mokotów w Warszawie w okresie obj´tym Êledztwem
i przes∏uchano funkcjonariuszy s∏u˝by wi´ziennej oraz funkcjonariuszy MBP.

CzynnoÊci te nie doprowadzi∏y jednak do zidentyfikowania sprawców zn´cania si´ nad areszto-
wanymi.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2004 r. Êledztwo w sprawie zbrodni sàdowej zosta∏o umorzo-
ne wobec Êmierci sprawców, zaÊ w sprawie stosowania przestepczych metod Êledczych – wobec nie-
wykrycia sprawców.

– sygn. akt S 43/01/Zk
Âledztwo w sprawie zn´cania si´ funkcjonariuszy PUBP i wi´zienia w PrzemyÊlu w latach

1944–1950 nad pozbawionymi wolnoÊci, podj´te z zawieszenia 22 maja 2001 r.
W ciàgu ostatniego roku sprawozdawczego przes∏uchano 18 Êwiadków, zarówno pokrzywdzo-

nych, jak i b. funkcjonariuszy PUBP w PrzemyÊlu. Dokonano te˝ analizy akt sàdowych, w sprawach
przeciwko cz∏onkom podziemia niepodleg∏oÊciowego. Ujawniono fakty stosowania przest´pczych
metod Êledczych przez funkcjonariuszy UB, jednak˝e ze wzgl´du na Êmierç Êwiadków bezpoÊred-
nich oraz Êmierç typowanych sprawców zbrodni nie zgromadzono materia∏u dowodowego dajàce-
go podstaw´ do sformu∏owania zarzutów wobec ˝yjàcych b. funkcjonariuszy UB.

– sygn. akt S 50/01/Zk
Âledztwo w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy PUBP w Tarnobrzegu w latach

1944–1956, podj´te z zawieszenia 4 czerwca 2001 r.
W ciàgu ostatniego roku przes∏uchano 54 Êwiadków. Zgromadzony materia∏ dowodowy pozwa-

la na sformu∏owanie wobec b. szefa tego UBP zarzutów pope∏nienia zbrodni komunistycznej. Za-
rzuty obejmujà zbrodni´ zabójstwa, bezprawne pozbawianie wolnoÊci cz∏onków organizacji nie-
podleg∏oÊciowych oraz zezwalanie podleg∏ym funkcjonariuszom na stosowanie wobec
przes∏uchiwanych tortur, gro˝enie pobiciem i zabójstwem.

CzynnoÊci te zostanà wykonane do koƒca bie˝àcego roku.

– sygn. akt S 80/01/Zk
Âledztwo w sprawie zabójstwa W∏adys∏awa Kojdera 17 wrzeÊnia 1945 r. w lasach ko∏o G∏ogowa

Ma∏opolskiego, woj. rzeszowskie, prowadzone od 1 paêdziernika 2001 r.
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Ustalono, ˝e 17 wrzeÊnia 1945 r. po powrocie ze zjazdu PSL w Krakowie, na którym powierzo-
no mu funkcj´ zast´pcy Wincentego Witosa, W∏adys∏aw Kojder uprowadzony zosta∏ z rodzinnego
domu w Grz´sce, powiat przeworski, przez grup´ uzbrojonych i umundurowanych m´˝czyzn pozo-
rujàcych napad rabunkowy. W koƒcu wrzeÊnia 1945 r. w lesie w okolicach G∏ogowa Ma∏opolskie-
go znaleziono zw∏oki m´˝czyzny w znacznym stanie rozk∏adu z licznymi ranami postrza∏owymi,
które pochowane zosta∏y na pobliskim cmentarzu. Pobrane przez funkcjonariusza MO z ubrania
denata wycinki materia∏u rozpozna∏a nast´pnie ˝ona W∏adys∏awa Kojdera jako pochodzàce
z ubrania m´˝a. Co do to˝samoÊci zw∏ok nie mia∏ równie˝ wàtpliwoÊci uczestniczàcy w ekshuma-
cji znajàcy W∏adys∏awa Kojdera lekarz. Nie zachowa∏y si´ dokumenty z tej czynnoÊci ani te˝ akta
post´powania prowadzonego po odnalezieniu zw∏ok. Repertoria nie zawierajà adnotacji o sposo-
bie zakoƒczenia tego post´powania. Liczni Êwiadkowie jako sprawców uprowadzenia i zabójstwa
W∏adys∏awa Kojdera wskazywali szefa WUBP w Rzeszowie i szefa PUBP w Przeworsku. Lektura
akt osobowych zarówno tych funkcjonariuszy UB, jak te˝ innych, których nazwiska wy∏oni∏y si´
w toku obecnie prowadzonego Êledztwa, nie dostarczy∏a podstaw do wykazania zwiàzku tych osób
z przedmiotowym zabójstwem.

Przes∏uchani w charakterze Êwiadków ówczeÊni funkcjonariusze WUBP w Rzeszowie i PUBP
w Przeworsku zas∏aniali si´ niewiedzà co do okolicznoÊci uprowadzenia i zabójstwa W∏adys∏awa
Kojdera. Odnaleziono raporty sytuacyjne i pisma KPMO w Rzeszowie oraz UBP ró˝nych szczebli,
relacjonujàce przebieg uprowadzenia. Jeden z ujawnionych raportów wskazuje imiennie sprawc´
zabójstwa oraz fakt umorzenia przez Sàd Grodzki prowadzonego wówczas przeciwko niemu po-
st´powania. Zachowane repertoria nie zawierajà jednak zapisów Êwiadczàcych o prowadzeniu ta-
kiego post´powania, nie odnaleziono równie˝ akt Sàdu Grodzkiego, o których mowa we wskaza-
nym wy˝ej raporcie.

Przeprowadzone kwerendy archiwalne nie ujawni∏y dokumentów wskazujàcych inspiratorów
i wykonawców zbrodni. Âledztwo umorzono 22 sierpnia 2003 r. z powodu niewykrycia sprawców.

– sygn. akt S 5/02/Zk
Âledztwo w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy PUBP w Nisku w latach 1944–1956,

wszcz´te 20 lutego 2002 r.
W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 75 Êwiadków. Zgromadzono obszerny materia∏ do-

wodowy, który uzasadni∏ przedstawienie zarzutów 2 b. funkcjonariuszom PUBP w Nisku.
Edwardowi P. przedstawiono zarzuty 24 lutego 2004 r., a 17 maja 2004 r. ich treÊç rozszerzono.

Zarzucono mu dopuszczenie si´ 8 przest´pstw fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad dzia∏a-
czami niepodleg∏oÊciowymi, które polega∏o na prowadzeniu ciàg∏ych wielogodzinnych przes∏uchaƒ
w dzieƒ i w nocy, biciu tak˝e z u˝yciem niebezpiecznych przedmiotów, kopaniu i s∏ownym zniewa-
˝aniu. Podejrzanemu zarzucono tak˝e zmuszanie pokrzywdzonych do wykonywania tzw. ˝abek,
przysiadów i pompek, a˝ do ca∏kowitego wyczerpania si∏, i umieszczanie ich nago w karcerze.

Drugiemu b. funkcjonariuszowi PUBP w Nisku Romanowi K. przedstawiono 15 marca 2004 r.
zarzuty zn´cania si´ nad zatrzymanym, polegajàce na pobiciu pokrzywdzonego pi´Êciami po ca∏ym
ciele i szarpaniu go. Wobec podniesionych przez podejrzanego wàtpliwoÊci co do jego poczytalno-
Êci i mo˝liwoÊci udzia∏u w dalszym post´powaniu, powo∏ano 2 bieg∏ych lekarzy psychiatrów, którzy
w wydanej opinii stwierdzili, ˝e Roman K. by∏ poczytalny w chwili pope∏nienia zarzucanego mu
przest´pstwa i mo˝e uczestniczyç w obecnie prowadzonym post´powaniu karnym. Planowane jest
postawienie mu kolejnych zarzutów bezprawnego pozbawienia wolnoÊci oraz fizycznego i psychicz-
nego zn´cania si´ nad przetrzymywanymi w PUBP w Nisku dzia∏aczami niepodleg∏oÊciowymi, któ-
re to fakty ujawnione zosta∏y w ostatnim czasie.

Obaj podejrzani potwierdzili, ˝e pe∏nili s∏u˝b´ w PUBP w Nisku, zaprzeczajàc jednoczeÊnie, by
kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób zn´cali si´ nad osobami osadzonymi w areszcie tego urz´du.

Po zaznajomieniu podejrzanych z aktami Êledztwa zostanà wniesione przeciwko nim akty oskar-
˝enia do Sàdu Rejonowego w Nisku.
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– sygn. akt S 20/02/Zk
Âledztwo przeciwko Romualdowi R. i Florianowi M. wy∏àczono 26 marca 2002 r. ze Êledztwa

S 8/00/Zk.
Spraw´ przeciwko Romualdowi R. kontynuowano od 12 maja 2003 r. pod sygn. S 25/03/Zk i za-

koƒczono wniesieniem aktu oskar˝enia 26 maja 2003 r. do Sàdu Rejonowego w JaÊle, który 26 stycz-
nia 2004 r. umorzy∏ post´powanie z powodu Êmierci oskar˝onego.

Âledztwo przeciwko Florianowi M. zakoƒczono wniesieniem 20 stycznia 2004 r. do Sàdu Rejo-
nowego w Rzeszowie aktu oskar˝enia. Oskar˝onemu zarzucono dopuszczenie si´ 8 przest´pstw fi-
zycznego i psychicznego zn´cania si´ w areszcie WUBP w Rzeszowie nad 8 dzia∏aczami niepod-
leg∏oÊciowymi. Zebrane dowody wskazywa∏y, ˝e oskar˝ony bra∏ udzia∏ z innymi funkcjonariuszami
WUBP w Rzeszowie w pobiciach aresztowanych, u˝ywajàc przy tym: ∏aƒcuchów, kabli, kijów, nóg
od sto∏u, karabinów, pejczów, pasów skórzanych zakoƒczonych metalowymi klamrami. U jednego
z pokrzywdzonych, na skutek uderzenia kolbà karabinu, spowodowa∏ z∏amanie 3 ˝eber. Niektórych
z przes∏uchiwanych oskar˝ony zmusza∏ do wykonywania tzw. ˝abek i robienia przysiadów, siedzenia
na nodze odwróconego taboretu, a tak˝e pora˝a∏ pràdem. Wszystkich pokrzywdzonych zniewa˝a∏
wulgarnymi s∏owami, a tak˝e umieszcza∏ w karcerze. Podejrzany w sprawie potwierdzi∏ swà s∏u˝b´
w WUBP w Rzeszowie, zaprzeczajàc, aby w jakikolwiek sposób zn´ca∏ si´ nad aresztowanymi.

W akcie oskar˝enia wnioskowano o przes∏uchanie na rozprawie 32 Êwiadków.
Na dzieƒ 26 maja 2004 r. Sàd Rejonowy w Rzeszowie wyznaczy∏ pierwszy termin rozprawy.

Oskar˝ony nie stawi∏ si´ na rozpraw´, uzasadniajàc to z∏ym stanem zdrowia. W zwiàzku z powy˝-
szym Sàd zwróci∏ si´ do bieg∏ych lekarzy sàdowych o ustalenie, czy mo˝e on uczestniczyç w post´-
powaniu karnym. Opinia nie wp∏yn´∏a jeszcze do Sàdu.

– sygn. akt S 6/03/Zk
Âledztwo przeciwko Stanis∏awowi S., W∏adys∏awowi K. i Janowi G. wy∏àczone 28 lutego 2003 r.

ze Êledztwa S 8/00/Zk.
W dniu 24 lipca 2003 r. skierowano przeciwko 3 b. funkcjonariuszom UB akt oskar˝enia do Sà-

du Rejonowego w Rzeszowie. Oskar˝onym zarzucono fizyczne i psychiczne zn´canie si´ nad 3 oso-
bami zatrzymanymi w areszcie WUBP w Rzeszowie, poprzez dokonywanie ciàg∏ych wielogodzin-
nych przes∏uchaƒ, tak˝e w nocy, w czasie których Êwiecili pokrzywdzonym lampami w oczy, bili,
zniewa˝ali s∏ownie i grozili pobiciem. Przez pierwsze 3 dni uwi´zienia pokrzywdzeni byli przes∏u-
chiwani bez przerwy i nie podawano im ˝adnych p∏ynów ani posi∏ków. Oskar˝eni, choç potwierdzi-
li fakt s∏u˝by w WUBP w Rzeszowie, to jednak zaprzeczyli treÊci stawianych im zarzutów.

Obecnie trwa post´powanie sàdowe w Sàdzie Rejonowym w Rzeszowie. W dniu 29 stycznia
2004 r. Sàd ten umorzy∏ post´powanie w cz´Êci dotyczàcej W∏adys∏awa K. wobec jego Êmierci. Ko-
lejny termin rozprawy wyznaczono na dzieƒ 12 lipca 2004 r.

– sygn. akt S 24/03/Zk
Âledztwo wszcz´te 13 maja 2003 r. w sprawie z∏oÊliwego naruszania praw pracowniczych na-

uczycieli szkó∏ podstawowych i ponadpodstawowych w Sanoku, wynikajàcych ze stosunku pracy,
w zwiàzku z ich przynale˝noÊcià do NSZZ „SolidarnoÊç”, przez funkcjonariuszy paƒstwa komuni-
stycznego w 1982 r.

Podstawà wszcz´cia by∏o pisemne zawiadomienie nauczyciela z Sanoka Jerzego T., z którego
wynika∏o, ˝e w 1982 r. specjalna komisja powo∏ana przez egzekutyw´ Komitetu Miejskiego PZPR
w Sanoku przeprowadzi∏a weryfikacj´ nauczycieli, oceniajàc dzia∏alnoÊç kadry pedagogicznej szkó∏
i placówek oÊwiatowo-wychowawczych w 1981 r. Przyczynà dokonywanej oceny by∏a przynale˝noÊç
i dzia∏alnoÊç nauczycieli w NSZZ „SolidarnoÊç”. Wobec nauczycieli obj´tych weryfikacjà podj´to
decyzje kadrowe, polegajàce na próbie przeniesienia ich do pracy w innych szko∏ach.

W toku Êledztwa ustalono 24 nauczycieli obj´tych weryfikacjà, z których 21 zosta∏o ju˝ prze-
s∏uchanych w charakterze Êwiadków. Dokonano tak˝e analizy akt osobowych nauczycieli, celem
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ustalenia, jakie by∏y powody podj´cia wobec nich decyzji kadrowych. Kontynuowane Êledztwo
zmierza do ustalenia, czy wobec nauczycieli pope∏nione zosta∏o przest´pstwo, oraz do wykrycia
jego sprawców.

– sygn. akt S 10/04/Zk
Âledztwo w sprawie zabójstwa 30 stycznia 1948 r. w Ostrowach Tuszowskich, pow. mielecki, woj.

podkarpackie, Wojciecha Lisa i Konstantego K´dziora przez informatora PUBP w Mielcu, podj´-
te 4 listopada 2002 r.

Wojciech Lis w okresie okupacji hitlerowskiej by∏ dowódcà oddzia∏u partyzanckiego AK. Po za-
koƒczeniu wojny zosta∏ aresztowany przez w∏adze radzieckie, jednak uda∏o mu si´ zbiec i utworzyç
oddzia∏ zbrojny dzia∏ajàcy na terenie pow. mieleckiego. Wspó∏dzia∏ajàce organy UB, MO i Korpus
Bezpieczeƒstwa Publicznego wielokrotnie stara∏y si´ aresztowaç dowódc´ i cz∏onków oddzia∏u.
W tym celu stosowano represje wobec rodziny, urzàdzano zasadzki i stosowano prowokacje. Z po-
czàtkiem 1948 r. zosta∏ wprowadzony do oddzia∏u informator PUBP w Mielcu o pseudonimie
„Tor”, który w okresie okupacji s∏u˝y∏ w oddziale Wojciecha Lisa. Agent ten zastrzeli∏ z broni pal-
nej dowódc´ W. Lisa i przebywajàcego z nim Konstantego K´dziora. Cia∏a zamordowanych zosta-
∏y zabrane do budynku PUBP w Mielcu i w tajemnicy pochowane.

Decyzja o zabójstwie zosta∏a podj´ta na szczeblu WUBP w Rzeszowie, o czym Êwiadczà pisma
do MBP w Warszawie zawierajàce sformu∏owanie o „likwidacji” obu ˝o∏nierzy, gdy˝ nie by∏o mo˝-
liwoÊci ich uj´cia. Nale˝y podkreÊliç, ˝e poczynania informatora o pseudonimie „Tor” koordyno-
wa∏ specjalnie oddelegowany z WUBP w Rzeszowie do PUBP w Mielcu funkcjonariusz.

W Êledztwie ustalono nazwisko zabójcy i stwierdzono, ˝e osoba ta nie ˝yje. Nie ustalono nato-
miast, kto z funkcjonariuszy UBP podjà∏ decyzj´ o zamordowaniu i kierowa∏ dzia∏alnoÊcià bezpo-
Êredniego wykonawcy.

Âledztwo umorzono 5 kwietnia 2004 r. wobec Êmierci bezpoÊredniego sprawcy zabójstwa Woj-
ciecha Lisa i Konstantego K´dziora, a w sprawie kierowania zabójstwem przez funkcjonariuszy UB
– wobec niewykrycia sprawców.

– sygn. akt S 16/04/Zk
Âledztwo w sprawie masowych zabójstw wi´êniów obozu NKWD w Trzebusce k. Soko∏owa

Ma∏opolskiego w okresie pomi´dzy sierpniem a listopadem 1944 r., podj´te z zawieszenia 4 maja
2004 r.

Jak ustalono w lipcu 1944 r., po przejÊciu frontu w miejscowoÊci Trzebuska zorganizowany zo-
sta∏ obóz, w którym NKWD przetrzymywa∏o zarówno obywateli polskich, jak i radzieckich.

Przetrzymywani w nim wi´êniowie mieszkali w ziemiankach i byli g∏odowo ˝ywieni. Przes∏uchi-
wali ich oficerowi sowieccy, a raz na kilka dni przyje˝d˝a∏o kilku funkcjonariuszy NKWD, którzy
okreÊlali si´ jako „sàd”.

Przes∏uchany w sprawie Êwiadek, Jan Ch., zezna∏, ˝e widzia∏ nocami wywo˝enie nagich wi´ê-
niów z obozu pod eskortà, samochodem ci´˝arowym w kierunku lasu w Turzy.

W listopadzie 1944 r. cz∏onkowie AK dzia∏ajàcej na tym terenie odkryli w lesie w miejscowoÊci
Turza 3 zbiorowe groby. W jednym z nich znajdowa∏y si´ zw∏oki kobiety, w której rozpoznano sa-
nitariuszk´ AK, oraz zw∏oki 9 m´˝czyzn. Zw∏oki mia∏y skr´powane r´ce i nogi drutem.

W ramach prowadzonego obecnie Êledztwa ekshumowano w lesie w Turzy szczàtki 16 szkiele-
tów ludzkich. Wed∏ug opinii bieg∏ych lekarzy sàdowych szkielety sà szczàtkami m∏odych m´˝czyzn
lub co najwy˝ej w Êrednim wieku, zmar∏ych Êmiercià gwa∏townà.

Biegli stwierdzili, ˝e egzekucji dokonywano na miejscu pochowania ofiar, strzelajàc w ty∏ g∏owy,
kiedy ofiary sta∏y lub kl´cza∏y na brzegu do∏u. Ustalono tak˝e, ˝e ofiary mia∏y skr´powane r´ce
i by∏y nagie.

W toku Êledztwa zwrócono si´ zarówno do archiwów Federacji Rosyjskiej, jak i Republiki Ukra-
iny, które odpowiedzia∏y, ˝e nie posiadajà ˝adnych dokumentów dotyczàcych obozów NKWD zor-
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ganizowanych na terenie Polski. Poszukiwanych dokumentów nie odnaleziono tak˝e w polskich ar-
chiwach cywilnych i wojskowych.

Wobec braku mo˝liwoÊci ustalenia sprawców zbrodni post´powanie zosta∏o umorzone 7 maja
2004 r.

c) inne zbrodnie

– sygn. akt S 2/00/Zi
Âledztwo w sprawie zbrodni pope∏nionych przez nacjonalistów ukraiƒskich na ludnoÊci polskiej

na terenie powiatu przemyskiego w latach 1944–1947, w tym zamordowania 20 kwietnia 1945 r.
oko∏o 70 mieszkaƒców wsi Borownica, podj´te z zawieszenia 8 listopada 2000 r.

Âledztwo ma charakter wielowàtkowy. W ciàgu ostatniego roku przes∏uchano 101 Êwiadków,
w wi´kszoÊci naocznych, którzy z∏o˝yli relacje o zbrodniach pope∏nionych w Zalesiu, Sufczynie, Pi-
kulicach, Borownicy, Hucie Brzuskiej, Krajnej, Leszczawce, ˚ohatyniu, ¸àczkach, Piàtkowej, Siel-
nicy, S∏onnym, Polchowej, Tarnawce, Makowej, Borys∏awce, Kotowie i Rudawce.

JednoczeÊnie prowadzono skrupulatnà kwerend´ tak˝e w archiwach wojskowych. Wykorzysta-
no m.in. akta Sàdu Grupy Operacyjnej „Wis∏a” w sprawach przeciwko cz∏onkom UPA i OUN ska-
zanym za dzia∏alnoÊç w tych organizacjach. Jak ustalono, sprawców zbrodni na ludnoÊci polskiej
skazywano najcz´Êciej za dokonane napady rabunkowe oraz sprowadzenie niebezpieczeƒstwa po-
˝aru w zabudowaniach wsi.

Ustalono kolejnych Êwiadków – pokrzywdzonych, od których odbierane sà relacje.

– sygn. akt S 52/01/Zi
Âledztwo wszcz´te 20 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie zamordowania oko∏o 350 mieszkaƒców Paw-

∏okomy narodowoÊci ukraiƒskiej w dniach 1–3 marca 1945 r.
W ciàgu ostatniego roku przes∏uchano 65 Êwiadków. Uzyskano równie˝ z Fundacji „Paw∏oko-

ma” w Kanadzie dokumentacj´ dotyczàcà zbrodni pope∏nionej w tej miejscowoÊci. Wymienione
w tej dokumentacji osoby zosta∏y przes∏uchane. Przygotowany zosta∏ tak˝e wniosek o przes∏ucha-
nie dalszych Êwiadków zamieszka∏ych na terenie Republiki Ukrainy.

Pomimo dok∏adnej kwerendy archiwalnej nie odnaleziono orygina∏ów dokumentacji z ekshu-
macji zbiorowych grobów Ukraiƒców przeprowadzonej w paêdzierniku 1952 r.

Zgromadzone dotàd dowody potwierdzajà wczeÊniejsze ustalenia co do tego, i˝ sprawcami
zbrodni w Paw∏okomie byli prawdopodobnie partyzanci z oddzia∏u AK „Wac∏awa” oraz cz´Êç pol-
skich mieszkaƒców sàsiednich wsi.

Dotàd nie zgromadzono materia∏u dowodowego pozwalajàcego na przedstawienie zarzutu bra-
nia udzia∏u w zbrodni konkretnej ˝yjàcej osobie.

– sygn. akt S 45/02/Zi
Âledztwo w sprawie zbrodni pope∏nionych przez nacjonalistów ukraiƒskich w latach 1943–1947

na terenie pow. lubaczowskiego na szkod´ obywateli polskich narodowoÊci polskiej i ukraiƒskiej,
w których wyniku Êmierç ponios∏a nieustalona bli˝ej liczba osób, podj´te z zawieszenia 23 kwiet-
nia 2002 r.

Przedmiotem Êledztwa sà zbrodnie pope∏nione przez nacjonalistów ukraiƒskich w miejscowo-
Êciach 7 gmin powiatu lubaczowskiego. Szczególny akcent po∏o˝ono na przeprowadzenie dowo-
dów z przes∏uchaƒ Êwiadków. Dodatkowà trudnoÊç Êledztwa sprawia brak dokumentacji tworzonej
przez MO, która dotyczy∏aby badanych w Êledztwie zdarzeƒ. O ile bowiem zbrodnie pope∏nione
przez nacjonalistów ukraiƒskich w okresie funkcjonowania MO znajdujà odzwierciedlenie w mel-
dunkach i raportach Komendy Powiatowej MO w Lubaczowie i miejscowych posterunków MO,
a tak˝e w dokumentach wytworzonych przez ówczesnà administracj´, o tyle zbrodnie dokonane
w okresie poprzedzajàcym ich powstanie mogà znaleêç udokumentowanie jedynie dowodami oso-
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bowymi. Na podstawie relacji przes∏uchanych w Êledztwie Êwiadków zdo∏ano udokumentowaç
przebieg ataków UPA na wieÊ Rudka 19 kwietnia 1944 r. oraz na miasteczko Cieszanów 2–3 maja
1944 r., którego wi´kszoÊç mieszkaƒców zosta∏a ewakuowana przez ˝o∏nierzy Armii Krajowej. Po-
zostali w mieÊcie z w∏asnej woli mieszkaƒcy, g∏ównie w podesz∏ym wieku w liczbie kilkudziesi´ciu,
zostali przez ukraiƒskich sprawców zamordowani, zaÊ zabudowania spalono w 96%.

W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 34 Êwiadków, w wi´kszoÊci pokrzywdzonych.

2.9. ODDZIA¸OWA KOMISJA W WARSZAWIE

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 19/01/Zn
Âledztwo w sprawie masowych zabójstw ludnoÊci cywilnej dokonanych przez ˝o∏nierzy niemiec-

kich 8 i 9 sierpnia 1944 r. w ruinach Teatru Wielkiego w Warszawie, wszcz´te 18 grudnia 2000 r.
Ustalono, ˝e w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego ˝o∏nierze niemieccy wyp´dzili

mieszkaƒców domów znajdujàcych si´ w pobli˝u Teatru Wielkiego, tj. z rejonu ulic Tr´backiej, Fo-
cha, Krakowskiego PrzedmieÊcia, Wierzbowej, Senatorskiej, Fredry i Alberta, których nast´pnie
umieszczono w ruinach opery. LudnoÊç t´ podzielono na 2 grupy. Kobiety wraz z dzieçmi zosta∏y
skierowane do obozu przejÊciowego w Pruszkowie. M´˝czyzn w wieku od kilkunastu lat zastrzelo-
no w dniach 8 i 9 sierpnia 1944 r., a ich zw∏oki spalono.

Ustalono, ˝e w pierwszej po∏owie sierpnia 1944 r. w rejonie Teatru Wielkiego i Ogrodu Saskie-
go przebywa∏ batalion brygady Dirlewangera, który przyby∏ tam na odsiecz okrà˝onemu przez od-
dzia∏y powstaƒcze gen. por. Reinerowi Stahelowi. Podj´te w sprawie czynnoÊci nie doprowadzi∏y
jednak do zidentyfikowania formacji wojskowej dokonujàcej zbrodni w ruinach opery oraz ustale-
nia jej sk∏adu osobowego. Z tych wzgl´dów post´powanie 5 marca 2004 r. umorzono z powodu nie-
wykrycia sprawców zbrodni.

– sygn. akt S 48/01/Zn
Przedmiotem Êledztwa wszcz´tego 4 lutego 2002 r. jest akcja przeprowadzona 17 lutego 1944 r.

w Warszawie przez grup´ ˝o∏nierzy AL, którzy wspó∏dzia∏ajàc z Gestapo, opanowali tajne Archi-
wum Delegatury Rzàdu na Kraj i przekazali w r´ce okupanta cz´Êç materia∏ów zgromadzonych
w tym archiwum oraz zatrzymali cz∏onków Delegatury i AK, a nast´pnie wydali ich Gestapo.

Âledztwo wszcz´to na podstawie zawiadomienia o przest´pstwie, z∏o˝onego przez Zarzàd
G∏ówny Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej.

W ramach post´powania wyjaÊniane sà okolicznoÊci napadu na mieszkanie przy ul. Poznaƒskiej 37
w Warszawie nale˝àce do Wac∏awa Kupeckiego – pracownika kontrwywiadu Delegatury Rzàdu
Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj, który w tym lokalu prowadzi∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà i archiwum.

Z dotychczasowych ustaleƒ Êledztwa wynika, i˝ W. Kupecki, wykonujàc swe obowiàzki s∏u˝bo-
we, prowadzi∏ m.in. rozmowy z przedstawicielami organizacji o nazwie „Miecz i P∏ug”, a w szcze-
gólnoÊci z Bogus∏awem Hrynkiewiczem, który od 21 wrzeÊnia 1943 r. by∏ jednym z cz∏onków zarzà-
du tej organizacji i wspó∏pracowa∏ równoczeÊnie z Abwehrà, Gestapo i wywiadem radzieckim.
Jako przedwojenny komunista nawiàza∏ on równie˝ kontakty z Marianem Spychalskim – cz∏on-
kiem Sztabu G∏ównego GL i AL, do którego zwróci∏ si´ o pomoc w przeprowadzeniu napadu, ar-
gumentujàc, i˝ chodzi o zdobycie wa˝nych dla partii dokumentów. M. Spychalski przekaza∏ do je-
go dyspozycji dwóch uzbrojonych cz∏onków AL, Wincentego R. i Jerzego W. Sam B. Hrynkiewicz
zaplanowa∏ przeprowadzenie akcji równie˝ z udzia∏em Abwehry i Gestapo. W dniu 17 lutego
1944 r. oko∏o godziny 7 do mieszkania W. Kupeckiego wtargn´∏o 5 m´˝czyzn, którzy skr´powali go.
Nieco póêniej do mieszkania wszed∏ B. Hrynkiewicz z 2 ˝o∏nierzami AL, którzy zabrali przechowy-
wane tam dokumenty. W mieszkaniu urzàdzono „kocio∏”, w którym zatrzymano 20–30 osób. Oko∏o
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godziny 20 z mieszkania wyprowadzono W. Kupeckiego, jego ∏àczniczk´ oraz 6 innych osób zwià-
zanych z dzia∏alnoÊcià konspiracyjnà. Na podstawie informacji zawartych w materia∏ach archiwal-
nych ponad wszelkà wàtpliwoÊç nale˝y przyjàç, i˝ Wac∏aw Kupecki razem z innymi osobami zatrzy-
manymi w mieszkaniu przy Poznaƒskiej zosta∏ zamordowany.

Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e nie˝yjàcy obecnie Bogus∏aw Hrynkiewicz bra∏ udzia∏ w dokonaniu
zbrodni nazistowskiej w rozumieniu dekretu sierpniowego z 1944 r. Zebrany w sprawie materia∏
dowodowy nie jest jednak wystarczajàcy dla dokonania koƒcowej oceny prawnokarnej czynów po-
pe∏nionych przez inne ustalone w sprawie osoby. Z tego wzgl´du, w dalszym toku Êledztwa, konty-
nuowane b´dà kwerendy archiwalne i analiza ujawnionych dokumentów.

– sygn. akt S 5/02/Zn
Âledztwo wszcz´te 29 marca 2002 r. w sprawie dokonania na terenie Warszawy przez hitlerow-

skie oddzia∏y wojskowe i policyjne, w okresie od wiosny 1942 r. do po∏owy 1943 r., masowych za-
bójstw osób spoÊród ludnoÊci polskiej, narodowoÊci romskiej, osadzonych na terenie getta.

Na podstawie zeznaƒ Romana Chojnackiego – prezesa Romów Polskich, ustalono, i˝ latem 1942 r.
Niemcy rozpocz´li masowà akcj´ zatrzymywania Romów i umieszczania ich na terenie getta w War-
szawie. W czasie tej akcji wy∏apywano ca∏e tabory romskie i wszystkie uj´te osoby osadzano w getcie.
Romów, którzy próbowali uniknàç zatrzymania lub którzy próbowali uciekaç, natychmiast zabijano.

Akcja by∏a wykonaniem rozporzàdzeƒ wydanych w 1942 r. o umieszczeniu Cyganów przebywa-
jàcych na terenie powiatu warszawskiego i w Warszawie w dzielnicach ˝ydowskich. Cyganie, prze-
siedleni do getta, musieli nosiç tam opask´ z literà „Z” (Zigeuner).

W okresie Êledztwa przes∏uchano ∏àcznie 90 Êwiadków (82 przyznano status pokrzywdzonego),
których relacje udokumentowa∏y okolicznoÊci masowej zag∏ady obywateli polskich narodowoÊci rom-
skiej na terenie warszawskiego getta. Zeznajàcy w sprawie Êwiadkowie nie byli w stanie podaç infor-
macji umo˝liwiajàcych identyfikacj´ sprawców zbrodni. W zwiàzku z wyczerpaniem êróde∏ dowodo-
wych 31 maja 2004 r. post´powanie zosta∏o umorzone ze wzgl´du na niewykrycie sprawców zbrodni.

– sygn. akt S 9/02/Zn
Âledztwo, podj´te 22 stycznia 2002 r., w sprawie dokonania przez niemieckie formacje wojsko-

we i policyjne zabójstw w okresie od 1 wrzeÊnia 1939 r. do 17 stycznia 1945 r. w Piasecznie i sàsia-
dujàcych miejscowoÊciach, m.in. w Raszynie, S∏omczynie, Opaczu, Mrokowie, Lesznowoli, Chyli-
cach, Skolimowie, Konstancinie i Jeziornie, wzi´tych do niewoli ˝o∏nierzy polskich oraz ludnoÊci
cywilnej narodowoÊci polskiej i ˝ydowskiej.

Âledztwo obejmuje ponad 70 wypadków zabójstw Polaków i ˚ydów, w tym masowe egzekucje,
w których zastrzelono do 500 osób. Badane sà, w jednym z wàtków Êledztwa, zabójstwa wzi´tych
do niewoli we wrzeÊniu 1939 r. ˝o∏nierzy polskich. Odr´bny wàtek obejmuje zbrodnie ˝andarmerii
i ˝o∏nierzy niemieckich dokonane w czasie pacyfikacji i akcji odwetowych na ludnoÊci cywilnej
w Piasecznie i okolicznych wsiach w okresie Powstania Warszawskiego. Rejestrowane sà tak˝e do-
konywane w innych okresach zabójstwa pojedynczych ofiar, a tak˝e grup, jak równie˝ masowe eg-
zekucje ofiar przywo˝onych z Warszawy z wi´zieƒ lub uj´tych podczas ∏apanek ulicznych.

Wykorzystano w pe∏ni zebrany wczeÊniej materia∏ dowodowy w postaci protoko∏ów przes∏ucha-
nia Êwiadków, kopii protoko∏ów ekshumacji zw∏ok, kopii kwestionariuszy sàdów grodzkich „doty-
czàcych masowych egzekucji i grobów masowych”, kopii meldunków z alertu ZHP, dotyczàcych
„odnalezionego miejsca walk lub m´czeƒstwa” i odpisów aktów zgonu. Szeroki przedmiotowy za-
kres Êledztwa ma na celu sporzàdzenie opisu poszczególnych zbrodni i wskazanie ich ofiar, przy
wykorzystaniu tak˝e ustaleƒ poczynionych w toku Êledztw niemieckich co do sprawców zbrodni.

– sygn. akt S 12/02/Zn
Âledztwo prowadzone od 30 stycznia 2002 r. w sprawie zbrodni pope∏nionych w obozie koncen-

tracyjnym w Warszawie (Konzentrationslager Warschau) stanowi kontynuacj´ post´powania pro-
wadzonego wczeÊniej przez b. GKBZpNP i Prokuratur´ Okr´gowà w Warszawie.
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Nazwa „Konzentrationslager Warschau” pojawia si´ w niemieckim dokumencie z dnia
19 czerwca 1943 r. i od tego czasu u˝ywana jest w kolejnych materia∏ach. W dniu 19 lipca 1943 r.
do KL Warschau przywieziono pierwszà grup´ 300 wi´êniów – obcokrajowców, których u˝yto do
prac zwiàzanych z organizowaniem obozu i do porzàdkowania ruin getta.

Obóz koncentracyjny obejmowa∏ obszar pomi´dzy ulicami Zamenhoffa, Okopowà, Wo∏yƒskà,
Ostrowskà, Glinianà, wzd∏u˝ ulicy G´siej – obecnie Anielewicza. Obszar przylegajàcy do obozu
stanowi∏ tzw. stref´ zamkni´tà, otoczonà murem zamykajàcym tereny getta.

W Êwietle dotychczasowych ustaleƒ Êledztwa brak jest podstaw do twierdzenia, ˝e teren obozu
obejmowa∏ tak˝e obszar Warszawy-Ko∏a i Warszawy Zachodniej, gdzie w tunelu, pod torami wzd∏u˝
ulicy Bema mia∏a funkcjonowaç komora gazowa, jak to przyj´to we wczeÊniej prowadzonym przez
GKBZpNP Êledztwie. Zebrany w toku obecnie prowadzonego Êledztwa materia∏ dowodowy doty-
czàcy Warszawy Zachodniej, na który sk∏adajà si´ relacje wielu przes∏uchanych Êwiadków, w tym
osób mieszkajàcych wówczas w rejonie stacji Warszawa Zachodnia, a tak˝e dokumentacja technicz-
na projektów rozbudowy w´z∏a kolejowego Warszawa Zachodnia, obejmujàca tak˝e tunel wzd∏u˝
ulicy Bema, przeczy twierdzeniom o istnieniu tam komory gazowej. Tak˝e relacja Êwiadka W∏ady-
s∏awa Bartoszewskiego, który w czasie okupacji pe∏ni∏ s∏u˝b´ w Delegaturze Rzàdu na Kraj i Armii
Krajowej, zaprzecza funkcjonowaniu komory gazowej. Nie by∏o bowiem mo˝liwe – jak zaznaczy∏
prof. W. Bartoszewski – by do Delegatury nie dotar∏y ˝adne informacje Êwiadczàce o istnieniu obo-
zu na Kole lub w okolicy stacji Warszawa Zachodnia i dzia∏aniu w nich komory gazowej.

Kwestia ta, na podstawie ca∏okszta∏tu zebranego obecnie materia∏u dowodowego, w tym tak˝e
zeznaƒ ponownie przes∏uchanych Êwiadków, którzy sk∏adali wczeÊniej relacje w post´powaniu pro-
wadzonym przez b. GKBZpNP, zostanie w najbli˝szym czasie jednoznacznie wyjaÊniona.

Odr´bne ustalenia dotyczà pytania, czy na terenie KL Warschau, pomi´dzy ulicami Zamenhoffa,
Okopowà, Wo∏yƒskà, Ostrowskà, Glinianà, wzd∏u˝ ulicy G´siej – obecnie Anielewicza, mordowano
wi´êniów przy u˝yciu gazów trujàcych. Âwiadek W. Bartoszewski zezna∏, ˝e w okresie swojej s∏u˝by
w Delegaturze Rzàdu na Kraj i AK nie zetknà∏ si´ z informacjà o konkretnych przypadkach uÊmier-
cania w Warszawie uwi´zionych Polaków lub ˚ydów przy zastosowaniu gazu trujàcego. Niektórzy
z przes∏uchanych w sprawie Êwiadków twierdzili, ˝e w KL Warschau zbrodnie takie mia∏y miejsce.

Wa˝nym celem Êledztwa jest ustalenie liczby ofiar zamordowanych w KL Warschau. W toku po-
st´powania nie potwierdzono, ˝e w KL Warschau Êmierç ponios∏o oko∏o 200 000 ludzi, którzy
w wi´kszoÊci mieli zostaç zamordowani w komorze gazowej w tunelu kolejowym wzd∏u˝ ulicy Be-
ma. Wed∏ug opinii prof. W. Bartoszewskiego „...suma strat w wyniku Êmierci normalnej (epidemia,
tyfus, wyczerpanie) oraz Êmierci gwa∏townie zadanej na terenie utworzonego i praktycznie czynne-
go od 19 lipca 1943 r. KL Warschau na ulicy G´siej, od kwietnia 1944 r. nazywanego Koncentra-
tionslager Lublin Arbeitslager Warschau, wynosi za okràg∏y rok kilka do 10 tysi´cy ˚ydów wi´ê-
niów, g∏ównie obywateli niepolskich. Szacunek ten nie obejmuje strat, jakie powsta∏y przy
przymusowej ewakuacji wi´êniów pieszo z Warszawy (docelowo do Dachau) w ostatnich dniach
lipca 1944 r. Szacunek ten nie obejmuje egzekucji z Pawiaka Polaków m´˝czyzn i kobiet dokony-
wanych poza budynkami wi´zienia na okolicznych ulicach”.

Na obecnym etapie ustaleƒ, uwzgl´dniajàc tak˝e ofiary zamordowane w strefie zamkni´tej
przyleg∏ej do terenu obozu, przyj´to, ˝e w KL Warschau pozbawiono ˝ycia kilkanaÊcie–kilkadzie-
siàt tysi´cy ludzi.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 1/00/Zk
Âledztwo wszcz´te 10 paêdziernika 2000 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci przez

urz´dników paƒstwowych, Prymasa Polski Stefana Wyszyƒskiego, w okresie od 25 wrzeÊnia 1953 r.
do 28 paêdziernika 1956 r., w Warszawie, Rywa∏dzie Królewskim, Stoczku Warmiƒskim, Prudniku
Âlàskim i Komaƒczy.
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Zgromadzono obszerny materia∏ dowodowy, zawarty w 26 tomach, który dokumentuje przebieg
podejmowania decyzji na najwy˝szych szczeblach w∏adzy o zatrzymaniu Prymasa oraz obrazuje re-
alia jego uwi´zienia. Pozbawienie wolnoÊci ks. kard. Stefana Wyszyƒskiego poprzedzone by∏o de-
cyzjami Sekretariatu Biura Politycznego KC PZPR, Prezydium Rzàdu PRL, Ministerstwa Bezpie-
czeƒstwa Publicznego, Prokuratury Generalnej i Urz´du do spraw Wyznaƒ, którym pomimo
oczywistej bezprawnoÊci próbowano nadawaç pozory legalnoÊci.

Przes∏uchano jako Êwiadków osoby z najbli˝szego otoczenia ksi´dza kardyna∏a, z okresu jego
uwi´zienia, i odtworzono sposób prowadzonej przez organy bezpieczeƒstwa obserwacji i nadzoru
jego zachowaƒ za pomocà zidentyfikowanych w Êledztwie informatorów.

W ostatnim okresie zwrócono si´ do w∏adz Szwecji o przes∏uchanie w charakterze Êwiadka by-
∏ego wysokiej rangi funkcjonariusza polskiego resortu bezpieczeƒstwa publicznego, który – jak wy-
nika z materia∏ów sprawy – wykonywa∏ czynnoÊci podczas zatrzymania ks. Prymasa w jego siedzi-
bie przy ulicy Miodowej. Do przes∏uchania tego Êwiadka nie dosz∏o z powodu jego Êmierci.

Majàc na wzgl´dzie ustalenia przedmiotowego post´powania przygotowawczego, wobec faktu, ˝e
osoby, w stosunku do których zachodzi∏aby podstawa do przedstawienia zarzutu pope∏nienia przest´p-
stwa zbrodni komunistycznej, nie ˝yjà, w najbli˝szym czasie planowane jest zakoƒczenie Êledztwa.

– sygn. akt S 2/00/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 12 paêdziernika 2000 r., prowadzone w sprawie bezprawnego

pozbawienia wolnoÊci ks. Zygmunta Kaczyƒskiego w latach 1949–1951.
WyjaÊniono okolicznoÊci ówczeÊnie prowadzonego przez MBP post´powania przeciwko

ks. Z. Kaczyƒskiemu i jego skazania wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie, jak
równie˝ okolicznoÊci Êmierci 13 maja 1953 r. w wi´zieniu Warszawa-Mokotów.

Ks. Z. Kaczyƒski w okresie mi´dzywojennym by∏ pos∏em na Sejm RP, nale˝a∏ do najwy˝szych
w∏adz ChrzeÊcijaƒskiej Demokracji i Stronnictwa Pracy oraz pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora Katolickiej
Agencji Prasowej, w rzàdach emigracyjnych by∏ wiceministrem informacji i dokumentacji, a na-
st´pnie ministrem wyznaƒ religijnych i oÊwiecenia publicznego.

Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 29 sierpnia 1951 r., skaza∏ ks. Z. Ka-
czyƒskiego za dzia∏anie w zamiarze zmiany przemocà ustroju paƒstwa oraz przyj´cie korzyÊci ma-
jàtkowej od osoby dzia∏ajàcej w interesie obcego rzàdu na kar´ 10 lat pozbawienia wolnoÊci.

Wyrokiem z dnia 5 marca 1958 r. Sàd Wojewódzki w Warszawie uniewinni∏ ks. Z. Kaczyƒskie-
go od pope∏nienia zarzucanych mu czynów.

Ustalono, ˝e w okresie post´powania karnego prowadzonego przeciwko ks. Z. Kaczyƒskiemu
dopuszczono si´ wobec niego bezprawnego pozbawienia wolnoÊci na skutek wielokrotnego i bez-
podstawnego przed∏u˝ania okresów tymczasowego aresztowania.

Na podstawie zebranego materia∏u dowodowego wydano postanowienie o przedstawieniu za-
rzutów jedynemu ˝yjàcemu s´dziemu Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie, Mieczys∏awo-
wi W. Zarzucono mu przekroczenie uprawnieƒ i niedope∏nienie obowiàzków podczas wykonywa-
nia czynnoÊci zwiàzanych z przed∏u˝aniem tymczasowego aresztowania wobec Z. Kaczyƒskiego
i bezprawne pozbawienie go wolnoÊci. W najbli˝szym czasie przeprowadzone zostanà dalsze czyn-
noÊci procesowe z udzia∏em podejrzanego.

W Êledztwie ustalono tak˝e okolicznoÊci Êmierci ks. Z. Kaczyƒskiego w dniu 13 maja 1953 r.,
w areszcie Êledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Stwierdzono, ˝e brak jest podstaw do-
wodowych dla przyj´cia, ˝e Êmierç ks. Z. Kaczyƒskiego by∏a skutkiem przest´pczych dzia∏aƒ osób
trzecich.

– sygn. akt S 5/00/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 15 lipca 2000 r., w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci

i pozbawienia ˝ycia obywateli polskich oraz osób innej narodowoÊci i obywatelstwa w obozie
NKWD w Rembertowie w okresie od wrzeÊnia 1944 r. do lipca 1945 r.
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Ustalono, ˝e po wkroczeniu do Rembertowa, we wrzeÊniu 1944 r., wojsk Armii Czerwonej
i I Armii Wojska Polskiego, na terenie by∏ej fabryki amunicji „Pocisk” utworzony zosta∏ obóz
przejÊciowy NKWD, w którym osadzano Polaków, Niemców, Ukraiƒców oraz osoby innych naro-
dowoÊci. Wi´zionych w obozie przetrzymywano przez okres od kilkunastu do kilkudziesi´ciu dni,
po czym po sformowaniu transportu liczàcego po kilkaset ludzi ka˝dy zsy∏ano do Zwiàzku So-
wieckiego.

Z zeznaƒ Êwiadków przes∏uchanych w sprawie wynika, ˝e umieszczenie ich w obozie w Rember-
towie i przetransportowanie w g∏àb ZSRR nast´powa∏o bez jakiegokolwiek, choçby czysto formal-
nego uzasadnienia.

Na obecnym etapie Êledztwa, wobec nieodnalezienia, pomimo poszukiwaƒ w polskich i rosyj-
skich archiwach wojskowych i cywilnych dokumentacji i materia∏ów archiwalnych zwiàzanych
z funkcjonowaniem obozu NKWD w Rembertowie, czynnoÊci Êledcze skoncentrowano na przes∏u-
chaniach kolejnych, ustalonych w ostatnim czasie wi´êniów obozu lub, w przypadku ich Êmierci,
osób dla nich najbli˝szych. W okresie sprawozdawczym przes∏uchano 34 Êwiadków.

– sygn. akt S 8/00/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 4 grudnia 2000 r., w sprawie przest´pstw pope∏nionych w latach

1945–1956 na terenie ca∏ej Polski przez funkcjonariuszy UBP, cz∏onków PPR, MO i ORMO oraz
funkcjonariuszy w∏adz paƒstwowych wobec rzeczywistych lub domniemanych cz∏onków PSL.

Zadaniem Êledztwa jest rekonstrukcja zakresu i sposobów przeÊladowaƒ cz∏onków PSL przez
w∏adze paƒstwa komunistycznego. Ustalane jest tak˝e, w jakiej mierze represje na cz∏onkach
i dzia∏aczach PSL by∏y dokonywane z inspiracji czy te˝ na polecenie centralnych w∏adz paƒstwo-
wych, w jakim stopniu zaÊ stanowi∏y wykonanie poleceƒ wydawanych na ni˝szych poziomach struk-
tur organizacyjnych, paƒstwowych i partyjnych.

W ostatnim czasie odnalezionych zosta∏o 80 tomów nieznanej wczeÊniej dokumentacji obrazu-
jàcej operacyjne rozpracowanie kierownictwa PSL i struktur wojewódzkich tej partii. Dokonano
szczegó∏owej analizy kilkudziesi´ciu tomów tego zespo∏u akt. Ujawnianie kolejnych, bardzo boga-
tych iloÊciowo materia∏ów zwiàzanych z przedmiotem tego Êledztwa uniemo˝liwia okreÊlenie przy-
puszczalnego terminu jego zakoƒczenia.

– sygn. akt S 1/01/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 18 stycznia 2001 r., przeciwko Henrykowi O., by∏emu funkcjo-

nariuszowi G∏ównego Zarzàdu Informacji Wojskowej, zakoƒczone zosta∏o skierowaniem, w dniu
8 maja 2003 r., aktu oskar˝enia do Wojskowego Sàdu Garnizonowego w Warszawie.

Henryka O. oskar˝ono o to, ˝e w okresie od 12 lutego do 21 marca 1953 r. w Warszawie, pe∏-
niàc zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na stanowisku oficera Êledczego G∏ównego Zarzàdu Informacji
Wojska Polskiego, wykorzystujàc stosunek zale˝noÊci istniejàcy pomi´dzy oficerem Êledczym
a przes∏uchiwanym, p∏k. rez. Franciszkiem Skibiƒskim, zn´ca∏ si´ nad nim psychicznie w ten spo-
sób, ˝e podczas wielokrotnych i wielogodzinnych przes∏uchaƒ ubli˝a∏ mu, grozi∏ pozbawieniem ˝y-
cia oraz zadawa∏ pokrzywdzonemu wielokrotnie te same pytania w celu spowodowania u przes∏u-
chiwanego za∏amania psychicznego i zmuszenia go do sk∏adania zeznaƒ, które obcià˝a∏yby
Eugeni´ K. o uczestniczenie w dzia∏alnoÊci agenturalnej na rzecz obcych wywiadów.

W toku post´powania sàdowego Henryk O. konsekwentnie zaprzecza∏ stawianemu zarzutowi.
Podczas trwajàcego od dnia 10 lipca 2003 r. post´powania sàdowego przes∏uchano m.in. córk´
Franciszka Skibiƒskiego – Krystyn´ S., córk´ nie˝yjàcej Eugenii K. – Ew´ P. oraz by∏ego Szefa Od-
dzia∏u Âledczego G∏ównego Zarzàdu Informacji Wojskowej – W∏adys∏awa K.

W dniu 8 lipca 2004 r. wyrokiem Wojskowego Sàdu Garnizonowego w Warszawie Henryk O.
zosta∏ skazany za czyn obj´ty aktem oskar˝enia na kar´ 1 roku pozbawienia wolnoÊci z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Prokurator IPN zapowiedzia∏ apelacj´ od tego wyroku.
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– sygn. akt S 5/01/Zk
Âledztwo, wszcz´te 31 stycznia 2001 r., w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci Andrze-

ja So∏drowskiego i innych osób poprzez bezpodstawne orzeczenie wobec nich, z mocy wyroku Woj-
skowego Sàdu Rejonowego w Warszawie z dnia 6 wrzeÊnia 1951 r., wieloletnich kar pozbawienia
wolnoÊci.

A. So∏drowski by∏ w koƒcu lat 40. dzia∏aczem legalnej organizacji katolickiej o nazwie Sodalicja
Mariaƒska Akademików w Gliwicach, zajmujàcej si´ wychowywaniem m∏odzie˝y w duchu moral-
noÊci katolickiej. W ramach dzia∏alnoÊci w Sodalicji A. So∏drowski wspó∏pracowa∏ z ksi´˝mi Sta-
nis∏awem Nawrockim i Tomaszem Rostworowskim oraz z dzia∏aczami Adamem Stanowskim
i Wies∏awem Goràczkà. Wszystkie te osoby aresztowano i ca∏kowicie bezpodstawnie oskar˝ono
o prowadzenie wrogiej wobec paƒstwa dzia∏alnoÊci, zmierzajàcej do obalenia w∏adzy ludowej. Wy-
rokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie 6 wrzeÊnia 1951 r. oskar˝onych skazano na
kary od 7 do 12 lat wi´zienia.

W toku obecnie prowadzonego Êledztwa zgromadzono obszerny materia∏ dowodowy liczàcy
15 tomów i ustalono, ˝e w chwili obecnej z kr´gu osób odpowiedzialnych za bezprawne aresztowa-
nie, oskar˝enie i skazanie Andrzeja So∏drowskiego i 4 innych osób ˝yje jedynie Mieczys∏aw W., by∏y
s´dzia wojskowy, który orzeka∏ w tej sprawie w I instancji.

W stosunku do Mieczys∏awa W. wydano 7 kwietnia 2004 r. postanowienie o przedstawieniu za-
rzutów niedope∏nienia obowiàzków zwiàzanych z orzekaniem i bezprawne pozbawienie wolnoÊci
5 osób. Ze wzgl´du na stan zdrowia podejrzanego nie zdo∏ano przeprowadziç z jego udzia∏em dal-
szych czynnoÊci procesowych. Ustalane jest, czy mo˝e on braç udzia∏ w post´powaniu karnym.

– sygn. akt S 6/01/Zk
Âledztwo wszcz´te 31 stycznia 2001 r. w sprawie bezpodstawnego orzeczenia, w dniu 15 marca

1948 r., przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie, kary Êmierci wobec Witolda Pileckiego i wy-
konania jej 25 maja 1948 r.

Z ustaleƒ Êledztwa wynika, ˝e rotmistrz Witold Pilecki, który powróci∏ do Polski w 1945 r. z po-
wierzonà mu przez dowództwo II Korpusu gen. W∏adys∏awa Andersa misjà zebrania dla niego in-
formacji na temat panujàcej w kraju sytuacji spo∏ecznej i politycznej, zosta∏ w maju 1947 r. zatrzy-
many przez MBP wraz z kilkunastoma osobami ze swego najbli˝szego otoczenia i oskar˝ony m.in.
o szpiegostwo. Pomimo ˝e w przewodzie sàdowym nie przedstawiono dowodów wskazujàcych, ˝e
oskar˝ony Witold Pilecki i 7 odpowiadajàcych z nim osób dzia∏aniem swoim wyczerpali ustawowe
znamiona zarzucanych im zbrodni, Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 15 mar-
ca 1948 r., bezpodstawnie orzek∏ kar´ Êmierci wobec Witolda Pileckiego, Marii Szelàgowskiej
i Tadeusza P∏u˝aƒskiego, zaÊ Makarego Sieradzkiego, Witolda Ró˝yckiego, Maksymiliana Kauc-
kiego, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego i Jerzego Nowakowskiego bezpodstawnie pozbawi∏ wol-
noÊci (orzeczono kary do˝ywotniego wi´zienia oraz kary 15, 10 i 5 lat wi´zienia). Orzeczenie to zo-
sta∏o utrzymane w mocy postanowieniem Najwy˝szego Sàdu Wojskowego z dnia 3 maja 1948 r., na
skutek czego 25 maja 1948 r. wykonano wobec Witolda Pileckiego kar´ Êmierci. Pozosta∏ym skaza-
nym na kar´ Êmierci osobom zamieniono w drodze ∏aski orzeczone kary na do˝ywotnie wi´zienie.

Post´powanie karne w niniejszej sprawie zosta∏o zakoƒczone skierowaniem do Wojskowego Sà-
du Okr´gowego w Warszawie, 1 kwietnia 2003 r., aktu oskar˝enia przeciwko pp∏k. w stanie spoczyn-
ku Czes∏awowi ¸.

Czes∏awowi ¸. zarzucono, ˝e jako prokurator wojskowy nie dope∏ni∏ obowiàzku z∏o˝enia wnio-
sku o zmian´ niezgodnego z prawem sk∏adu orzekajàcego i ˝e wyst´pujàc przed nieprawid∏owo ob-
sadzonym Sàdem, wniós∏ o uznanie wszystkich oskar˝onych za winnych i o wymierzenie kary
Êmierci wobec 4 osób, kary do˝ywotniego wi´zienia wobec 2 osób i w stosunku do 2 innych oskar-
˝onych o wymierzenie surowej kary wi´zienia, pomimo ˝e oskar˝eni swoim dzia∏aniem nie wyczer-
pali ustawowych znamion zarzucanych im przest´pstw, czym nak∏ania∏ Sàd do bezprawnego orze-
czenia kar Êmierci i kar pozbawienia wolnoÊci.
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Czes∏aw ¸. zarówno w toku post´powania przygotowawczego, jak i przed Sàdem nie przyzna∏
si´ do pope∏nienia zarzucanego mu czynu i z∏o˝y∏ obszerne wyjaÊnienia.

W chwili obecnej sprawa nadal toczy si´ przed sàdem, do przes∏uchania w toku przewodu sàdo-
wego pozosta∏o jeszcze 4 Êwiadków. W ostatnim czasie dwukrotnie, z powodu niestawiennictwa
oskar˝onego, spowodowanego stanem jego zdrowia, rozprawy zosta∏y odroczone.

– sygn. akt S 7/01/Zk
Âledztwo wszcz´to 31 stycznia 2001 r. w sprawie bezpodstawnego orzeczenia, przez Wojskowy

Sàd Rejonowy w Warszawie 8 paêdziernika 1948 r., kary Êmierci wobec Zbigniewa Bernatowicza
i wykonania jej 27 stycznia 1949 r.

Zgromadzony materia∏ dowodowy pozwoli∏ na uznanie, ˝e skazanie przez sàd Zbigniewa Ber-
natowicza na kar´ Êmierci stanowi∏o akt zabójstwa sàdowego. Wydany wyrok by∏ oczywiÊcie nie-
sprawiedliwy i mia∏ na celu likwidacj´ dzia∏acza konspiracyjnej organizacji niepodleg∏oÊciowej
WiN. Sàd bezpodstawnie przyjà∏, ˝e Z. Bernatowicz dopuÊci∏ si´ zarzucanych mu w akcie oskar˝e-
nia czynów, pomimo ˝e w toku post´powania karnego przeciwko niemu nie zgromadzono dowo-
dów jego winy. Brak dowodów co do zamiaru oskar˝onego sàd zastàpi∏ stwierdzeniem, ˝e kwalifi-
kacja prawna zarzucanych Z. Bernatowiczowi czynów „[...] nie budzi zastrze˝eƒ, poniewa˝ jest
rzeczà notoryjnie znanà, ˝e nielegalna organizacja AK i WiN, których oskar˝ony by∏ cz∏onkiem,
mia∏y na celu przemocà usunàç organa w∏adzy zwierzchniej narodu i zagarnàç ich w∏adz´ oraz
zmieniç ustrój Paƒstwa Polskiego”.

Po uzyskaniu z Interpolu informacji o Êmierci ostatniej uczestniczàcej w wydaniu wyroku, po-
szukiwanej osoby wydano 31 lipca 2003 r. postanowienie o umorzeniu Êledztwa z powodu Êmierci
sprawców.

– sygn. akt S 25/01/Zk
Âledztwo, przej´te do dalszego prowadzenia z Wojskowej Prokuratury Okr´gowej w Warszawie

w maju 2001 r., przeciwko Helenie Woliƒskiej-Brus podejrzanej o to, ˝e w okresie od 8 czerwca
1950 r. do 3 paêdziernika 1953 r., jako prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, bezprawnie
pozbawi∏a wolnoÊci 16 osób, oficerów Wojska Polskiego, w tym gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
i osoby cywilne, stosujàc wzgl´dem nich, pomimo braku podstaw, tymczasowe aresztowanie.

W poczàtkowym okresie Êledztwa H. Woliƒskiej-Brus przedstawiono zarzut bezprawnego po-
zbawienia wolnoÊci gen. Augusta Emila Fieldorfa. Po dokonaniu analizy innych spraw, w których
czynnoÊci podejmowa∏a H. Woliƒska-Brus i stwierdzeniu, ˝e tak˝e w tych sprawach, jako prokura-
tor Naczelnej Prokuratury Wojskowej, dopuÊci∏a si´ bezprawnych dzia∏aƒ, rozszerzono zakres za-
rzutów o kolejne czyny bezprawnego pozbawienia wolnoÊci ∏àcznie 16 osób.

Do chwili obecnej nie zosta∏ jednak rozpoznany przez w∏adze brytyjskie wniosek o ekstradycj´,
skierowany 29 czerwca 2001 r. Od tego czasu udzielono na proÊb´ w∏adz brytyjskich dodatkowych
informacji dotyczàcych stanu prawnego obowiàzujàcego w Polsce okreÊlajàcego sytuacj´ prawnà
podejrzanej, w tym w∏aÊciwoÊci sàdu wojskowego, przed którym toczy∏by si´ jej proces karny.

Âledztwo prowadzone jest nadal w celu ustalenia innych funkcjonariuszy MBP, prokuratorów
i s´dziów – sprawców przest´pstw pope∏nionych w toku post´powaƒ przygotowawczych i sàdowych
przeciwko ustalonym w tej sprawie osobom pokrzywdzonym.

– sygn. akt S 42/01/Zk
Âledztwo, wszcz´te 25 lipca 2001 r., w sprawie niedope∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych przez

prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie i Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej oraz s´dziów Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie i Najwy˝szego Sàdu Wojskowego
w toku post´powania karnego przeciwko harcerzom Szarych Szeregów.

Zgromadzony materia∏ dowodowy uzasadnia stwierdzenie, ˝e prokuratorzy nadzorujàcy po-
st´powanie przygotowawcze i s´dziowie wydajàcy wyrok w stosunku do 14 harcerzy Szarych
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Szeregów nie dope∏nili obowiàzków wynikajàcych ze sprawowanych funkcji, gdy˝ w ˝aden sposób
nie sprawdzili obrony oskar˝onych, którzy twierdzili na rozprawie, i˝ z∏o˝one przez nich w Êledz-
twie wyjaÊnienia zosta∏y wymuszone przez funkcjonariuszy UB stosujàcych przymus fizyczny i psy-
chiczny.

Harcerze ci wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 9 lipca 1946 r. zostali skazani za przynale˝noÊç,
od czerwca do grudnia 1945 r. w Ursusie, do „nielegalnej organizacji AK”, majàcej na celu obale-
nie ustroju, na kary wi´zienia od 1 roku, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania do 4 lat.
W nast´pstwie rewizji z∏o˝onej przez prokuratora na niekorzyÊç oskar˝onych Najwy˝szy Sàd Woj-
skowy uchyli∏ wyrok sàdu I instancji w cz´Êci dotyczàcej 6 oskar˝onych i przekaza∏ spraw´ WSR
w Warszawie do ponownego rozpoznania. Sàd ten ponownie uzna∏ ich za winnych zarzucanych im
czynów, podwy˝szajàc zarazem wymiar kary w stosunku do kilku z nich.

Mimo ˝e oskar˝eni wyjaÊniali, ˝e w czasie Êledztwa byli bici, osadzano ich w karcerze, a tak˝e
stosowano wobec nich przymus psychiczny, sàdy obu instancji nie odnios∏y si´ do podawanych
przez oskar˝onych faktów.

W toku obecnie prowadzonego Êledztwa ustalono 7 ˝yjàcych pokrzywdzonych, a odnoÊnie do
7 zmar∏ych ustalono osoby wykonujàce prawa pokrzywdzonych. Wszystkie te osoby zosta∏y prze-
s∏uchane w charakterze Êwiadków.

Ustalono, ˝e spoÊród osób bioràcych udzia∏ w post´powaniu sàdowym ˝yje obecnie tylko jeden
z ∏awników zasiadajàcych w sk∏adzie orzekajàcym Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie
oraz jeden z obroƒców oskar˝onych. Osoby te zosta∏y przes∏uchane. Inne osoby bioràce udzia∏ na
ró˝nych etapach post´powania przeciwko harcerzom nie ˝yjà bàdê wyjecha∏y z Polski na pobyt sta-
∏y. Co do niektórych osób nie zdo∏ano ustaliç ich losów.

– sygn. akt S 46/01/Zk
Âledztwo, wszcz´te 30 sierpnia 2001 r., w sprawie fa∏szowania w latach 1951–1989 w Polsce

przez funkcjonariuszy MBP i MSW dokumentów dotyczàcych dyrektora Radia „Wolna Europa”
– Jana Nowaka-Jezioraƒskiego, mogàcych poni˝yç go w opinii publicznej i naraziç na utrat´ zaufa-
nia potrzebnego dla rodzaju wykonywanej przezeƒ dzia∏alnoÊci.

Po wszcz´ciu Êledztwa w niniejszej sprawie, z uwagi na z∏o˝enie przez zawiadamiajàcego listy
zawierajàcej znane Janowi Nowakowi-Jezioraƒskiemu fakty fa∏szerstw dokonanych przez SB
w stosunku do kilkunastu innych osób, zakres przedmiotowy prowadzonych czynnoÊci Êledczych
znacznie si´ rozszerzy∏. Spowodowa∏o to koniecznoÊç przeprowadzenia szeregu czynnoÊci zmierza-
jàcych do dowodowego potwierdzenia przekazanych przez Jana Nowaka-Jezioraƒskiego informa-
cji co do dzia∏alnoÊci organów bezpieczeƒstwa w stosunku do wskazanych przez niego osób.

Na obecnym etapie Êledztwa kontynuowana jest analiza materia∏ów archiwalnych. Wobec uzy-
skania informacji o mo˝liwoÊci odnalezienia dokumentów majàcych zwiàzek z przedmiotem Êledz-
twa poza granicami Polski wystàpiono do prokuratury w Kolonii i Centralnej Agencji Wywiadow-
czej USA. Z Niemiec uzyskano wnioskowanà dokumentacj´, która jest obecnie przedmiotem
analizy.

– sygn. akt S 51/01/Zk
Âledztwo, kontynuowane od 30 sierpnia 2001 r., swoim zakresem obejmuje:
– przekroczenie uprawnieƒ s∏u˝bowych przez funkcjonariuszy MSW, dzia∏ajàcych na szkod´ wy-

miaru sprawiedliwoÊci w latach 1983–1984 w zwiàzku z prowadzonym przez Prokuratur´ Woje-
wódzkà w Warszawie Êledztwem dotyczàcym Êmierci Grzegorza Przemyka;

– utrudnianie przez funkcjonariuszy MSW Êledztwa w sprawie Êmierci Grzegorza Przemyka;
– kierowanie gróêb bezprawnych przez funkcjonariuszy MSW, w celu wywarcia wp∏ywu na ze-

znania Êwiadków wyst´pujàcych przez sàdem w sprawie Êmierci Grzegorza Przemyka.
Materia∏y obecnie prowadzonego Êledztwa sk∏adajà si´ z 52 tomów akt oraz obszernych mate-

ria∏ów historycznych o charakterze pomocniczym.
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Jak wynika z poczynionych dotychczas ustaleƒ, funkcjonariusze MSW podejmowali, w zwiàzku
z prowadzonym w latach 1983–1984 przez Prokuratur´ Wojewódzkà w Warszawie post´powaniem
przygotowawczym w sprawie o Êmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka, dzia∏ania przest´pcze,
których celem by∏a ochrona funkcjonariuszy MO – rzeczywistych sprawców tego czynu, przed od-
powiedzialnoÊcià karnà. Prowadzone Êledztwo ma na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za wy-
dawanie poleceƒ w tym zakresie, jak równie˝ zidentyfikowanie ich bezpoÊrednich wykonawców.

W wyniku zakrojonej na szerokà skal´ kwerendy przeprowadzonej tak˝e w archiwach policyj-
nych odnaleziono wiele dokumentów istotnych dla Êledztwa. Ustalono, ˝e w okresie 1983–1984 r.
w zwiàzku z prowadzonym Êledztwem dotyczàcym Êmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka
w MSW powo∏ane zosta∏y specjalne grupy operacyjno-Êledcze noszàce kryptonimy „Junior”
i „Âwiadek”. Do ich zadaƒ nale˝a∏o podejmowanie bezprawnych dzia∏aƒ, nie tylko wobec Êwiad-
ków, ale tak˝e wobec bieg∏ych sàdowych i adwokatów wyst´pujàcych przed sàdem jako oskar˝ycie-
le posi∏kowi, w tym adwokata Macieja Bednarkiewicza.

Odtworzono drog´ wydawania bezprawnych poleceƒ na poszczególnych etapach dzia∏aƒ opera-
cyjnych MSW i sposobu nagradzania funkcjonariuszy za wykonywanie tych poleceƒ. Zbadano tak-
˝e akta personalne ponad 30 funkcjonariuszy MSW, w tym cz∏onków grup operacyjnych „Junior”
i „Âwiadek”. Nadal przes∏uchiwani sà Êwiadkowie. Przygotowywane jest przedstawienie zarzutów
zidentyfikowanym z nazwiska sprawcom.

– sygn. akt S 57/01/Zk
Âledztwo, wszcz´te na podstawie materia∏ów wy∏àczonych 7 wrzeÊnia 2001 r. ze Êledztwa o sygn.

S 11/01/Zk w sprawie pozbawienia ˝ycia Jana Gàsienicy-Sieczki, 11 listopada 1948 r., w szpitalu
wi´ziennym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Z ustaleƒ Êledztwa wynika, ˝e J. Gàsienica-Sieczka, góral z Zakopanego, kurier tatrzaƒski
z okresu II wojny Êwiatowej, 23 paêdziernika 1947 r. przeprowadzi∏ przez granic´ polsko-czecho-
s∏owackà dzia∏aczy PSL: Wincentego Bryj´, Mari´ Hulewicz i Mieczys∏awa Dàbrowskiego – naj-
bli˝szych wspó∏pracowników Stanis∏awa Miko∏ajczyka. Osoby te zosta∏y po kilku dniach uj´te
przez funkcjonariuszy czechos∏owackich organów bezpieczeƒstwa i wydane w∏adzom polskim. Za-
trzymanych osadzono w wi´zieniu mokotowskim w Warszawie. W trakcie Êledztwa zatrzymani
ujawnili, ˝e ich przewodnikiem przez granic´ by∏ J. Gàsienica-Sieczka, którego aresztowano w Za-
kopanem, a nast´pnie przewieziono do Warszawy i osadzono w wi´zieniu mokotowskim. W listo-
padzie 1948 r. zw∏oki aresztowanego zosta∏y wydane rodzinie. W ewidencji zgonów Centralnego
Wi´zienia Warszawa-Mokotów figuruje zapis o jego samobójczej Êmierci: „samobójstwo – umys∏o-
wo chory”, pod datà 11 listopada 1948 r.

Przes∏uchani w obecnie prowadzonym Êledztwie Êwiadkowie wykluczyli mo˝liwoÊç pope∏nienia
przez niego samobójstwa.

Zbadano akta archiwalne procesów osób z tzw. sprawy g∏ównej. Nie odnaleziono jednak akt po-
st´powania przygotowawczego przeciwko J. Gàsienicy-Sieczce, przes∏uchano natomiast b. funkcjo-
nariusza MBP, który w paêdzierniku 1948 r. wnioskowa∏ o zawieszenie Êledztwa z powodu stanu
zdrowia aresztowanego. Czynione sà ustalenia personaliów lekarza wykonujàcego sekcj´ zw∏ok
J. Gàsienicy-Sieczki i personaliów funkcjonariuszy s∏u˝by wi´ziennej pracujàcych w tym okresie na
oddziale, gdzie by∏ on umieszczony.

W ramach Êledztwa badane jest tak˝e stosowanie przest´pczych metod Êledczych wobec Mie-
czys∏awa Dàbrowskiego, Wincentego Bryi i innych osób, których sprawy mia∏y zwiàzek z ucieczkà
cz∏onków PSL z kraju.

– sygn. akt S 61/01/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 27 wrzeÊnia 2001 r., w sprawie zabójstw mieszkaƒców powiatu

pu∏tuskiego dokonanych w okresie od 26 czerwca 1945 r. do 23 lutego 1946 r. przez funkcjonariu-
szy PUBP w Pu∏tusku.
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Przedmiotem post´powania jest pozbawienie ˝ycia 26 czerwca 1945 r. w Bartodziejach cz∏on-
ków rodziny WiÊniewskich, pozbawienie ˝ycia 18 lutego 1946 r. w P∏ocochowie Stefana ˚urawiƒ-
skiego, pozbawienie ˝ycia 23 lutego 1946 r. Jana Or∏owskiego w G∏adczynie Rzàdowym oraz za-
bójstwa innych osób zamieszka∏ych na terenie powiatu pu∏tuskiego.

Zbrodni tych, wed∏ug cz´Êci przes∏uchanych w niniejszej sprawie Êwiadków, dopuÊciç si´ mieli
funkcjonariusze PUBP w Pu∏tusku. Z zeznaƒ Êwiadków wynika, ˝e funkcjonariusze ci utworzyli
samorzutnie „bojówk´”, w której ramach mieli w latach 40. pozbawiaç ˝ycia mieszkaƒców powiatu
pu∏tuskiego „niewygodnych dla w∏adzy ludowej”. Utworzenie przez funkcjonariuszy PUBP w Pu∏-
tusku „bojówki” uznaç nale˝y za prawdopodobne w Êwietle odnalezionego pisma Ministra Bezpie-
czeƒstwa Publicznego Stanis∏awa Radkiewicza z 4 grudnia 1945 r. nr S VIII 1233/172, adresowa-
nego do WUBP i placówek UB, w którym poleci∏ on kierownikom placówek UBP przygotowanie,
w tajemnicy, akcji majàcej na celu „likwidowanie” czo∏owych dzia∏aczy stronnictw opozycyjnych,
upozorowanej „jakby robi∏y to bandy reakcyjne”, zalecajàc, aby do „tej akcji [...] u˝yç spec. bojó-
wek, stworzonych latem ub. roku”.

W toku Êledztwa zebrano tak˝e materia∏ dowodowy wskazujàcy, ˝e funkcjonariusze PUBP
w Pu∏tusku dopuszczali si´ podczas przes∏uchaƒ zn´cania, zarówno fizycznego jak i psychicznego,
nad zatrzymanymi i tymczasowo aresztowanymi. Ustalana jest pe∏na obsada personalna PUBP
w Pu∏tusku, a tak˝e przygotowywane sà tablice poglàdowe zawierajàce wizerunki funkcjonariuszy
PUBP w Pu∏tusku, które nast´pnie zostanà okazane Êwiadkom.

– sygn. akt S 65/01/Zk
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 4 paêdziernika 2001 r., w sprawie zabójstwa Wiktora Mosakow-

skiego, dokonanego 27 stycznia 1947 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Ciechanowie.
W. Mosakowski zosta∏ zatrzymany 26 stycznia 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Ciechano-

wie, w mieszkaniu rodziców jako podejrzany o przynale˝noÊç do organizacji Narodowy Zwiàzek
Wojskowy. Z urz´dowego dokumentu wynika, ˝e zmar∏ on nast´pnego dnia na „niedomog´ serca”.
Przes∏uchani obecnie Êwiadkowie twierdzili natomiast, ˝e W. Mosakowski zosta∏ ci´˝ko pobity pod-
czas zatrzymania w mieszkaniu przez funkcjonariuszy PUBP w Ciechanowie. Pobitego do nieprzy-
tomnoÊci W. Mosakowskiego widzieli równie˝ tej nocy, w areszcie PUBP w Ciechanowie, inni
Êwiadkowie.

Zgromadzony materia∏ dowodowy uprawdopodabnia dokonanie zabójstwa W. Mosakowskiego
przez funkcjonariuszy PUBP w Ciechanowie. Ustalono, ˝e nie ˝yje ju˝ lekarz W∏adys∏aw R., który
stwierdzi∏ zgon pokrzywdzonego, przes∏uchano natomiast jednà z jego córek i ustalono personalia
drugiej, która zostanie przes∏uchana. Analiza obszernego materia∏u archiwalnego pozwoli∏a na wy-
typowanie funkcjonariuszy UB, którzy mogli braç udzia∏ w zabójstwie W. Mosakowskiego. Opra-
cowano 14 tablic poglàdowych zawierajàcych fotografie tych funkcjonariuszy, które zostanà okaza-
ne Êwiadkom.

– sygn. akt S 34/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 10 maja 2002 r., w sprawie zn´cania si´ fizycznego i psychicznego przez

funkcjonariuszy PUBP w P∏ocku w 1954 r. nad cz∏onkami organizacji Dzieci Ziemi P∏ockiej.
Z zeznaƒ pokrzywdzonych i Êwiadków wynika, ˝e w toku post´powania przygotowawczego,

trwajàcego od 1 wrzeÊnia 1954 r., funkcjonariusze PUBP w P∏ocku zn´cali si´ nad Wies∏awem Fre-
dem, Leszkiem Lisickim, Wies∏awem Nowakowskim, Mieczys∏awem Rydzewskim, Zbigniewem
Szadkowskim, Zbigniewem Wójcikiem i Jerzym Zdancewiczem, w ten sposób, ˝e bili i kopali prze-
s∏uchiwanych, pozbawiali ich snu przez silne oÊwietlenie celi w nocy, podawali wyg∏odzonym do
jedzenia s∏one Êledzie i odmawiali podawania wody oraz zniewa˝ali s∏ownie. Aresztowani zostali
nast´pnie skazani przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 19 listopada
1954 r., na kary od 1 roku i 6 miesi´cy do 6 lat wi´zienia za przygotowania do obalenia przemocà
ustroju.
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Ustalono jednak, ˝e nad pokrzywdzonymi zn´cali si´ tak˝e funkcjonariusze s∏u˝by wi´ziennej
w P∏ocku, a po przewiezieniu do aresztu w Warszawie funkcjonariusze UB i s∏u˝by wi´ziennej
w Warszawie. W tym zakresie materia∏y wy∏àczono do odr´bnego post´powania.

Prowadzona jest analiza materia∏ów archiwalnych. Wystàpiono tak˝e do Okr´gowej Rady Ad-
wokackiej w Warszawie celem ustalenia, czy ˝yjà adwokaci, którzy wyst´powali w charakterze
obroƒców oskar˝onych cz∏onków organizacji Dzieci Ziemi P∏ockiej. Przes∏uchiwane sà tak˝e oso-
by wykonujàce prawa zmar∏ych pokrzywdzonych.

– sygn. akt S 44/02/Zk.
Âledztwo, wszcz´te 6 wrzeÊnia 2002 r., w sprawie bezprawnego i po∏àczonego ze szczególnym

udr´czeniem pozbawienia wolnoÊci Stanis∏awa Grzegorzewskiego w 1946 i 1947 r. przez funkcjo-
nariuszy PUBP w Sierpcu.

Z zeznaƒ pokrzywdzonego oraz przes∏uchanych 8 Êwiadków wynika, ˝e funkcjonariusze PUBP
w Sierpcu w latach 1946–1947 przyje˝d˝ali do gospodarstwa rolnego, w którym zamieszkiwa∏ S. Grze-
gorzewski, i bili go po g∏owie szpadlem, k∏adli na klepisku stodo∏y na drabinie i bili dràgiem po ple-
cach i nogach, wywozili do lasu i tam bili bàdê te˝ wrzucali do samochodu i bili w samochodzie, a na-
st´pnie przetrzymywali w areszcie PUBP w Sierpcu przez okres kilku tygodni, zn´cajàc si´ nad
aresztowanym fizycznie i psychicznie w celu zmuszenia go do wskazania miejsca, gdzie przebywa jego
szwagier Wac∏aw Wiktor Stryjewski, ps. „Cacko” – dowódca dzia∏ajàcego w okolicy oddzia∏u AK.

Trzech dotychczas ustalonych jako sprawców funkcjonariuszy PUBP oraz MO w Sierpcu nie ˝yje.
Analiza obszernego materia∏u archiwalnego uzasadni∏a wytypowanie funkcjonariusza UB, któ-

ry móg∏ braç udzia∏ w zn´caniu si´ nad S. Grzegorzewskim, jednak˝e pokrzywdzony nie rozpozna∏
w sposób pewny sprawcy na okazanej mu tablicy poglàdowej z wizerunkiem tego funkcjonariusza.

Ustalono tak˝e, ˝e przest´pczych dzia∏aƒ dopuszczali si´ funkcjonariusze UB równie˝ w stosun-
ku do matki S. Grzegorzewskiego i jego rodzeƒstwa, dlatego przes∏uchiwane sà obecnie kolejne
osoby pokrzywdzone.

– sygn. akt S 48/02/Zk
Âledztwo, przej´te do dalszego prowadzenia z Prokuratury Okr´gowej w Warszawie 26 czerw-

ca 2002 r., w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci w latach 1948–1953 Bronis∏awa Chaj´c-
kiego i stracenia go.

Ustalono, ˝e wyrokiem Sàdu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dnia 30 maja 1952 r. Broni-
s∏aw Chaj´cki, przed wybuchem wojny komisarz cywilny Dowództwa Obrony Pragi, skazany zosta∏
na kar´ Êmierci. Wed∏ug dokumentów skazanego, który przebywa∏ w areszcie od 10 listopada
1948 r., stracono 5 stycznia 1953 r.

Syn B. Chaj´ckiego – Maciej Chaj´cki, wskazujàc na inne dokumenty, utrzymuje, ˝e protokó∏
wykonania kary Êmierci na jego ojcu zosta∏ sfa∏szowany. Z treÊci zeznaƒ Êwiadka M. Chaj´ckiego
wynika tak˝e, ˝e spotka∏ si´ on kilkakrotnie z m´˝czyznà w podesz∏ym wieku w okresie od 1985 r.
do 1991 r., o którym twierdzi, i˝ by∏ to jego ojciec oraz ˝e otrzymywa∏ w latach siedemdziesiàtych
listy od niego. W latach siedemdziesiàtych Prokuratura Generalna stwierdzi∏a, ˝e ustalenie miej-
sca pogrzebania zw∏ok straconego B. Chaj´ckiego nie jest mo˝liwe. Przes∏uchane w sprawie córki
B. Chaj´ckiego zezna∏y, ˝e po dacie 5 stycznia 1953 r. znajdujàcej si´ na protokole wykonania ka-
ry Êmierci na ich ojcu nie otrzyma∏y od niego ˝adnej wiadomoÊci.

Prokurator figurujàcy w protokole jako obecny przy wykonaniu kary Êmierci potwierdzi∏ treÊç
dokumentu.

Poszukiwania lekarza wi´ziennego, który stwierdzi∏ zgon straconego, nie przynios∏y dotàd rezul-
tatu. Ustalane sà kolejne osoby, które mogà mieç wiedz´ o wykonaniu kary Êmierci na B. Chaj´ckim.

W odr´bnym wàtku Êledztwa badana jest odpowiedzialnoÊç karna funkcjonariuszy MBP za zn´-
canie si´ nad aresztowanym oraz prokuratorów i s´dziów za bezprawne pozbawienie wolnoÊci B.
Chaj´ckiego i bezprawne jego skazanie.
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– sygn. akt S 60/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 20 sierpnia 2002 r., w sprawie tworzenia fa∏szywych dowodów i innych prze-

st´pnych czynów funkcjonariuszy MBP i osób z nimi wspó∏pracujàcych w okresie od 1945 r. do
1952 r. w Warszawie i Brwinowie wobec Edmunda K. i Eugeniusza G., w celu skierowania prze-
ciwko nim Êcigania za przest´pstwo.

W ramach prowadzonego post´powania karnego zgromadzono bardzo obszerny materia∏ dowo-
dowy ukazujàcy dzia∏ania operacyjne MBP i rozpracowanie oraz prac´ z agentami i tajnymi wspó∏-
pracownikami, w celu aresztowania pod fa∏szywymi zarzutami przeciwników ówczesnej w∏adzy.

W dniach 10 i 18 lipca 2003 r. og∏oszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów 2 b. funk-
cjonariuszom MBP, którym zarzucono udzia∏ w przest´pczym, wed∏ug ówczesnej terminologii or-
ganów bezpieczeƒstwa, „agenturalnym rozpracowaniu i kombinacji operacyjnej”, prowadzonym
w 1952 r. wobec 2 ˝o∏nierzy AK i WiN Edmunda K. i Eugeniusza G. W ramach tych dzia∏aƒ two-
rzono fa∏szywe dowody i dokonywano innych czynów bezprawnych w celu zatrzymania pokrzyw-
dzonych i skierowania przeciw nim Êcigania za niepope∏nione przest´pstwa.

W nast´pstwie zastosowania sfabrykowania przez funkcjonariuszy MBP dowodów Edmund K.
i Eugeniusz G. zostali skazani na kar´ Êmierci.

Przes∏uchani w obecnie prowadzonym Êledztwie podejrzani b. funkcjonariusze MBP nie przy-
znali si´ do pope∏nienia zarzucanych im czynów, jeden z nich z∏o˝y∏ obszerne wyjaÊnienia, drugi
zaÊ odmówi∏ sk∏adania wyjaÊnieƒ.

W ostatnim okresie przes∏uchano w charakterze Êwiadków 25 b. funkcjonariuszy MBP wyst´pu-
jàcych w materia∏ach archiwalnych tej sprawy. Przes∏uchano tak˝e, mieszkajàcego w USA, jednego
z pokrzywdzonych. W najbli˝szym czasie przewidywane jest procesowe zakoƒczenie post´powania.

– sygn. akt S 81/02/Zk
Materia∏y Êledztwa przeciwko Leopoldowi S. zosta∏y wy∏àczone 19 listopada 2002 r. z akt Êledz-

twa w sprawie stosowania przest´pczych metod Êledztwa w latach 1950–1952 przez funkcjonariu-
szy G∏ównego Zarzàdu Informacji Wojska Polskiego.

Âledztwo zakoƒczono skierowaniem 28 kwietnia 2004 r. aktu oskar˝enia do Wojskowego Sàdu
Garnizonowego w Warszawie.

Oficera Êledczego Leopolda S. oskar˝ono o to, ˝e w czasie Êledztwa prowadzonego przeciwko
mjr. rez. W∏adys∏awowi S. w okresie od 1 kwietnia do 25 lipca 1952 r., w Warszawie, dzia∏ajàc wspól-
nie z 2 innymi funkcjonariuszami Informacji, w celu zmuszenia W∏adys∏awa S. do przyznania si´ do
pope∏nienia zarzuconych przest´pstw, zn´ca∏ si´ nad nim fizycznie i psychicznie w ten sposób, ˝e
podczas wielokrotnych i wielogodzinnych przes∏uchaƒ pozbawia∏ W∏adys∏awa S. snu, grozi∏ mu po-
zbawieniem ˝ycia, Êwieci∏ elektrycznà lampà w oczy, doprowadzajàc przes∏uchiwanego do kresu wy-
trzyma∏oÊci fizycznej i psychicznej. Na skutek stosowanych przest´pczych metod Êledczych W∏ady-
s∏aw S. przyzna∏ si´ do pope∏nienia zarzucanych mu przest´pstw i zosta∏ skazany przez Najwy˝szy
Sàd Wojskowy w Warszawie 8 sierpnia 1952 r. na kar´ Êmierci. Naczelna Prokuratura Wojskowa
w Warszawie umorzy∏a 9 kwietnia 1956 r. post´powanie z powodu braku dowodów winy W∏adys∏a-
wa S., zaÊ Naczelny Prokurator Wojskowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 29 grudnia 1995 r.,
zmieni∏ to rozstrzygni´cie, stwierdzajàc, ˝e W∏adys∏aw S. nie pope∏ni∏ zarzuconych mu przest´pstw.

Po wniesieniu aktu oskar˝enia przez prokuratora IPN, na wniosek Wojskowego Sàdu Garnizo-
nowego w Warszawie, 15 czerwca 2004 r., Wojskowy Sàd Okr´gowy w Warszawie spraw´ przeciw-
ko Leopoldowi S., z uwagi na stan jego zdrowia, przekaza∏ do rozpoznania Wojskowemu Sàdowi
Garnizonowemu w Poznaniu, gdzie oskar˝ony zamieszkuje. Pierwszy termin rozprawy nie zosta∏
jeszcze przez sàd wyznaczony.

– sygn. akt S 6/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 6 lutego 2003 r., w sprawie zn´cania si´ fizycznego i psychicznego nad Wi-

toldem Pileckim, Marià Szelàgowskà, Tadeuszem P∏u˝aƒskim, Makarym Sieradzkim, Witoldem
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Ró˝yckim, Ryszardem Jamonttem-Krzywickim, Jerzym Nowakowskim i Maksymilianem Kauckim
przez funkcjonariuszy MBP w Warszawie.

Na podstawie zeznaƒ Êwiadków i treÊci doniesieƒ agenturalnych MBP ustalono, ˝e w toku prowa-
dzonego przez funkcjonariuszy MBP w Warszawie, w okresie od 6 maja do 10 grudnia 1947 r., post´-
powania karnego przeciwko wymienionym osobom zn´cano si´ nad nimi psychicznie i fizycznie.

W toku Êledztwa przeprowadzono liczne kwerendy archiwalne w celu zidentyfikowania funkcjo-
nariuszy MBP – sprawców zn´cania si´. Ustalono, ˝e obecnie z grupy poszukiwanych 21 b. funk-
cjonariuszy MBP ˝yje 4, których przes∏uchano. Materia∏ dowodowy obejmuje obecnie 13 tomów.

– sygn. akt S 13/03/ZK
Âledztwo, wszcz´te 7 grudnia 2003 r., w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci Leopolda

Okulickiego, Jana Stanis∏awa Jankowskiego, Kazimierza Pu˝aka, Adama Bienia, Antoniego Paj-
daka, Stanis∏awa Jasiukowicza, Aleksandra Zwierzyƒskiego, Kazimierza Bagiƒskiego, Stanis∏awa
Mierzwy, Eugeniusza Czarnowskiego, Józefa Chaciƒskiego, Franciszka Urbaƒskiego, Stanis∏awa
Micha∏owskiego, Zbigniewa Stypu∏kowskiego, Kazimierza Kobylaƒskiego, Józefa Stemlera-Dàb-
skiego, w okresie od 27 marca 1945 r. do dnia 13 marca 1953 r., na skutek podst´pnego ich zatrzy-
mania 27 marca 1945 r. we W∏ochach i Pruszkowie przez funkcjonariuszy NKWD, a nast´pnie osa-
dzenia w wi´zieniu w Moskwie i bezprawnego skazania na kary wi´zienia w dniu 21 czerwca 1945 r.
w Moskwie, z mocy wyroku Kolegium Wojskowego Sàdu Najwy˝szego ZSRR.

W dniu 27 marca 1945 r. do siedziby ekspozytury NKWD w Pruszkowie i W∏ochach pod War-
szawà zostali – pod pozorem rozmów politycznych, z pe∏nà gwarancjà nietykalnoÊci zaproszeni
cz∏onkowie kierownictwa Polski Podziemnej na czele z Leopoldem Okulickim i Janem Stanis∏a-
wem Jankowskim, których nast´pnie wraz z innymi 14 osobami bezprawnie zatrzymano i podst´p-
nie pod pozorem kontynuacji rozmów politycznych przewieziono do Moskwy. Tu, po przeprowa-
dzeniu wobec nich Êledztwa i post´powania sàdowego, Kolegium Wojskowego Sàdu Najwy˝szego
ZSRR skaza∏o ich za zarzucone im czyny na kary wi´zienia od 4 miesi´cy do 10 lat, zaÊ 3 osoby
uniewinniono. Bezprawne zatrzymanie, pozbawienie wolnoÊci oraz skazanie stanowi∏o realizacj´
z góry powzi´tego zamiaru najwy˝szych w∏adz politycznych i wojskowych ZSRR neutralizacji
i uniemo˝liwienia kontynuowania dzia∏alnoÊci przedstawicielom polskiej w∏adzy paƒstwowej.

Przeprowadzona zakrojona na szerokà skal´ kwerenda archiwalna przynios∏a bogaty materia∏
dowodowy. Podj´to tak˝e czynnoÊci zmierzajàce do ujawnienia osób najbli˝szych dla zatrzymanych
i skazanych cz∏onków kierownictwa Polski Podziemnej, które to osoby, jako wykonujàce prawa po-
krzywdzonych, zostanà przes∏uchane w charakterze Êwiadków.

– sygn. akt S 29/03/Zk
Âledztwo, podj´te 29 kwietnia 2003 r., prowadzone jest w sprawie zabójstw w miejscowoÊci

Przewodowo Majorat, pow. Pu∏tusk, Józefa Âwierczewskiego oraz w miejscowoÊci Gnojno, pow.
Pu∏tusk, Jana Kwiatkowskiego, Janiny Kwiatkowskiej i Stefana Wierzbickiego w nocy z 20 na
21 wrzeÊnia 1946 r.

Z zebranego materia∏u dowodowego wynika, ˝e w podanym powy˝ej czasie do miejsca zamiesz-
kania Jana i Janiny Kwiatkowskich, z którymi przebywa∏a wówczas 8-letnia córka, przyby∏o kilku
m´˝czyzn. M´˝czyêni ci zastrzelili Jana i Janin´ Kwiatkowskich, ich córk´ Teres´ Kwiatkowskà zaÊ
ranili. Tej samej nocy zastrzelony zosta∏ równie˝ Stefan Wierzbicki – brat Janiny Kwiatkowskiej,
w∏aÊciciel domu, w którym zamieszkiwa∏a rodzina Kwiatkowskich. Na podstawie akt sprawy ustalo-
no, ˝e m´˝czyêni, którzy dokonali zabójstwa Jana i Janiny Kwiatkowskich, w drodze powrotnej za-
brali Stefana Wierzbickiego ze stodo∏y i prawdopodobnie zastrzelili go. Nast´pnego dnia cia∏o Ste-
fana Wierzbickiego zosta∏o odnalezione w pewnej odleg∏oÊci od jego gospodarstwa. Józef Faustyn
Âwierczewski zosta∏ natomiast zastrzelony oko∏o 500 metrów od swojego gospodarstwa. I w tym
przypadku do jego domu przyby∏o kilku m´˝czyzn. Gdy z domu uda∏o si´ uciec ˝onie J. Âwierczew-
skiego i jego synowi, napastnicy wyprowadzili Józefa Âwierczewskiego z domu i zastrzelili.
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Przeprowadzone w sprawie czynnoÊci uprawdopodobni∏y dokonanie wymienionych zabójstw
przez funkcjonariuszy organów bezpieczeƒstwa.

W ostatnim okresie Êledztwa, wobec przes∏uchania wszystkich osób najbli˝szych po wymienio-
nych zmar∏ych, wykonujàcych prawa pokrzywdzonych, a tak˝e przes∏uchania innych ujawnionych
Êwiadków, skoncentrowano si´ na analizie 120 akt osobowych b. funkcjonariuszy PUBP w Pu∏tu-
sku, z których to osób, jak wynika z akt Êledztwa, mogli si´ wywodziç cz∏onkowie bojówek UB. Do-
tychczasowa analiza treÊci kilkudziesi´ciu teczek personalnych nie doprowadzi∏a jednak do takich
ustaleƒ. CzynnoÊci w tym zakresie b´dà kontynuowane.

2.10. ODDZIA¸OWA KOMISJA WE WROC¸AWIU

a) zbrodnie nazistowskie

– sygn. akt S 13/03/Zn
Âledztwo, wszcz´te 26 czerwca 2003 r., w sprawie bezprawnego uwi´zienia przez Niemców Emi-

la K. i innych osób, po∏àczonego ze szczególnym ich udr´czeniem w obozie pracy przymusowej
w Potaszni w 1942 r.

Przes∏uchano pokrzywdzonego Emila K. oraz innych ustalonych z nazwiska pokrzywdzonych
i Êwiadków.

Emil K., po ucieczce z robót przymusowych w III Rzeszy, w marcu 1942 r. zosta∏ zatrzymany
przez policj´ niemieckà w miejscowoÊci Strzelin, a nast´pnie osadzony w wi´zieniu we Wroc∏awiu,
skàd po 6 tygodniach przewieziono go do placówki Gestapo w Miliczu, gdzie by∏ bity kastetem po
twarzy i kopany po ca∏ym ciele, po czym osadzono go w karnym obozie pracy w Potaszni (Podasch),
obecna gmina Milicz, woj. dolnoÊlàskie. W obozie tym, podleg∏ym Gestapo, wi´ziono od 70 do 100
m∏odych m´˝czyzn, uciekinierów z prac przymusowych w Niemczech, których g∏odzono i zn´cano
si´ nad nimi w ró˝ny sposób, m.in. bijàc ich po ca∏ym ciele „bykowcami”. Wi´êniów zmuszano do
ci´˝kiej, 13-godzinnej pracy przy melioracji rzeki Barycz. Stra˝nikami byli nieumundurowani,
uzbrojeni Niemcy, pochodzàcy z okolicznych wsi, jednym z nich by∏ Otto Hibner, który tak˝e zn´-
ca∏ si´ nad wi´êniami.

Wystàpiono do Centrali w Ludwigsburgu oraz do Mi´dzynarodowej S∏u˝by Poszukiwawczej
ITS Arolsen o przekazanie dokumentacji dotyczàcej obozu w Potaszni.

– sygn. akt S 52/03/Zn
Âledztwo, wszcz´te 12 lutego 2004 r., w sprawie rozstrzelania wiosnà 1945 r. w pobli˝u miejsco-

woÊci Topola, pow. Zàbkowice Âlàskie, 20–30 wi´êniów przez ˝o∏nierzy nieustalonej formacji nie-
mieckiej. Wiosnà 1945 r. w okolicach miejscowoÊci Topola SS-mani i niemieccy cywile konwojowa-
li grup´ wi´êniów, wÊród których przeprowadzili selekcj´ i rozstrzelali niezdolnych do dalszego
marszu. Zw∏oki zakopano prawdopodobnie w obr´bie miejscowoÊci Topola w pobli˝u wodospadu
rzeki Nysy. Przebieg zdarzeƒ ustalono, opierajàc si´ na relacjach z∏o˝onych przez Êwiadków. Jeden
z nich poda∏ jednak, ˝e wi´êniów rozstrzelano nad samà rzekà Nysà od strony pó∏nocnej i tam za-
kopano ich zw∏oki.

Ustalane jest obecnie miejsce zakopania zw∏ok i poszukiwani sà kolejni Êwiadkowie.

– sygn. akt S 10/04/Zn
Âledztwo, wszcz´te 4 marca 2004 r., w sprawie spowodowania 5 marca 1945 r. przez ˝o∏nierzy

niemieckich Êmierci Miros∏awa K. w nast´pstwie zmuszenia go do kopania umocnieƒ ziemnych
pod bezpoÊrednim ostrza∏em artyleryjskim prowadzonym przez wojska radzieckie.

Podstawà wszcz´cia Êledztwa by∏o zawiadomienie z∏o˝one przez siostr´ zabitego, Ann´ K. Jak
ustalono, wi´êniów obozu hitlerowskiego Polenlager nr 92 w Kietrzu, wÊród których by∏ Miros∏aw K.,

158



˝o∏nierze niemieccy zmusili do kopania okopów na linii frontu przebiegajàcego w pobli˝u ChróÊci-
ny Nyskiej, woj. opolskie, gdzie 5 marca 1945 r. poniós∏ on Êmierç w wyniku wybuchu radzieckie-
go pocisku artyleryjskiego.

Zdo∏ano odnaleêç naocznego Êwiadka Êmierci Miros∏awa K., którego przes∏uchano. Zrekon-
struowano równoczeÊnie przebieg zdarzeƒ. Obecnie czynione sà ustalania dotyczàce Polenlager 92
Kietrz.

b) zbrodnie komunistyczne

– sygn. akt S 15/01/Zk
Âledztwo, wszcz´te 13 kwietnia 2001 r., w sprawie zabójstwa w 1947 r. w rejonie Wa∏brzycha

3 cz∏onków AK: Paw∏a C., ps. „Makopol”, Antoniego S., ps. „Lew”, i Alfonsa B.
W Êledztwie dokonano skrupulatnej analizy kilkudziesi´ciu tomów materia∏ów archiwalnych,

w tym raportów i opracowaƒ agenturalnych, oraz przes∏uchano 18 Êwiadków. Na podstawie zebra-
nego materia∏u dowodowego opracowano kilka wersji mo˝liwego przebiegu zdarzeƒ.

Jako najbardziej prawdopodobnà przyj´to hipotez´ o zorganizowaniu przerzutu Paw∏a C. i je-
go towarzyszy przez granic´ z Czechos∏owacjà, który to przerzut zorganizowa∏y Âlàskie Si∏y Zbroj-
ne (ÂSZ) pozostajàce pod ca∏kowità kontrolà UB. Jak ustalono, na prze∏omie 1945 i 1946 r. MBP
i WUBP w Katowicach stworzy∏y plan agenturalnego rozpracowania, a nast´pnie likwidacji pod-
ziemia niepodleg∏oÊciowego na terenie woj. Êlàskiego i innych województw po∏udniowej Polski.
Jednym z narz´dzi umo˝liwiajàcych osiàgni´cie zamierzonego celu by∏o utworzenie przez UB na
terenie Górnego Âlàska organizacji ÂSZ. Na jej czele postawiono agenta MBP o pseudonimie „Bo-
rowski” oraz jako cz∏onków sztabu innych agentów MBP: „Adama”, „kpt. Soch´” i „Jerzego Bo-
ruckiego”. W prowadzonym obecnie Êledztwie nie zdo∏ano ustaliç ich danych personalnych. Cz∏on-
kami sztabu byli tak˝e nieÊwiadomi prowokacji akowcy. W maju 1947 r. Pawe∏ C., obawiajàc si´
aresztowania, poprosi∏ dowództwo ÂSZ o pomoc w zorganizowaniu przerzutu przez granic´ jego
grupy. W dniu 26 czerwca 1947 r. Pawe∏ C. i jego towarzysze mieli si´ zg∏osiç w punkcie kontakto-
wym w Niemodlinie na Opolszczyênie. Od tej pory jednak Êlad po nich zaginà∏.

W toku Êledztwa odnaleziono niepodpisany maszynopis „Plan realizacji opracowaƒ R-R”, spo-
rzàdzony w dniu 29 lipca 1948r. w Katowicach i zawierajàcy opis dokonanych i planowanych dzia-
∏aƒ w sprawie rozpracowania i likwidacji przez UB „resztek organizacji NSZ i Êrodowisk OP” na
terenie Górnego Âlàska i rejonów przyleg∏ych. W tekÊcie maszynopisu znalaz∏a si´ informacja:
„...poprzednio w trakcie opracowania zdo∏ano zlikwidowaç szefa bandy terrorystycznej – »Mako-
pola«, S. [...] i innych szkodliwych bandytów...”.

Jakkolwiek przes∏uchani w sprawie Êwiadkowie sk∏adali ró˝niàce si´ relacje co do okolicznoÊci
Êmierci Paw∏a C., Antoniego S. i Alfonsa B., to jednak w Êwietle ca∏ego zgromadzonego materia∏u do-
wodowego nale˝a∏o uznaç za najbardziej prawdopodobne, ˝e zostali oni zabici w czasie prowokacyj-
nego przerzutu przez granic´ zorganizowanego przez UB. Nie odnaleziono miejsca zakopania zw∏ok.

Âledztwo umorzono 22 kwietnia 2004 r. 

– sygn. akt S 40/01/Zk
Âledztwo, wszcz´te 27 lipca 2001 r., przeciwko Jerzemu H., b. funkcjonariuszowi SB KWMO

w Wa∏brzychu, podejrzanemu o fizyczne i psychiczne zn´canie si´ w latach 1981–1986 nad cz∏on-
kami NSZZ „SolidarnoÊç”.

Âledztwo zakoƒczono skierowaniem 19 grudnia 2002 r. do Sàdu Rejonowego w Wa∏brzychu ak-
tu oskar˝enia przeciwko Jerzemu H. Oskar˝onemu zarzucono fizyczne i psychiczne zn´canie si´
nad zatrzymanymi cz∏onkami wa∏brzyskiej „SolidarnoÊci”, polegajàce na biciu i kopaniu po ca∏ym
ciele, wykr´caniu ràk, uderzaniu pi´Êcià w g∏ow´, biciu pa∏kà milicyjnà po r´kach i stopach, dusze-
niu poprzez zak∏adanie pokrzywdzonym maski gazowej z zablokowanym dop∏ywem powietrza, po-
ra˝aniu pràdem oraz gro˝enie pozbawieniem ˝ycia i zniewa˝anie wulgarnymi wyzwiskami.
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W dniu 27 czerwca 2003 r. Sàd Rejonowy w Wa∏brzychu rozpoczà∏ post´powanie, w którego
trakcie oskar˝ony Jerzy H. konsekwentnie nie przyznawa∏ si´ do pope∏nienia zarzuconych mu
czynów.

W dniu 5 listopada 2003 r. zapad∏ wyrok, w którym Sàd uzna∏ Jerzego H. za winnego pope∏nie-
nia wszystkich 6 zarzucanych mu aktem oskar˝enia czynów, polegajàcych na fizycznym i psychicz-
nym zn´caniu si´ nad dzia∏aczami NSZZ „SolidarnoÊç”, i wymierzy∏ mu kar´ ∏àcznà 2 lat pozba-
wienia wolnoÊci oraz pozbawi∏ praw publicznych na okres 3 lat.

Oskar˝ony wniós∏ apelacj´ od wyroku, którà rozpatrzy∏ Sàd Okr´gowy w Âwidnicy 27 lipca
2004 r., utrzymujàc w mocy zaskar˝ony wyrok co do wymiaru kary, uniewinniajàc jednak˝e oskar-
˝onego od jednego z 6 zarzucanych mu czynów.

– sygn. akt S 21/02/Zk
Âledztwo, wszcz´te 27 czerwca 2002 r., w sprawie tworzenia przez funkcjonariuszy Komendy

Wojewódzkiej MO we Wroc∏awiu fa∏szywych dowodów przeciwko osobom zatrzymanym 31 sierp-
nia 1982 r. we Wroc∏awiu, w celu prowadzenia przeciwko nim post´powaƒ karnych o udzia∏ w prze-
st´pczym zbiegowisku publicznym.

Zebrany w toku post´powania materia∏ dowodowy w postaci dokumentów archiwalnych i pro-
toko∏ów przes∏uchaƒ Êwiadków w pe∏ni potwierdzi∏, ˝e 31 sierpnia 1982 r., w czasie odbywajàcych
si´ we Wroc∏awiu demonstracji, MO zatrzymywa∏a zarówno uczestników manifestacji, jak i przy-
padkowych przechodniów, w tym osoby wracajàce z pracy.

Kilkaset zatrzymanych osób zmuszono do przejÊcia przez tzw. Êcie˝ki zdrowia na schodach
i korytarzach gmachu Komendy Wojewódzkiej we Wroc∏awiu, po czym umieszczono ich w auli
komendy.

Cz´Êç osób zwolniono po up∏ywie 48 godzin, natomiast pozosta∏ych zatrzymanych, w dniach
2 i 6 wrzeÊnia 1982 r., przewieziono w 20–30-osobowych grupach do siedziby ZOMO we Wro-
c∏awiu.

Tam milicjanci spisywali notatki zawierajàce zwykle fikcyjne okolicznoÊci dotyczàce miejsca
i czasu zatrzymania oraz fa∏szywe w treÊci oÊwiadczenia funkcjonariuszy co do rodzaju przest´p-
stwa, jakiego dana osoba mia∏a si´ dopuÊciç w czasie demonstracji.

Na podstawie sporzàdzonych w ten sposób protoko∏ów wszczynano przeciwko zatrzymanym po-
st´powania karne lub post´powania o wykroczenie.

Wiele osób, po kilkumiesi´cznych pobytach w areszcie, zosta∏o uniewinnionych przez sàdy. Jed-
nak˝e dla znacznej grupy zatrzymanych w dniu 31 sierpnia 1982 r. post´powania karne zakoƒczy-
∏y si´ wyrokami skazujàcymi.

W toku Êledztwa przes∏uchano do chwili obecnej 84 Êwiadków, przeprowadzono równie˝ wiele
kwerend archiwalnych. Ustalani sà kolejni Êwiadkowie oraz osoby odpowiedzialne za bezprawne
post´powanie wobec zatrzymanych w dniu 31 sierpnia 1982 r.

– sygn. akt S 79/02/Zk
Âledztwo przeciwko Juliuszowi P., Andrzejowi K. i Wies∏awowi W., b. funkcjonariuszom SB

w Wa∏brzychu, podejrzanym o fizyczne i psychiczne zn´canie si´ w 1985 r. nad cz∏onkami NSZZ
„SolidarnoÊç” Dariuszem G., Andrzejem S. i Dariuszem G.

W toku Êledztwa ustalono, i˝ w latach 80. funkcjonariusze SB w Wa∏brzychu wielokrotnie za-
trzymywali miejscowych dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç”, w tym szczególnie cz´sto cz∏onków Êcis∏e-
go kierownictwa zwiàzku: Jerzego L., Mariana T., Ryszarda M., Józefa Z., Idziego G. i Marka W.

W czasie przes∏uchaƒ funkcjonariusze Wydzia∏u III SB w Wa∏brzychu Juliusz P., Andrzej K.
i Wies∏aw W. zn´cali si´ fizycznie i psychicznie nad tymczasowo aresztowanymi Dariuszem G., An-
drzejem S. i Dariuszem G., bijàc ich po ca∏ym ciele, szarpiàc, popychajàc, gro˝àc pozbawieniem ˝y-
cia i wulgarnie zniewa˝ajàc w celu zmuszenia przes∏uchiwanych do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ obcià˝ajà-
cych kierownictwo „SolidarnoÊci”.
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Zarzuty fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad aresztowanymi postawiono w dniu 25 mar-
ca 2004 r. Juliuszowi P., a w dniu 5 kwietnia 2004 r. – Andrzejowi K. Nie og∏oszono zarzutu Wie-
s∏awowi W. z powodu jego Êmierci. Przes∏uchani w charakterze podejrzanych Juliusz P. i Andrzej K.
nie przyznali si´ do pope∏nienia zarzucanych im czynów.

Âledztwo znajduje si´ obecnie w fazie koƒcowej.

– sygn. akt S 21/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 29 sierpnia 2003 r., w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad po-

zbawionym wolnoÊci Ludwikiem K. w okresie od 25 maja do lipca 1950 r. we Wroc∏awiu przez
funkcjonariuszy tamtejszego WUBP w celu uzyskania informacji o organizacji Konspiracyjny
Zwiàzek Patriotów Polskich.

Przes∏uchany w charakterze Êwiadka Ludwik K. poda∏, ˝e w czasie Êledztwa funkcjonariusze UB
wielokrotnie zmuszali go do robienia przysiadów, stania z r´kami uniesionymi do góry oraz naka-
zywali siedzenie na odwróconym do góry nogami sto∏ku, uderzali g∏owà pokrzywdzonego o Êcian´,
a tak˝e szarpali i popychali go, zniewa˝ali wulgarnymi wyzwiskami oraz grozili pozbawieniem ˝y-
cia. W celu zmuszenia przes∏uchiwanego do dostarczenia UB informacji umieszczano go na kilka
dni w karcerze bez podawania po˝ywienia i wody.

W toku prowadzonego obecnie Êledztwa ustalono, ˝e funkcjonariusze UB zn´cali si´ tak˝e nad
Wac∏awem J., którego przes∏uchano w charakterze pokrzywdzonego. Zezna∏ on, ˝e sprawcy bili go,
uderzali jego g∏owà o Êcian´ do utraty przytomnoÊci, podawali do jedzenia s∏one Êledzie, odmawia-
jàc wody, którà wylewano mu na g∏ow´, zmuszali do siedzenia na nodze odwróconego sto∏ka. Âwia-
dek zezna∏, ˝e w nast´pstwie stosowanych tortur zaczà∏ si´ jàkaç. Powo∏ani biegli z zakresu medy-
cyny sàdowej i psychiatrii stwierdzili, ˝e ujawniona u Wac∏awa J. encefalopatia pourazowa
pozostaje w zwiàzku przyczynowym z torturowaniem pokrzywdzonego w 1950 r.

W dalszym toku Êledztwa ustalono, ˝e funkcjonariusze UB we Wroc∏awiu zn´cali si´ w 1950 r.
tak˝e nad innymi aresztowanymi Wies∏awem K., Zbigniewem L. i Annà T., których przes∏uchano
w charakterze Êwiadków.

Obecnie przygotowywane sà tablice poglàdowe z fotografiami funkcjonariuszy UB, którzy pro-
wadzili Êledztwa w 1950 r., w celu okazania ich pokrzywdzonym.

– sygn. akt S 36/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 21 listopada 2003 r., w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad

pozbawionà wolnoÊci Wandà P. w okresie od 4 czerwca do 31 grudnia 1946 r. przez funkcjonariu-
szy PUBP w Jeleniej Górze w celu zmuszenia jej do podania informacji o organizacji WiN.

Âwiadek Wanda P. zezna∏a, ˝e w maju 1946 r. zosta∏a zatrzymana w miejscu pracy w Jeleniej Gó-
rze i osadzona w tamtejszym PUBP, gdzie by∏a wielokrotnie bita przez przes∏uchujàcych jà funk-
cjonariuszy pejczem po nogach, a tak˝e przez 3 dnie nie podawano jej ˝adnego po˝ywienia i gro-
˝ono uszkodzeniem cia∏a i zabójstwem.

W toku obecnie prowadzonego Êledztwa ustalono, ˝e czynnoÊci z udzia∏em Wandy P. wykony-
wali oficerowie Êledczy WUBP we Wroc∏awiu: Kazimierz J., Bogdan T. i Tadeusz K. oraz prokura-
tor Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wroc∏awiu mjr Jan K.

Uzyskano fotografie 4 funkcjonariuszy WUBP we Wroc∏awiu, poszukiwane sà akta osobowe
jeszcze jednego pracownika tego urz´du, po czym sporzàdzone zostanà tablice poglàdowe w celu
okazania ich pokrzywdzonej.

– sygn. akt S 45/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 19 grudnia 2003 r., w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´

w 1952 r. nad tymczasowo aresztowanym wikariuszem generalnym Administracji Apostolskiej Âlà-
ska Opolskiego ks. Paw∏em Latuskiem przez funkcjonariuszy WUBP w Opolu.

Na podstawie relacji Êwiadków, w tym osób duchownych, ustalono, ˝e ks. P. Latusek zosta∏
aresztowany i osadzony w areszcie WUBP w Opolu najprawdopodobniej za pomoc udzielonà
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ukrywajàcemu si´ przed UB innemu ksi´dzu. Funkcjonariusze UB zn´cali si´ nad aresztowanym,
oblewajàc go zimnà wodà i zmuszajàc do stania nago, zimà w wi´ziennym korytarzu.

Fakty zn´cania si´ w ten sposób przez funkcjonariuszy UB nad ks. P. Latuskiem potwierdzi∏ tak-
˝e Êwiadek W∏adys∏aw Z., który przebywa∏ z nim w jednej celi aresztu.

Prowadzone sà przes∏uchania kolejnych Êwiadków, w tym ksi´˝y dysponujàcych informacjami
o okolicznoÊciach aresztowania i zn´cania si´ przez funkcjonariuszy UB w Opolu nad ks. P. Latu-
skiem. Poszukiwane sà akta procesu karnego przeciwko niemu.

– sygn. akt S 56/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 1 marca 2004 r., w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad

pozbawionym wolnoÊci Stanis∏awem M. w 1946 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Bystrzycy
K∏odzkiej.

Przes∏uchano pokrzywdzonego Stanis∏awa M., który zezna∏, ˝e nie zna nazwisk funkcjonariuszy
uczestniczàcych w Êledztwie z 1946 r., lecz na zdj´ciach z tamtego okresu rozpozna∏by co najmniej
jednego, który zn´ca∏ si´ nad nim. W trakcie przes∏uchaƒ, odbywajàcych si´ g∏ównie nocà, kazano
mu zdejmowaç spodnie i bito pa∏kà po genitaliach, wk∏adano jego palce mi´dzy drzwi i mia˝d˝o-
no je, a tak˝e uderzano pa∏kà i kablem po g∏owie i plecach. Przes∏uchiwania odbywa∏y si´ zawsze
w obecnoÊci co najmniej 3 funkcjonariuszy UB, z których jeden protoko∏owa∏, drugi zadawa∏ pyta-
nia, trzeci zaÊ bi∏, gdy przes∏uchiwany nie udziela∏ oczekiwanych informacji.

Dokonano ogl´dzin akt archiwalnych dotyczàcych Stanis∏awa M., w tym materia∏ów Êledztwa
i procesu sàdowego z 1946 r. Na tej podstawie ustalono nazwiska funkcjonariuszy UB, którzy prze-
prowadzali Êledztwo przeciwko niemu. Ustalono, ˝e jeden z nich ˝yje, i uzyskano zdj´cia wi´kszo-
Êci pracowników UB w Bystrzycy K∏odzkiej. Poszukiwane sà fotografie pozosta∏ych osób, po czym
sporzàdzone zostanà tablice poglàdowe w celu rozpoznania sprawców przez pokrzywdzonego.

– sygn. akt S 58/03/Zk
Âledztwo, wszcz´te 29 marca 2004 r., w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ w okre-

sie od 19 czerwca do 29 paêdziernika 1953 r. przez funkcjonariuszy WUPB w Opolu nad tymcza-
sowo aresztowanym Stefanem Sz.

W toku post´powania ustalono, i˝ Stefan Sz., cz∏onek Armii Krajowej, zosta∏ 19 czerwca 1953 r.
aresztowany pod zarzutem nielegalnej dzia∏alnoÊci. Pod wp∏ywem odczytanych mu obcià˝ajàcych
go zeznaƒ innego z zatrzymanych i szykan ze strony funkcjonariuszy UB przyzna∏ si´ do udzia∏u
w organizacji i ujawni∏ jej cele.

Przes∏uchania Stefana Sz. prowadzone by∏y przez ca∏e noce, w ciàgu dnia zaÊ uniemo˝liwiano
mu zaÊni´cie, polewajàc go wodà.

W wyniku ogl´dzin akt êród∏owych prowadzonego w latach 50. Êledztwa ustalono 2 ˝yjàce oso-
by, które by∏y konfrontowane ze Stefanem Sz. na okolicznoÊç jego dzia∏alnoÊci w AK. Po uzyska-
niu akt osobowych funkcjonariuszy opolskiego UB, prowadzàcych czynnoÊci w Êledztwie przeciwko
Stefanowi Sz., zostanà sporzàdzone tablice poglàdowe z ich fotografiami i okazane pokrzywdzone-
mu w celu rozpoznania.

– sygn. akt S 2/04/Zk
Âledztwo w sprawie zabójstwa Stanis∏awa Marcina N. w nocy z 16 na 17 marca 1946 r. w Bobro-

wicach k. Jeleniej Góry.
Podstawà wszcz´cia Êledztwa by∏o wystàpienie do IPN ˝ony ofiary Marii N., która poda∏a, ˝e jej

mà˝, b. ˝o∏nierz AK, zosta∏ zastrzelony przez nieznanych sprawców w nocy z 16 na 17 marca 1946 r.
w mieszkaniu s∏u˝bowym, w schronisku „Per∏a Zachodu” w Bobrowicach k. Jeleniej Góry. Maria
N. nie mia∏a wàtpliwoÊci, ˝e zbrodni dokonano na tle politycznym.

Mimo skrupulatnych poszukiwaƒ nie odnaleziono dotàd ˝adnych dokumentów archiwalnych
dotyczàcych Êmierci Stanis∏awa N. Nie zdo∏ano przes∏uchaç jego syna Zbigniewa N., który nie
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przebywa w miejscu zameldowania. Nie ustalono innych ˝yjàcych krewnych ani osób, które mog∏y-
by mieç wiedz´ o zdarzeniu. Prowadzona jest nadal kwerenda archiwalna.

– sygn. akt S 17/04/Zk
CzynnoÊci sprawdzajàce podj´te na podstawie pisma Krystyny O. z 24 marca 2004 r. w sprawie

zabójstwa 2 czerwca 1960 r. w Komendzie MO w Jaworze jej m´˝a, Juliana K.
Przes∏uchana jako Êwiadek Krystyna O. zezna∏a, ˝e jej mà˝ Julian K. zosta∏ aresztowany z nie-

znanych przyczyn przez komendanta MO w Jaworze w ostatnich dniach maja 1960 r. Po 3-dnio-
wym pobycie w areszcie milicyjnym pokrzywdzona zosta∏a powiadomiona o z∏ym stanie zdrowia
m´˝a. Gdy wraz z za∏ogà pogotowia ratunkowego przyby∏a do pomieszczenia aresztu, Julian K.
mia∏ za∏o˝ony kaftan bezpieczeƒstwa i by∏ nieprzytomny. Lekarz pogotowia stwierdzi∏ zgon Julia-
na K. Wed∏ug ˝ony pokrzywdzonego i cz∏onków jego rodziny Julian K. zosta∏ zabity przez milicjan-
tów. Przypuszczenia te by∏y oparte na relacji nie˝yjàcego ju˝ Êwiadka, który przebywajàc w sàsied-
niej celi aresztu, s∏ysza∏ odg∏osy brutalnego bicia.

W trakcie czynnoÊci sprawdzajàcych ustalono, i˝ post´powanie karne, prowadzone w latach 60.
w sprawie nieumyÊlnego spowodowania Êmierci Juliana K., zosta∏o umorzone z powodu niewykry-
cia sprawcy przest´pstwa, a jego akta zmakulaturowane. Odnaleziony zosta∏ natomiast protokó∏
sàdowo-lekarskiej sekcji zw∏ok Juliana K.

Poszukiwane sà inne dokumenty i ustalani bezpoÊredni Êwiadkowie.

c) inne zbrodnie

– sygn. akt S 52/02/Zi
Âledztwo, podj´te z zawieszenia 8 lipca 2002 r., w sprawie zbrodni ludobójstwa, pope∏nionych

w latach 1939–45 na obywatelach polskich – mieszkaƒcach powiatu Sambor i Drohobycz, woj.
lwowskie.

Zgromadzony w toku post´powania osobowy materia∏ dowodowy potwierdza, ˝e w latach
1939–1945 na terenie powiatów Sambor oraz Drohobycz nacjonaliÊci ukraiƒscy dopuÊcili si´ wie-
lu zbrodni na obywatelach polskich. Zabójstwa osób narodowoÊci polskiej mia∏y miejsce we
wsiach: Wo∏oszcza, przysió∏ek Zady, Waniowice, Kulczyce, Hordynia, Doro˝ów, Dublany, Oleksi´-
ta, Bielinka Ma∏a, BrzeÊciany, Kalinowo, Stary Sambor.

W okresie obj´tym sprawozdaniem dokonano w Êledztwie znacznego post´pu, ustalono i prze-
s∏uchano w charakterze Êwiadków-pokrzywdzonych kolejnych 70 osób (∏àcznie odebrano relacje
od 138 Êwiadków). Relacje Êwiadków przes∏uchanych w ostatnim czasie dotyczy∏y zbrodni pope∏-
nionych przez nacjonalistów ukraiƒskich w miejscowoÊciach Zady oraz Oleksi´ta. Ustalono nazwi-
ska wszystkich 16 osób zamordowanych we wsi Oleksi´ta. Badane sà okolicznoÊci zabójstw doko-
nanych na nie mniej ni˝ 100 osobach, których nazwiska w wi´kszoÊci ustalono. Ustalani sà tak˝e
kolejni pokrzywdzeni i Êwiadkowie, w tym mieszkajàcy na Ukrainie. Przygotowany jest wniosek
o ich przes∏uchanie w ramach pomocy prawnej.

– sygn. akt S 25/03/Zi
Âledztwo, wszcz´te 10 czerwca 2003 r., w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci w okre-

sie od 1950 r. do 13 stycznia 1951 r. w Dzier˝oniowie Józefa G., Kazimierza O. i Lucjana O. oraz
fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad nimi z powodu przynale˝noÊci wskazanych osób do wy-
znania Êwiadków Jehowy.

Przes∏uchano Êwiadków Kazimierza O. i Lucjana O., z których zeznaƒ wynika, ˝e po delegali-
zacji wyznania Êwiadków Jehowy dosz∏o do bezprawnych aresztowaƒ osób tego wyznania na tere-
nie Dzier˝oniowa i Bielawy. Aresztowanych osadzano w wi´zieniu w Dzier˝oniowie, gdzie byli
przes∏uchiwani i zmuszani do ujawnienia nazwisk i miejsca pobytu wspó∏wyznawców. Podczas
przes∏uchaƒ Êwiadkowie Jehowy byli bici. W styczniu 1951 r. aresztowanych zwolniono.
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OdnoÊnie do Józefa G. przes∏uchani obecnie Êwiadkowie poinformowali, ˝e po zwolnieniu go
z aresztu Êledczego w Dzier˝oniowie w 1951 r. zg∏osi∏ si´ do niego funkcjonariusz UB, który
oÊwiadczy∏, ˝e zabiera go do lekarza w Warszawie celem leczenia wzroku. Józef G. wyjecha∏ z tym
funkcjonariuszem do Warszawy i Êlad po nim zaginà∏.

Poszukiwane sà dokumenty archiwalne dotyczàce wszystkich ustalonych pokrzywdzonych.
Z odnalezionych akt operacyjnych UB wynika, ˝e Êrodowisko wyznawców Jehowy by∏o inwigilowa-
ne przez organy bezpieczeƒstwa.

W toku Êledztwa ustalono dane funkcjonariuszy PUBP w Dzier˝oniowie, którzy w latach
1951–52 prowadzili czynnoÊci operacyjno-procesowe w sprawie nielegalnej dzia∏alnoÊci Êwiadków
Jehowy. Sporzàdzono i okazano pokrzywdzonym tablice poglàdowe z fotografiami wspomnianych
funkcjonariuszy. Kazimierz O. i Lucjan O. nie rozpoznali swych przeÊladowców.

Po przes∏uchaniu wskazanych funkcjonariuszy zostanà podj´te decyzje co do dalszego toku
Êledztwa.

3. Ekspertyzy i opracowania

Na potrzeby Êledztw prowadzonych przez pion Êledczy sporzàdzane sà liczne opracowania i eks-
pertyzy. Wykonujà je historycy-eksperci zatrudnieni w Wydziale Ekspertyz i Opracowaƒ G∏ównej
Komisji oraz na samodzielnych stanowiskach do spraw ekspertyz i opracowaƒ w oddzia∏owych ko-
misjach, wspierajàcy Êledztwo wiedzà specjalistycznà, przekraczajàcà podstawowe wiadomoÊci
z zakresu zbrodni przeciwko ludzkoÊci.

Poza przygotowaniem materia∏u historycznego (ekspertyz) dla Êledztw, prowadzonych przez
prokuratorów Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, do zakresu czynnoÊci hi-
storyków zatrudnionych w pionie Êledczym nale˝à tak˝e:

– kwerendy w zespo∏ach archiwalnych na potrzeby Êledztw;
– doniesienia o faktach zbrodni ludobójstwa, na podstawie materia∏ów archiwalnych;
– przygotowanie opracowaƒ z zakresu problematyki, którà zajmuje si´ Komisja na polecenie

Kierownictwa Instytutu Pami´ci Narodowej i G∏ównej Komisji oraz na wniosek innych wydzia∏ów
Instytutu;

– przygotowanie opinii na temat zbrodni ludobójstwa dla sàdów, Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz organizacji i osób zainte-
resowanych.

Wydzia∏ Ekspertyz i Opracowaƒ

Wydzia∏ Ekspertyz i Opracowaƒ zatrudnia 3 historyków.
W okresie sprawozdawczym w Wydziale zosta∏y przygotowane ekspertyzy do 26 Êledztw

o zbrodnie oraz 170 opinii na temat zbrodni ludobójstwa dla sàdów, urz´dów, organizacji, osób za-
interesowanych oraz na zlecenie innych wydzia∏ów IPN. W 2003 r. Wydzia∏ przygotowa∏ 80,
a w 2004 r. – 90 opinii.

Przygotowano m.in.:

Ekspertyzy

– dotyczàca materia∏ów êród∏owych w sprawie porwania i procesu szesnastu przywódców Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego w marcu 1945 r.; do Êledztwa S 13/03/Zk;
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– w sprawie ustalenia sprawców zbrodni dokonanej w P∏otyczy, powiat Tarnopol, w okresie od
1 lutego do 31 marca 1944 r.; do Êledztwa S 63/02/Zn;

– dotyczàca materia∏ów êród∏owych w sprawie niemieckich zbrodni dokonanych na Polesiu:
w getcie w BrzeÊciu, we wsiach Sitnica ko∏o ¸uniƒca, Kamienna, Podybie i Mazury ko∏o BrzeÊcia
w 1942 r. i w 1943 r.; do sprawy Ko 29/03;

– w sprawie polskich dzieci urodzonych przez robotnice przymusowe w III Rzeszy i uÊmierco-
nych po urodzeniu; do post´powania wyjaÊniajàcego Ko 115/03;

– w sprawie rozstrzelania 5 wrzeÊnia 1939 r. w Krzeszowicach pod Krakowem 13 ˝o∏nierzy
z II Kompanii Cyklistów, wchodzàcej w sk∏ad 55. Rezerwowej Dywizji Piechoty Grupy Operacyj-
nej „Âlàsk” dowodzonej przez gen. bryg. Jana Sadowskiego; do post´powania wyjaÊniajàcego
Ko 276/03;

– w sprawie materia∏ów êród∏owych dotyczàcych funkcjonariuszy SS-Wachmannschaften w Po-
niatowej, powiat Opole Lubelskie; do Êledztwa S 49/01/Zn;

– w sprawie zbrodni pope∏nionych na Polakach w obozie Suzdalu ko∏o Gorkiego, w latach
1941–1942; do Êledztwa S 63/02/Zk;

– w sprawie masowych grobów ofiar terroru stalinowskiego, w tym ˝o∏nierzy WP, znajdujàcych
si´ w okolicach Ka∏ugi; do Êledztwa S 26/03/Zk;

– w sprawie aresztowania i skazania za „dzia∏alnoÊç zdradzieckà przeciwko ZSRR” w BrzeÊciu
w 1948 r. obywatela polskiego; do Êledztwa S 70/02/Zk;

– w sprawie nieludzkiego traktowania dzieci polskich robotnic przymusowych, umieszczonych
w domach dla dzieci; do Êledztwa S 5/00/Zn;

– w sprawie obozów dla kobiet w Tajszecie, Poçmie, Antibies i Oziernie; do Êledztwa S 66/02/Zk;
– w sprawie okolicznoÊci rozstrzelania przez ˝o∏nierzy radzieckich na prze∏omie marca i kwiet-

nia 1945 r. w miejscowoÊci Regietów ko∏o Zdyni 7 osób narodowoÊci polskiej; do Êledztwa
S 11/03/Zk;

– w sprawie aresztowania i zamordowania w wi´zieniu policyjnym w Pomiechówku mieszkaƒ-
ców Kad∏ubowa za ukrywanie przez nich obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej; do Êledztwa
S/59/02/Zn.

Opinie

Do obszernych opinii, które mo˝na porównaç z opracowaniami lub ekspertyzami, nale˝a∏y opi-
nie:

– na temat obj´cia ustawà o kombatantach tych osób, które jako kilkuletnie dzieci pozosta∏y sa-
me w obcym Êrodowisku, poniewa˝ ich rodzice zostali zamordowani przez UPA; dla Biura Praso-
wego IPN;

– w sprawie wi´êniów zatrudnionych na poligonie Waffen SS w D´bicy; dla Bundesamt zur Re-
gelung offener Vermogensfragen;

– na temat kawalerzystów z 18. Pu∏ku U∏anów, uj´tych podczas zwiadu i zamordowanych we
wrzeÊniu 1939 r. w I∏awie; dla Warmiƒsko-Mazurskiego Urz´du Wojewódzkiego;

– na temat materia∏ów przekazanych Prezydentowi RP, Aleksandrowi KwaÊniewskiemu, przez
prezydenta Uzbekistanu, Is∏ama Karimowa, wià˝àcymi si´ ze sprawà likwidacji sieci delegatur Am-
basady RP w ZSRR, którà w∏adze sowieckie przeprowadzi∏y w lecie 1942 r.; dla dyrektora G∏ów-
nej Komisji;

– o wysiedleniach ludnoÊci polskiej (w zwiàzku z artyku∏em W. Ba∏dy Dla nich ta wojna ciàgle
trwa); dla cz∏onka Kolegium IPN;

– w sprawie powo∏ania komitetu ekspertów podejmujàcego decyzj´ udost´pniania historykom
materia∏ów zgromadzonych przez Mi´dzynarodowà S∏u˝b´ Poszukiwawczà; dla Ministerstwa
Spraw Zagranicznych;
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– w sprawie struktury narodowoÊciowej powiatu koniƒskiego podczas okupacji hitlerowskiej;
dla Biura Prawnego IPN;

– na temat Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie; dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
– w sprawie obozów hitlerowskich w Blachowni Âlàskiej; dla Urz´du ds. Kombatantów i Osób

Represjonowanych;
– w sprawie wpisania Alfreda Wysockiego, wiceministra spraw zagranicznych, pos∏a RP w Ber-

linie i ambasadora RP w Rzymie na list´ CROWCASS; dla Ambasady RP w Austrii;
– w sprawie zasad funkcjonowania obozów pracy przymusowej oraz warunków ˝ycia osób

w nich osadzonych; dla Naczelnego Sàdu Administracyjnego, OÊrodek Zamiejscowy w ¸odzi;
– w sprawie roli, jakà wi´zienie ci´˝kie (Zuchthaus) spe∏nia∏o w hitlerowskim wi´ziennictwie;

dla Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie;
– na temat aktów normatywnych okreÊlajàcych status prawny ludnoÊci romskiej i ludnoÊci ˝y-

dowskiej w III Rzeszy i na terenach okupowanych; dla Zwiàzku Romów Polskich;
– na temat charakteru obozów w Konstantynowie ¸ódzkim, mieszczàcych si´ przy ul. ¸ódz-

kiej 27; dla senatora RP;
– na temat wysiedleƒ z ˚uromina i Racià˝a na pó∏nocnym Mazowszu; dla Urz´du ds. Komba-

tantów i Osób Represjonowanych;
– na temat obozów w Konstantynowie ¸ódzkim: dla wysiedlonych Polaków – podleg∏ego Cen-

trali Przesiedleƒczej w ¸odzi, oraz dla tzw. Bandenkinder – podleg∏ego Policji Bezpieczeƒstwa; dla
pos∏a RP;

– na temat procesów zbrodniarzy nazistowskich przed sàdami polskimi za zbrodnie pope∏nione
na ludnoÊci ˝ydowskiej w okupowanej Polsce; dla prezesa IPN;

– na temat dziejów Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”; dla Wydzia∏u Nadzoru nad
Âledztwami;

– na temat „Indeksu Represjonowanych” realizowanego przez OÊrodek „Karta”; dla Komisji
Ekspertów IPN;

– na temat Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski”, od lipca 1941 r. „Gryf Pomorski”;
dla Wydzia∏u Nadzoru nad Âledztwami;

– na temat obozów dla podchorà˝ych w Emsland; dla pos∏a RP;
– na temat oÊrodka odosobnienia na zamku Hartheim, prowincja Oberdonau, Austria; dla dy-

rektora G∏ównej Komisji;
– na temat sytuacji polskich Romów podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1945 na okupowa-

nych ziemiach polskich oraz pracy niewolniczej przez nich wykonywanej; dla IOM International
Organization for Migration;

– na temat charakteru obozu w Szczeglinie; dla pos∏a RP;
– na temat strat poniesionych w wyniku okupacji niemieckiej na Mazowszu; dla Sejmiku Woje-

wództwa Mazowieckiego.

Opracowania

Wydzia∏ Ekspertyz i Opracowaƒ przygotowa∏ w okresie sprawozdawczym nast´pujàce opraco-
wania:

– „Czy prawda historycznej pami´ci jest ci´˝arem dla Polaków? Czy w∏asne doÊwiadczenia prze˝y-
wanej historii mogà byç zdecydowanie ró˝ne od prawd przyj´tych w wyniku naukowych rozwa˝aƒ?”;

– „»Intelligenzaktion« na Warmii, Mazurach i pó∏nocnym Mazowszu”; do „Biuletynu IPN”;
– „Z badaƒ nad losami polskich parlamentarzystów represjonowanych przez w∏adze sowieckie

w okresie 1939– 1941”;
– „Procesy zbrodniarzy nazistowskich przed sàdami polskimi za zbrodnie pope∏nione na ludno-

Êci ˝ydowskiej w okupowanej Polsce”;
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– Uwagi do konspektu pracy „Kadry urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego na ziemi Êrodkowo-
pomorskiej w latach 1945– 1956”; dla delegatury Komisji w Koszalinie;

– Opracowanie na temat przyczyn katastrofy lotniczej w Gibraltarze 4 lipca 1943 r., w której po-
niós∏ Êmierç genera∏ W∏adys∏aw Sikorski, premier Rzàdu RP na Wychodêstwie i Naczelny Wódz
Polskich Si∏ Zbrojnych; dla dyrektora G∏ównej Komisji;

– „Polacy – wysiedleni, wyp´dzeni i wyrugowani przez III Rzesz´”; referat przygotowany na
spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”;

– „Sowieckie deportacje, przesiedlenia i wysiedlenia obywateli polskich w latach II wojny Êwiato-
wej”; referat przygotowany na spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”;

– „Zbrodnie przeciwko ludnoÊci cywilnej: fakty i odpowiedzialnoÊç prawna”; referat na konfe-
rencj´ upami´tniajàcà 60. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowanà przez Pre-
zydenta Warszawy.

Prace ekspertów oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu

Oddzia∏owe komisje Êcigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu zatrudniajà 9 historyków
na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw ekspertyz i opracowaƒ. W okresie sprawozdaw-
czym historycy z oddzia∏owych komisji sporzàdzili ekspertyzy, opinie i notatki s∏u˝bowe z przepro-
wadzonych kwerend w sprawach.

Przygotowano m.in.:

Ekspertyzy i notatki s∏u˝bowe z kwerend na potrzeby prowadzonych Êledztw:

Oddzia∏owa Komisja w Bia∏ymstoku
– w sprawie Êcigania przez UB osób podejrzanych o udzia∏ w pogromie ˚ydów w Radzi∏owie,

który mia∏ miejsce 7 lipca 1941 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowe-
go w Bia∏ymstoku, Oddzia∏ w ¸om˝y, zespó∏ ASC za lata 1926–1936; do Êledztwa S 15/01/Zn;

– w sprawie zbrodni dokonanej przez UB na kilkudziesi´ciu mieszkaƒcach powiatu Bielsk Pod-
laski w styczniu 1946 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏ Korpus Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego, Komenda Okr´gu NZW „Chrobry”; do Êledztwa S 28/02/Zi;

– na temat przyczyn aresztowania i zes∏ania w latach 1944–45 w g∏àb ZSRR obywateli polskich
z terenu województwa bia∏ostockiego; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN i Archiwum Akt
Nowych, zespó∏ Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1944–1945; do Êledztwa S 44/02;

– dotyczàca danych osób osadzonych w areszcie karno-Êledczym w Bia∏ymstoku, a nast´pnie
rozstrzelanych w nocy z 23 na 24 czerwca 1946 r. w lesie ko∏o Olmont, powiat Bia∏ystok; na pod-
stawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 33/02/Zk;

– na temat zabójstw ˝o∏nierzy AK przez funkcjonariuszy NKWD i PUBP w Sokó∏ce, na podsta-
wie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏ Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w So-
kó∏ce; do Êledztw S 24/02/Zk; S 82/02/Zk; S 22/00/Zk;

– dotyczàca funkcjonariuszy UB z Wydzia∏u Wi´ziennictwa WUBP w Bia∏ymstoku za okres
1944–1954; na podstawie rozkazów personalnych WUBP w Bia∏ymstoku; do Êledztwa S 21/00/Zk;

– dotyczàca osób osadzonych w areszcie Gestapo w Bielsku Podlaskim; na podstawie materia-
∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 38/01/Zn;

– dotyczàca organizacji Armii Krajowej Obwodu ¸om˝a oraz organizacji WiN Obwodu
Zambrów; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 48/02/Zk;

– dotyczàca okolicznoÊci zabójstwa W∏adys∏awa Ignatowskiego i innych w miejscowoÊci Zelwa,
pow. Wo∏kowysk, we wrzeÊniu 1939 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych CAW, zespó∏ Ludo-
wego Komisariatu Obrony; do Êledztwa S 52/03/Zk;
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– dotyczàca zabójstwa we wrzeÊniu 1939 r. w miejscowoÊci Sopoçkinie pow. Grodno genera∏a
brygady Józefa Olszyny-Wilczyƒskiego i jego adiutanta kpt. Mieczys∏awa Strzemeskiego przez ˝o∏-
nierzy Armii Czerwonej; na podstawie materia∏ów archiwalnych CAW, zespó∏ Zarzàd Polityczny
Armii Czerwonej; do Êledztwa S 6/02/Zk;

– na temat okolicznoÊci zbrodni dokonanych w kolonii Kaszuby, gmina Dàbrowa Bia∏ostocka,
w maju 1948 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏ PUBP w Sokó∏ce; do Êledztwa
S 84/02/Zk;

– na temat zbrodni pope∏nionej przez ˝andarmów niemieckich z posterunku w Porzeczu
w 1943 r., na podstawie materia∏ów archiwalnych CAW; do Êledztwa S 8/00/Zn;

– na temat okolicznoÊci zbrodni dokonanych w lutym 1943 r. w Augustowie; na podstawie ma-
teria∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 13/03/Zk;

– na temat okolicznoÊci zbrodni pope∏nionej w grudniu 1945 r. w Bielsku Podlaskim; na pod-
stawie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏ PUBP w Bielsku Podlaskim; do Êledztwa S 33/03/Zk;

– opracowanie wykazu osób zatrudnionych w PUBP w ¸om˝y w okresie styczeƒ–marzec 1949 r.; na
podstawie rozkazów personalnych WUBP Bia∏ystok zarchiwizowanych w IPN; do Êledztwa S 57/03/Zk;

– dotyczàca okolicznoÊci zbrodni dokonanej na ˝o∏nierzach AK, WiN obwodu suwalsko-augu-
stowskiego w latach 1945–1946; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏ PUBP Augu-
stów; do Êledztwa S 71/03/Zk;

– na temat okolicznoÊci zbrodni dokonanej przez funkcjonariuszy NKWD w miejscowoÊciach
Dàbrowa ¸azy i Dàbrowa Moczyd∏y w koƒcu kwietnia 1945 r.; na podstawie materia∏ów archiwal-
nych CAW, zespó∏ akta Dowództwa 198. Samodzielnego Batalionu Moto-Strzeleckiego Wojsk We-
wn´trznych NKWD; do Êledztwa S 10/03/Zk;

– na temat zbrodni pope∏nionych na oficerach polskich w 1939 r. w Zaleszanach, pow. Bielsk
Podlaski, oraz na osobach cywilnych i wojskowych obroƒcach Grodna przez funkcjonariuszy
NKWD oraz sowieckich dywersantów; na podstawie relacji z Archiwum Instytutu Hoovera oraz
materia∏ów archiwalnych Archiwum Akt Nowych; do Êledztw: S 46/03/Zk, S 47/03/Zk, S 17/00/Zk,
S 50/01/Zk, S 52/03/Zk;

– w sprawie okolicznoÊci aresztowania w czerwcu 1940 r. 6 mieszkaƒców Jedwabnego; na pod-
stawie opublikowanych materia∏ów êród∏owych; do Êledztwa S 25/03/Zk;

– w sprawie okolicznoÊci zabójstwa mieszkaƒca miejscowoÊci PokoÊne, gm. Suchowola, pow.
Sokó∏ka; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 68/02/Zk;

– w sprawie Êmierci Czes∏awa Jaroszewicza latem 1946 r. w Sokó∏ce; na podstawie materia∏ów
archiwalnych IPN; do Êledztwa S 80/03/Zk;

– na temat zabójstwa 3 osób dokonanego dnia 30 listopada 1945 r. w ¸empicach; na podstawie
mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa S 41/02/Zk;

– w sprawie zabójstw dokonanych w czerwcu 1941 r. na mieszkaƒcach Bia∏egostoku i okolicz-
nych miejscowoÊci; na podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Akt Nowych, zespó∏ Amba-
sada RP w Moskwie–Kujbyszewie oraz zbiór Ministerstwo Informacji i Dokumentacji pochodzàce
z Archiwum Instytutu Hoovera w USA; do Êledztwa S 43/02/Zk;

– dotyczàca przekroczenia w∏adzy przez funkcjonariuszy UB i NKWD podczas przes∏uchaƒ
w okresie 1945–1952 w Suwa∏kach; na podstawie mat. archiwalnych IPN, zespó∏ PUBP Augustów;
do Êledztwa S 68/03/Zk;

– w sprawie zabójstw dzia∏aczy i cz∏onków organizacji niepodleg∏oÊciowych dokonanych przez
funkcjonariuszy PUBP w Bielsku Podlaskim w latach 1944–1956; na podstawie mat. archiwalnych
IPN; do Êledztwa S 46/02/Zk;

– dotyczàca niemieckich funkcjonariuszy gestapo w Królewcu w latach 1939–41; na podstawie
materia∏ów OKBZpNP w Bia∏ymstoku; do Êledztwa S 95/01/Zn;

– dotyczàca zabójstw dokonanych w latach 1941–44 w lesie ko∏o wsi Gie∏czyn pod ¸om˝à; na
podstawie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏ Sàdu Okr´gowego w ¸om˝y oraz zespó∏ Specjal-
nego Sàdu Karnego dla Okr´gu Sàdu Apelacyjnego w Warszawie; do Êledztwa S 93/03/Zn;
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– w sprawie zamordowania 3 osób w miejscowoÊci Potoki, gm. Braƒsk, przez ˝o∏nierzy sowiec-
kich 18 lipca 1945 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏ PUBP w Bielsku Podla-
skim; do Êledztwa S 5/04/Zk;

– w sprawie zatrzymania cz∏onków Tajnej Organizacji Walki o ˚ycie w Drohiczynie w listopadzie
1961 r.; na podstawie materia∏ów Komendy Wojewódzkiej MO w Bia∏ymstoku; do Êledztwa S 6/03/Zk;

– w sprawie potyczki zbrojnej pomi´dzy funkcjonariuszami UB a oddzia∏em niepodleg∏oÊcio-
wym w okolicach miejscowoÊci Prawy Las w okresie maj–czerwiec 1946 r.; na podstawie materia-
∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 95/03/Zk;

– w sprawie przekroczenia w∏adzy przez funkcjonariuszy PUBP w Bia∏ymstoku w stosunku do
osób zatrzymanych w styczniu 1950 r. w trakcie likwidacji oddzia∏u WiN, dowodzonego przez Ga-
briela Oszczapiƒskiego; na podstawie materia∏ów archiwalnych Korpusu Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego zarchiwizowanych w BUiAD; do Êledztwa S 65/01/Zk;

– w sprawie zabójstwa Stanis∏awa Kotowicza i innych osób zamordowanych 7 kwietnia 1944 r.
w miejscowoÊci Sobotka ko∏o Bielska Podlaskiego; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do
Êledztwa S 9/04/Zi;

– w sprawie zabójstw 2 osób dokonanych w miejscowoÊciach Ostró˝ne i Tabenz w 1947 i 1948 r.;
na podstawie materia∏ów PUBP w ¸om˝y oraz Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeƒstwa w Bia-
∏ymstoku zarchiwizowanych w BUiAD w Bia∏ymstoku; do Êledztwa S 99/03/Zk;

– w sprawie zbrodni dokonanych w miejscowoÊci Jeziorko w 1943 r.; na podstawie dokumentów
z zespo∏u Starostwo Powiatowe ¸om˝yƒskie 1945–1950 zarchiwizowanych w Archiwum Paƒstwo-
wym w Bia∏ymstoku, Oddzia∏ w ¸om˝y; do Êledztwa S 24/03/Zn;

– w sprawie zabójstwa dokonanego w Soko∏ach w 1942 r.; na podstawie akt PUBP oraz Komen-
dy Powiatowej MO w Wysokiem Mazowieckiem zarchiwizowanych w BUiAD w Bia∏ymstoku; do
Êledztwa S 44/03/Zn;

– w sprawie zabójstwa Wies∏awa Piktela przy przejeêdzie kolejowym w Czarnej Bia∏ostockiej
w dniu 9 lipca 1964 r., dokonanego przez funkcjonariusza S∏u˝by Ochrony Kolei; na podstawie ma-
teria∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 61/03/Zk;

– dotyczy inwigilacji Stefana Sutyƒca przez ∏om˝yƒskà s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa w latach
1980–1984; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 106/03/Zk;

– w sprawie zabójstw 3 mieszkaƒców wsi Kobusy dokonanych w 1945 r.; na podstawie akt PUBP
w Bielsku Podlaskim zarchiwizowanych w BUiAD w Bia∏ymstoku; do Êledztwa S 94/03/Zk;

– dotyczy zabójstw cz∏onków organizacji niepodleg∏oÊciowych dokonanych przez funkcjonariu-
szy UB w latach 1944–1950 na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie; na podstawie materia∏ów
Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego zarchiwizowanych w BUiAD w Bia∏ymstoku; do Êledztwa
S 47/02/Zk;

– w sprawie domniemanego udzia∏u ˝andarmów niemieckich z posterunku w Hajnówce w za-
bójstwie Grzegorza Gawinowicza 18 kwietnia 1943 r. w miejscowoÊci Wojnówka; na podstawie akt
by∏ej OKBZpNP w Bia∏ymstoku; do Êledztwa S 12/04/Zn;

– dotyczy zatrzymania Stefana Iwaniuka w okresie 1947–1950 oraz jego pobytu w aresztach
Êledczych w E∏ku i Bia∏ymstoku; na podstawie akt PUBP w E∏ku, WUBP w Bia∏ymstoku oraz Woj-
skowego Sàdu Rejonowego; do Êledztwa S 10/04/Zk;

– dotyczy zbrodni pope∏nionych w Wo∏kowysku w latach 1941–1944; na podstawie akt by∏ej
OKBZpNP w Bia∏ymstoku; do Êledztwa S 53/01/Zn;

– dotyczy zabójstwa 3 mieszkaƒców miejscowoÊci ¸empice dokonanego 30 listopada 1945 r.; na
podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 27/04/Zk;

– dotyczy zabójstwa Jana Danilczuka w miejscowoÊci Zawyki 22 stycznia 1948 r.; na podstawie
materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 34/04/Zk;

– dotyczy zamordowania przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej w dniu 22 wrzeÊnia 1939 r. w Lipsku
˝o∏nierza Wojska Polskiego Jana Goworko-Staniszewskiego oraz funkcjonariusza Policji Paƒstwo-
wej Franciszka Jaroty; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 19/04/Zk;
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– dotyczy egzekucji przeprowadzonych przez hitlerowców na terenie Grabówki, Pietrasz, Bacie-
czek i innych miejscowoÊci ko∏o Bia∏egostoku; na podstawie materia∏ów by∏ej OKBZpNP w Bia-
∏ymstoku; do Êledztwa S 25/04/Zn;

– dotyczy zabójstwa Karola Dàbrowskiego, dokonanego przez funkcjonariuszy NKWD w dniu
20 czerwca 1941 r. w miejscowoÊci Sawino; na podstawie materia∏ów Centralnego Archiwum Woj-
skowego, zespó∏ Kolekcja Akt Rosyjskich; do Êledztwa S 4/04/Zk;

– dotyczy przekroczenia w∏adzy przez funkcjonariuszy PUBP w ¸om˝y poprzez stosowanie fi-
zycznej przemocy; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 36/04/Zk;

– w sprawie zabójstw 2 osób dokonanych przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej w Kolnie 8 maja
1945 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 17/04/Zk;

– dotyczy przekroczenia w∏adzy przez funkcjonariuszy PUBP w Bia∏ymstoku w stosunku do za-
trzymanych w styczniu 1950 r.; na podstawie materia∏ów zarchiwizowanych w BUiAD, zespó∏ Kor-
pusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego; do Êledztwa S 65/01/Zk;

– dotyczy przekroczenia w∏adzy przez funkcjonariuszy PUBP w Suwa∏kach polegajàcego na sto-
sowaniu przemocy, gróêb i innych represji przez funkcjonariuszy; na podstawie materia∏ów w BUiAD
w Bia∏ymstoku; do Êledztwa S 30/01/Zk;

– w sprawie tzw. ob∏awy augustowskiej z lipca 1945 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych
IPN, zespó∏ Prokuratury Wojewódzkiej w Bia∏ymstoku oraz Archiwum Paƒstwowego w Bia∏ymsto-
ku, zespó∏ Urz´du Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku 1944–1950; do Êledztwa S 69/01/Zk;

– dotyczy zabójstwa kilku ˝o∏nierzy Wojska Polskiego o nieustalonej to˝samoÊci w nocy z 10 na
11 grudnia 1944 r. przez grup´ operacyjnà 32. Pu∏ku 7. Zmotoryzowanej Dywizji Strzeleckiej WW
NKWD w okolicach wsi Siemianówka; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa
S 22/04/Zk;

– dotyczy zabójstw cz∏onków polskich organizacji niepodleg∏oÊciowych dokonywanych przez
funkcjonariuszy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN,
zespó∏ Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zespó∏ WUBP w Bia∏ymstoku (zarchiwizowany
w BUiAD w Bia∏ymstoku); do Êledztwa S 47/02/Zk;

– dotyczy zabójstw 22 osób narodowoÊci polskiej 22 i 23 wrzeÊnia 1939 r.; na podstawie akt Ar-
chiwum Akt Nowych, zespó∏ Biuro Dokumentacji (Korpus Andersa); do Êledztwa S 33/00/Zk;

– dotyczy stosowania przez funkcjonariuszy niedozwolonych metod Êledczych wobec pozbawio-
nych wolnoÊci ˝o∏nierzy Armii Krajowej; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏
PUBP w ¸om˝y; do Êledztwa S 52/02/Zk;

– dotyczy zabójstwa Antoniego Ko∏hana i zranienia Józefa Buçki 18 maja 1945 r. w okolicy wsi
Kurianka i kolonia Lipsk; na podstawie materia∏ów Archiwum Paƒstwowego w Bia∏ymstoku, ze-
spó∏ Urzàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku 1944–1950 oraz materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏
PUBP w Augustowie; do Êledztwa S 8/04/Zk.

Oddzia∏owa Komisja w Gdaƒsku
– w sprawie wykazów imiennych Polaków wi´zionych w obozach obwodu kiemierowskiego,

Êwierd∏owskiego i czelabiƒskiego oraz w sprawie potwierdzenia meldunku PUR; na podstawie ma-
teria∏ów archiwalnych CAW zespó∏ akt Kolekcji Wojskowej Komisji Archiwalnej, zespó∏ Paƒstwo-
wego Urz´du Repatriacyjnego w I∏awie; do Êledztwa S 15/00/Zn;

– w sprawie zbrodni niemieckich pope∏nionych na terenie wsi ˚uby w powiecie Êwi´ciaƒskim;
na podstawie materia∏ów Archiwum Akt Nowych, zespó∏ Prokuratura I Frontu Bia∏oruskiego; do
Êledztwa S 96/01/Zn;

– w sprawie meldunków Biura Wschodniego Delegatury Rzàdu na Kraj o sytuacji na ziemiach
wschodnich ze szczególnym uwzgl´dnieniem okr´gu wileƒskiego; na podstawie materia∏ów Archi-
wum Akt Nowych, zespó∏ Delegatura Rzàdu na Kraj oraz zespó∏ Armia Krajowa; do Êledztwa
S 1/00/Zn;
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– w sprawie wykorzystywanych chemikaliów w Instytucie Anatomii Akademii Medycznej
w Gdaƒsku; na podstawie materia∏ów Bundesarchiv w Berlinie, zespó∏ Ministerstwo Rzeszy do
Spraw Nauki, Wychowania i Szkolnictwa; do Êledztwa S 74/02/Zn;

– w sprawie sytuacji w gettach w Wilnie, Kownie i Rydze w latach 1941–1943 oraz specjalnych
wytycznych dla rozwiàzania kwestii ˝ydowskiej w Komisariacie Rzeszy Ostland; na podstawie ma-
teria∏ów Bundesarchiv w Berlinie, zespó∏ R 90 w sprawie sytuacji Polaków i ˚ydów w Komisaria-
cie Rzeszy Ostland; do Êledztw S 1/00/Zn; S 2/00/Zn; S 17/00/Zn;

– w sprawie ustalenia listy dzieci urodzonych w zak∏adzie Lebensborn w Po∏czynie Zdroju; na
podstawie materia∏ów Bundesarchiv Berlin, zespo∏y: Urzàd G∏ówny Narodowej Opieki Spo∏ecz-
nej, G∏ówny Urzàd SS do Spraw Rasowych i Osiedleƒczych; do Êledztwa S 119/01/Zn;

– w sprawie danych o wspó∏pracowniku gestapo w Gdaƒsku Aleksandrze Arendcie oraz w spra-
wie archiwisty Komendy „Gryfa Pomorskiego” Jana Goƒcza; na podstawie materia∏ów Bundesar-
chiv w Berlinie, zespo∏y: Placówki Policji w Polsce, G∏ówny Urzàd Bezpieczeƒstwa Rzeszy, mate-
ria∏ów CAW, zespó∏ Kolekcja Akt Rosyjskich; do Êledztwa S 4/00/Zk;

– na temat odezw, obwieszczeƒ i zarzàdzeƒ wydanych dla mieszkaƒców Gdyni przez hitlerow-
ców w 1939 r. informujàcych o koniecznoÊci opuszczenia miasta przez jego mieszkaƒców, na temat
losów gdynian po przesiedleniu w Generalnym Gubernatorstwie, na temat obywateli niemieckich
przesiedlonych z terenów wschodnich na miejsce wyp´dzonych Polaków; na podstawie materia∏ów
Archiwum Paƒstwowego w Bydgoszczy, zespó∏ Centrala Przesiedleƒcza Gdaƒsk, materia∏ów Ar-
chiwum Paƒstwowego w Gdaƒsku, zespó∏ Wy˝szy Dowódca SS i Policji Gdaƒsk Prusy Zachodnie,
Archiwum Paƒstwowego w Radomiu, Archiwum Paƒstwowego w Krakowie i Muzeum miasta Gdy-
ni; do Êledztwa S 22/00/Zn;

– w sprawie egzekucji dokonanej na Polakach latem 1942 r. w Mo∏odecznie oraz egzekucji prze-
prowadzonych w 1940 r. we wsiach Kieniawa, Gumba i Delki; na podstawie materia∏ów proceso-
wych nades∏anych z Ludwigsburga; do Êledztw S 86/02/Zn, S 96/02/Zn;

– na temat relacji i sprawozdaƒ z okupacji hitlerowskiej na Wileƒszczyênie; na podstawie mate-
ria∏ów Fundacji Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej w Toruniu; do Êledztwa S 1/00/Zn;

– w sprawie oskar˝onych oficerów i podoficerów PDP, którzy dzia∏ali w tajnej organizacji wojsko-
wej przeciwko Rzàdowi Tymczasowemu i w 1945 r. usi∏owali zdezerterowaç z wojska; na podstawie
materia∏ów archiwalnych CAW oraz zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej; do Êledztwa S 2/03/Zk;

– dotyczàca osób wywiezionych przez w∏adze radzieckie w latach 1939–1945 oraz wykazy osób
powracajàcych z ZSRR po 1945 r.; na podstawie materia∏ów Archiwum Paƒstwowego w Bydgosz-
czy, zespó∏ Zarzàd Wojewódzki PCK w Bydgoszczy; do Êledztwa S 25/01/Zk;

– dotyczàca dokumentacji TOW „Gryf Pomorski” i wykazów Referatu Specjalnego SD dotyczà-
cego III grupy VL; na podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Gdaƒsku;
do Êledztwa S4/00/Zn.

Oddzia∏owa Komisja w Katowicach
– na temat pracy przymusowej ˚ydów na Âlàsku w czasie okupacji hitlerowskiej; na podstawie

materia∏ów przys∏anych z Ludwigsburga; na podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒ-
stwowego w Katowicach; do Êledztwa S 49/01/Zn;

– na temat funkcji w aparacie paƒstwowym i partyjnym pe∏nionych przez osoby bioràce udzia∏
w naradzie 19 grudnia 1981 r.; do Êledztwa S 122/01/Zk;

– na temat jednostek niemieckich operujàcych w miejscowoÊci Kochcice we wrzeÊniu 1939 r.;
na podstawie materia∏ów Archiwum Paƒstwowego w Katowicach; do Êledztwa S 29/01/Zn;

– na temat jednostek niemieckich operujàcych we wrzeÊniu 1939 r. w miejscowoÊci Ma∏usy
Wielkie; na podstawie materia∏ów Archiwum Paƒstwowego w Katowicach; do Êledztwa S 29/02/Zn;

– na temat jednostek wojskowych stacjonujàcych w rejonie Sosnowca oraz na temat organu
paƒstwowego odpowiedzialnego za aresztowanie Lwa Czusowa w 1952 r.; na podstawie publikacji
naukowych; do Êledztwa S 8/01/Zk;
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– w sprawie Polaków wysiedlonych z powiatu ˝ywieckiego do GG; na podstawie materia∏ów ar-
chiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Krakowie; do Êledztwa S 5/00/Zn;

– na temat eksterminacji ludnoÊci polskiej w latach 1939–1941 na obszarze dzisiejszej Ukrainy;
na podstawie materia∏ów archiwalnych CAW; do Êledztwa S 70/01/Zk;

– w sprawie funkcjonowania sàdu doraênego 148. Dywizji Piechoty w Gliwicach w 1940 r.; na
podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 69/02/Zn;

– na temat spalenia synagogi w B´dzinie w 1939 r.; na podstawie materia∏ów IPN; do Êledztwa
S 34/03/Zn;

– w sprawie funkcjonowania sàdu doraênego Gestapo w Katowicach w latach 1941–1943; na
podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 12/01/Zn;

– w sprawie egzekucji mieszkaƒców Lipowej w 1940 r. przez ˝andarmeri´ niemieckà; na pod-
stawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 36/03/Zn;

– w sprawie ustalenia jednostki niemieckiej odpowiedzialnej za pacyfikacje Przyrowa w 1945 r.;
do Êledztwa S 44/02/Zn;

– w sprawie aresztowania 41 mieszkaƒców Chrzanowa w 1940 r.; na podstawie materia∏ów Ar-
chiwum Paƒstwowego w Katowicach; do Êledztwa S 33/03/Zn;

– dotyczàca obozu dla powstaƒców w Nieborowicach w 1939 r.; do Êledztwa S 61/02/Zn;
– dotyczàca Stanis∏awa Ryttera, dyrektora w Zak∏adach Przemys∏u Ci´˝kiego w Strzebnicy; do

Êledztwa S 58/03/Zn;
– dotyczàca pobytu E. Pa∏ki w wi´zieniu w Cieszynie w 1955 r.; na podstawie materia∏ów archi-

walnych Archiwum Paƒstwowego w Katowicach; do Êledztwa S 7/04/Zn;
– dotyczàca osób bioràcych udzia∏ w obronie Katowic w 1939 r.; na podstawie materia∏ów Archi-

wum Paƒstwowego w Katowicach; do Êledztwa S 62/03/Zn.

Oddzia∏owa Komisja w Krakowie
– w sprawie akt sàdowych dotyczàcych polskich przodowników w S∏u˝bie Budowlanej, karanych

na podstawie dekretu sierpniowego; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa
S 2/00/Zn;

– w sprawie zabójstwa w lipcu 1940 r. w Krakowie pu∏kownika Edwarda Robakiewicza; na pod-
stawie akt Êledczych OK w Krakowie; do Êledztwa S 34/03/Zn;

– w sprawie rozstrzelania 4 osób w Szaflarach na poczàtku 1944 r. oraz kilku Polaków wiosnà
1944 r.; na podstawie materia∏ów by∏ej OKBZH w Krakowie; do Êledztwa S 80/03/Zn.

Oddzia∏owa Komisja w Lublinie
– na temat eksterminacji ludnoÊci romskiej w latach 1941–1942 w gettach w Lublinie, Radomiu

i W∏odzimierzu Wo∏yƒskim oraz na temat obozów w ZamoÊciu i Sitaƒcu; na podstawie materia∏ów
archiwalnych IPN; do Êledztwa S 68/02/Zn;

– w sprawie aresztowania przez NKWD w okresie od lipca 1944 r. do maja 1945 r. w wojewódz-
twie lubelskim i Soko∏owie Podlaskim oko∏o 7000 osób narodowoÊci polskiej, w wi´kszoÊci ˝o∏nie-
rzy AK i BCh, których deportowano do obozów w Stalinogorsku, Borowiczach i Riazaniu i którzy
tam zmarli; na podstawie materia∏ów archiwalnych CAW, Kolekcji Wojskowej Komisji Archiwal-
nej; do Êledztwa S 12/01/Zk;

– na temat formacji wojskowych i policyjnych stacjonujàcych w Turobinie, pow. Krasnystaw,
w latach 1940–1944 oraz sk∏adów osobowych poszczególnych posterunków; na podstawie materia-
∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 99/01/Zn;

– w sprawie obsady posterunku ˝andarmerii w Lubartowie w 1939 r. w zwiàzku ze zbrodnià do-
konanà przez tych ˝andarmów na 50 osobach w Lubartowie i 12 osobach w Lublinie; na podstawie
materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 4/00/Zn;

– w sprawie zabójstwa ksi´dza Stanis∏awa Zielinskiego w marcu 1945 r. w KraÊniku, woj. lubel-
skie; na podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego; do Êledz-
twa S 9/01/Zk;
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– na temat ekstradycji przest´pców wojennych do Polski, w sprawie 91 ekstradowanych do Pol-
ski SS-manów, którzy pe∏nili s∏u˝b´ w ró˝nych obozach; na podstawie dokumentów przys∏anych
z Ludwigsburga; do Êledztwa S 49/01/Zn;

– na temat podstaw rozwiàzania organizacji konspiracyjnych na ziemiach polskich w latach
1944–1945; do Êledztwa S 14/00/Zk;

– w sprawie zbrodni dokonanej w czerwcu 1945 r. w Paƒstwowym Szpitalu Klinicznym w Lubli-
nie; na podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Lublinie, zespó∏ Prokura-
tora Sàdu Okr´gowego w Lublinie; do Êledztwa S 1/02/Zk;

– w sprawie zbrodni dokonanych na mieszkaƒcach wsi Chojny i Kszczonów przez funkcjonariu-
szy Specjalnych Batalionów Wojska Polskiego dowodzonych przez Grzegorza Korczyƒskiego,
Edwarda Gronczewskiego i Boles∏awa Kowalskiego; do Êledztwa S 129/01/Zk;

– w sprawie obozu dla ludnoÊci ˝ydowskiej oraz w sprawie obozu dla jeƒców radzieckich w Po-
niatowej, pow. Opole Lubelskie; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN, zespó∏ Delegata Pol-
ski do Komisji Narodów Zjednoczonych dla Spraw Zbrodni Wojennych (UNWCC) w Londynie,
Kolekcja Z Akta NTN oraz Archiwum Paƒstwowego w Lublinie; do Êledztwa S 49/01/Zn;

– na temat zbrodni pope∏nionej przez funkcjonariuszy PUBP w KraÊniku na ˝o∏nierzach NSZ;
na podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Lublinie, Oddzia∏ w KraÊniku,
zespo∏y Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w KraÊniku i Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej w KraÊniku; do Êledztwa S 157/01/Zk;

– w sprawie masowych zbrodni dokonanych przez 22. Pu∏k Policji Niemieckiej w latach
1939–1944 na terenie woj. lubelskiego; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa
S 118/01/Zn;

– w sprawie okolicznoÊci Êmierci Benedykta Dró˝d˝a, Tadeusza Wroƒskiego i Tadeusza Zagoz-
dona w 1946 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN, Prokuratury Okr´gowej w Lublinie,
Archiwum Paƒstwowego w Lublinie; do Êledztw S 62/02/Zk; S 22/02/Zk; S 12/01/Zk;

– dotyczàca likwidacji VIII Prywatnego Liceum Ogólnokszta∏càcego Sióstr Urszulanek w Lubli-
nie w czerwcu 1955 r.; na podstawie mat. Archiwum Paƒstwowego w Lublinie, zespó∏ Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie 1950–1973 – Wydzia∏ OÊwiaty, zespó∏ Kuratorium
Okr´gu Szkolnego Lubelskiego 1944–1950, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie
– Kuratorium Okr´gu Szkolnego; do Êledztwa S 1/03/Zk;

– dotyczàca pozbawienia wolnoÊci ze szczególnym udr´czeniem Jana Zajàca, Marii i Jadwigi Fi-
ja∏kiewicz oraz Czes∏awa Szcz´cha; na podstawie mat. Archiwalnych IPN, Archiwum Paƒstwowe-
go w Lublinie; do Êledztwa S 26/02/Zk; S 40/02/Zk; S 44/03/Zk;

– w sprawie zbrodni dokonanej na 4 osobach w 1940 r. w Janowie Lubelskim; na podstawie mat.
archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Lublinie; do Êledztwa S 90/01/Zn;

– w sprawie zbrodni ludobójstwa pope∏nionych przez oddzia∏y UPA na terenie woj. lubelskiego
w okresie 1942–1948; do Êledztwa S 122/01/Zi;

– w sprawie zabójstwa Boles∏awa Bieleckiego, ps. „Gomu∏ka”, dnia 24 marca 1948 r. w Hucie
Skaryszewskiej; na podstawie mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa S 24/03/Zk;

– w sprawie pozbawienia wolnoÊci ze szczególnym udr´czeniem Tadeusza D´bca na posterun-
ku MO w Skaryszewie, PUBP w Radomiu i w wi´zieniu w Radomiu; na podstawie mat. archiwal-
nych IPN; do Êledztwa S 36/03/Zk;

– w sprawie zabójstwa Stanis∏awa Egiejmana w wi´zieniu w Radomiu w styczniu 1947 r.; na pod-
stawie mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa S 61/02/Zk;

– w sprawie zabójstw dokonanych w okolicach W∏odawy, Sosnowicy i Za∏ucza; na podstawie
mat. archiwalnych IPN oraz Centralnego Archiwum Wojskowego; do Êledztwa S 128/01/Zi;

– w sprawie pozbawienia wolnoÊci Stanis∏awa Stoja; na podstawie mat. archiwalnych IPN; do
Êledztwa S 63/02/Zk;

– w sprawie pozbawienia wolnoÊci Kazimierza i Telesfora Wiraszków oraz Edwarda Starzyka;
na podstawie mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa S 47/02/Zk;
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– w sprawie pozbawienia ˝ycia Eugeniusz Dymitrowa; na podstawie mat. archiwalnych IPN; do
Êledztwa S 178/01/Zk;

– dotyczy zabójstwa Bronis∏awa Jakubca w Modliborzycach w sierpniu 1946 r.; na podstawie
materia∏ów CAW, zespó∏ Kolekcja Wojskowej Komisji Archiwalnej; do Êledztwa S 1/00/Zk;

– dotyczy zabójstw 2 osób dokonanych w miejscowoÊci Kolonia Natalin 22 paêdziernika 1943 r.
oraz operacji przeprowadzonych przez NKWD latem 1946 r. na terenie powiatu kraÊnickiego; na
podstawie akt by∏ej Okr´gowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie, CAW, zespó∏
Kolekcja Wojskowej Komisji Archiwalnej; do Êledztwa S 74/02/Zn;

– dotyczy zamordowania 2 osób narodowoÊci ˝ydowskiej we wrzeÊniu 1944 r. przez funkcjona-
riuszy niemieckich w Siennie; na podstawie materia∏ów Archiwum Paƒstwowego w Radomiu, ze-
spó∏ Gubernator Dystryktu Radomskiego; do Êledztwa S 93/02/Zn;

– dotyczy pozbawienia ˝ycia Antoniego Gajla 9 stycznia 1941 r. oraz masowych aresztowaƒ do-
konanych w nocy z 24 na 25 stycznia 1941 r. w Radomiu i okolicach; na podstawie materia∏ów ar-
chiwalnych IPN, zespó∏ Komendant Policji Bezpieczeƒstwa i S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Dystrykcie
Radom 1939–1944; do Êledztwa S 170/01/Zn;

– dotyczy zabójstw 200 osób narodowoÊci ˝ydowskiej na terenie powiatu Miƒsk Mazowiecki; na
podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 2/01/Zn.

Oddzia∏owa Komisja w ¸odzi
– na temat funkcjonowania obozu NKWD w Rembertowie w 1945 r.; do Êledztwa S 39/03/Zk;
– na temat funkcjonowania placówki NKWD w ¸owiczu w latach 1945–46; do Êledztwa S 54/01/Zk;
– na temat obozu pracy wychowawczej (Arbeitserziehungslager) w Ostrowcu Wielkopolskim;

do Êledztwa S 25/01/Zn;
– na temat zbrodni pope∏nionych w latach 1940–41 na ludnoÊci ˝ydowskiej w Uniejowie; na

podstawie literatury przedmiotu; do Êledztwa S 18/03/Zn;
– na temat hitlerowskiego obozu w Rudzie Pabianickiej; do Êledztwa S 32/02/Zn;
– na temat zbrodni pope∏nionych w hitlerowskim obozie dla Cyganów w ¸odzi; na podstawie

materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w ¸odzi, zespó∏ Prze∏o˝onego Starszeƒstwa ˚y-
dów; do Êledztwa S 41/02/Zn;

– w sprawie funkcjonariusza WUBP w ¸odzi Wac∏awa Zasady; na podstawie akt Wojskowego
Sàdu Rejonowego w ¸odzi; do Êledztwa S 14/02/Zk;

– w sprawie skazania na Êmierç Zdzis∏awa Szymaƒskiego; na podstawie materia∏ów archiwal-
nych Archiwum Paƒstwowego w ¸odzi, zespo∏y: komitety wojewódzki i miejski PPR i PZPR w ¸o-
dzi oraz akt Wojskowego Sàdu Rejonowego w ¸odzi; do Êledztwa S 4/01/Zk;

– na temat funkcjonariuszy hitlerowskiego wi´zienia-obozu karnego w Ostrowie Wielkopolskim;
na podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Kaliszu; do Êledztwa S 39/01/Zn;

– na temat obozów zag∏ady, w których dokonywano eksterminacji Romów z getta w Piotrkowie
Trybunalskim; do Êledztwa S 27/03/Zn;

– w sprawie zbrodni pope∏nionych przez Niemców na ludnoÊci powiatu tureckiego w poczàt-
kach wrzeÊnia 1939 r. oraz zbrodni pope∏nianych w wi´zieniu w Sieradzu w latach 1942–1944 na
rolnikach z miejscowoÊci Wyszyna, pow. Turek; do Êledztwa S 33/03/Zn;

– na temat zbrodni pope∏nionej na Polakach w lesie ko∏o wsi Gomunice przez ˝andarmów z pla-
cówki w Radomsku; do Êledztwa S 42/02/Zn;

– na temat zbrodni pope∏nionych na Polakach zatrudnionych przymusowo przy budowie umoc-
nieƒ obronnych wzd∏u˝ rzeki Warty; do Êledztwa S 20/01/Zn;

– na temat okolicznoÊci Êmierci ksi´dza W∏adys∏awa Adamusa; do Êledztwa S 46/03/Zk;
– na temat zbrodni pope∏nionej przez funkcjonariusza NKWD z placówki w Wo∏o˝ynie, woj.

nowogródzkie, na 100 polskich wi´êniach podczas ewakuacji wi´zienia; do Êledztwa S 37/03/Zk;
– w sprawie aresztowania w lipcu 1953 r. cz∏onków niepodleg∏oÊciowej organizacji „Zorza”

przez funkcjonariuszy PUBP w Pabianicach; na podstawie Akt Wojskowego Sàdu Rejonowego
w ¸odzi; do Êledztwa S 62/02/Zk;
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– na temat zbrodni pope∏nionej w nocy z 14 na 15 maja 1944 r. w Kamieniu, gm. Iwieniec, na
˝o∏nierzach AK; na podstawie materia∏ów archiwalnych CAW; do Êledztwa S 17/01/Zk;

– na temat zbrodni pope∏nionej przez funkcjonariusza hitlerowskiego Alexa Springera w lesie
tuszyƒskim pod ¸odzià; do Êledztwa S 40/03/Zn;

– w sprawie zabójstwa Ludwika Danielaka, ˝o∏nierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego
w 1947 r. w Piotrkowie Trybunalskim; do Êledztwa S 56/03/Zn;

– w sprawie zbrodni dokonanej na 30–50 osobach narodowoÊci niemieckiej na poczàtku 1945 r.
we wsi Micha∏opol; do Êledztwa S 68/01/Zi;

– dotyczàca likwidacji getta dla ˚ydów w ¸asku; do Êledztwa S 30/03/Zn;
– w sprawie wielokrotnego pozbawiania wolnoÊci Lucjana Sikorskiego przez funkcjonariuszy

PUBP w ¸odzi w latach 1945–55; do Êledztwa S 58/03/Zk;
– dotyczàca okolicznoÊci rozstrzelania setek jeƒców niemieckich przez Rosjan w okolicach ¸o-

wicza w okresie II wojny Êwiatowej; do Êledztwa S 69/03/Zk;
– w sprawie zabójstwa przez hitlerowców 16 ˚ydów 16 sierpnia 1942 r. w Rawie Mazowieckiej;

do Êledztwa S 41/03/Zn;
– w sprawie zbrodni ludobójstwa i innych form eksterminacji polskich dzieci i m∏odzie˝y w la-

tach 1939–1945, dokonanych przez w∏adze hitlerowskie w rejencji kaliskiej/∏ódzkiej; na podstawie
materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w ¸odzi, zespó∏ Akta miasta ¸odzi – Wydzia∏
Opieki; do Êledztwa S 4/00/Zn;

– dotyczàca dzia∏alnoÊci AK w okr´gu nowogródzkim; do Êledztwa S 13/01/Zk;
– w sprawie aresztowania przez gestapo 10 mieszkaƒców Trojanowa w paêdzierniku 1944 r.; na

podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Tomaszowie Mazowieckim; do
Êledztwa S 70/03/Zn;

– na temat zabójstw ludnoÊci ˝ydowskiej w Zelowie, pow. ¸ask, w okresie od wrzeÊnia
1939 r. do sierpnia 1943 r.; na podstawie opracowaƒ i materia∏ów archiwalnych; do Êledztwa
S 24/03/Zn;

– dotyczy ∏amania prawa przez funkcjonariuszy PUBP w Kutnie; na podstawie akt Wojskowe-
go Sàdu Rejonowego w ¸odzi; do Êledztwa S 44/01;

– dotyczy funkcjonariuszy urz´dów bezpieczeƒstwa; na podstawie materia∏ów Wojskowego Sà-
du Rejonowego w ¸odzi; do Êledztwa S 16/02/Zk i S 1/02/Zk;

– dotyczy zabójstwa 16 obywateli polskich 6 wrzeÊnia 1939 r. w Przec∏awiu przez cz∏onków nie-
mieckiej grupy dywersyjnej; do Êledztwa S 33/04/Zn;

– dotyczy zamordowania kilku Polaków przez funkcjonariuszy ˝andarmerii niemieckiej z poste-
runku w Siemkowicach w latach 1942–1944; do Êledztwa S 61/03/Zn;

– w sprawie zbrodni pope∏nionych przez hitlerowców w obozie przesiedleƒczym w Konstanty-
nowie ¸ódzkim w latach 1939–1945; do Êledztwa S 19/04/Zn.

Oddzia∏owa Komisja w Poznaniu
– na temat zbrodni pope∏nionej na ludnoÊci ˝ydowskiej w pow. tureckim w latach 1941–42; do

Êledztwa S 15/02/Sn;
– na temat obozów hitlerowskich w Pile i przekazywania z tych obozów jeƒców do obozu w No-

winach Wielkich; do Êledztwa S 43/03/Zn;
– na temat zbrodni dokonanej w okolicach lasu bytiƒskiego mi´dzy paêdziernikiem a grudniem

1939 r.; do Êledztwa S 96/02/Zn;
– dotyczàca Narodowej Organizacji Bojowej oraz okolicznoÊci skazania na Êmierç przez Volks-

gerichtshof w Berlinie w grudniu 1941 r. jej przywódców; do Êledztwa S 54/03/Zn;
– dotyczàca zbrodni pope∏nionej przez hitlerowców na mieszkaƒcach miasta i powiatu Mi´dzy-

chód; na podstawie mat. Archiwum Paƒstwowego w Poznaniu, zespó∏ Wi´zienie Sàdu Krajowego
w Gnieênie 1939–1945 oraz zespó∏ Wi´zienie Sàdowe w Szamotu∏ach 1939–1945; do Êledztwa
S 100/01/Zn;
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– dotyczàca mordu dokonanego na Polakach wcielonych do Wehrmachtu; na podstawie mat. ar-
chiwalnych IPN; do Êledztwa S 53/03/Zi;

– dotyczy ustalenia szefów KPMO w Gnieênie i Poznaniu, KMMO w Poznaniu, KWMO w Po-
znaniu; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 22/00/Zk.

Oddzia∏owa Komisja w Rzeszowie
– w sprawie zbrodni pope∏nionej na Romach w getcie przemyskim; na podstawie materia∏ów ar-

chiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie; do Êledztwa S 68/02/Zk;
– w sprawie zbrodni pope∏nionej na Ukraiƒcach w Ryszkowej Woli i w Chodanie w 1946 r.; na

podstawie materia∏ów archiwalnych Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie, IPN, CAW; do Êledz-
twa S 60/02/Zk;

– na temat podstaw prawnych i zakresów funkcjonowania obozów S∏u˝by Budowlanej; do Êledz-
twa S 6/02/Zk;

– w sprawie zbrodni pope∏nionej na Ukraiƒcach w nocy z 8 na 9 lipca 1946 r. we wsi Terka; na
podstawie materia∏ów IPN; do Êledztwa S 7/00/Zk;

– w sprawie zbrodni pope∏nionej na ludnoÊci ˝ydowskiej na terenie Czermina, pow. Mielec; na
podstawie materia∏ów IPN i GKBZHwP; do Êledztwa S 58/02/Zn;

– na temat zamordowania 80 osób w Sosenkach ko∏o Cieszanowa; na podstawie materia∏ów ar-
chiwalnych Archiwum Paƒstwowego w PrzemyÊlu; do Êledztwa S 72/02/Zi;

– na temat zabójstwa 82 Ukraiƒców w miejscowoÊci Stary Lubliniec, pow. Lubaczów; na pod-
stawie materia∏ów archiwalnych AP w Rzeszowie, zespó∏ Akta Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie i materia∏ów IPN; do Êledztwa S 3/03/Zk;

– na temat zbrodni nacjonalistów ukraiƒskich na Polakach na terenie pow. lubaczowskiego; na
podstawie materia∏ów AP w Rzeszowie i IPN; do Êledztwa S 45/02/Zi;

– w sprawie zbrodni pope∏nionej w Hotyƒcu 8 maja 1946 r.; na podstawie materia∏ów archiwal-
nych IPN i AP w Rzeszowie oraz CAW; do Êledztwa S 27/03/Zk;

– w sprawie zabójstw obywateli polskich narodowoÊci ukraiƒskiej w styczniu 1946 r. przez ˝o∏-
nierzy LWP w Dobrej Szlacheckiej i Zawadce Morochowskiej, pow. Sanok; na podstawie materia-
∏ów archiwalnych CAW oraz literatury wojskowej; do Êledztw S 57/01/Zk, S 55/01/Zk;

– w sprawie zbrodni pope∏nionych przez nacjonalistów ukraiƒskich na Polakach na terenie po-
wiatów Lesko i Jaros∏aw w latach 1943–47; na podstawie materia∏ów archiwalnych CAW; do
Êledztw S 19/02/Zi, S 33/02/Zi;

– w sprawie zbrodni pope∏nionych na Ukraiƒcach w pow. PrzemyÊl w latach 1944–47; na pod-
stawie materia∏ów CAW; do Êledztwa S 11/01/Zk;

– w sprawie deportacji ˝o∏nierzy AK z obwodu PrzemyÊl, Przeworsk, Jaros∏aw i Rzeszów w la-
tach 1944–45; na podstawie materia∏ów archiwalnych CAW; do Êledztwa S 27/02/Zk, S 9/02/Zk,
S 50/02/Zk, S 5/00/Zk;

– w sprawie zbrodni pope∏nionych na Romach w getcie rzeszowskim i w getcie gorzyckim; na
podstawie materia∏ów OKBZH w Rzeszowie; do Êledztwa S 40/02/Zn;

– w sprawie zbrodni pope∏nionej w 1947 r. w miejscowoÊci Nagnojów; na podstawie materia∏ów
archiwalnych AP w Rzeszowie; do Êledztwa S 22/03/Zk;

– w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci PUBP w Jaros∏awiu w latach 1944–56; na podstawie mate-
ria∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 23/01/Zk;

– w sprawie zbrodni pope∏nionej na ludnoÊci ukraiƒskiej Paw∏okomy w marcu 1945 r.; na pod-
stawie materia∏ów archiwalnych AP w Rzeszowie; do Êledztwa S 52/01/Zi;

– w sprawie aresztowaƒ w ˚erenicy Wy˝nej w lutym 1947 r.; na podstawie materia∏ów archiwal-
nych CAW, zespó∏ akta 8. i 6. Dywizji Piechoty; do Êledztwa S 76/02/Zk;

– w sprawie zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy PUBP w Nisku w latach 1944–56; na
podstawie materia∏ów IPN; do Êledztwa S 5/02/Zk;
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– w sprawie zbrodni pope∏nionej przez ˝andarmów niemieckich i ˝o∏nierzy Wehrmachtu w la-
tach 1939–1944; na podstawie opracowaƒ regionalnych; do Êledztwa S 35/03/Zn;

– w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraiƒskich na Polakach na terenie pow. brzozowskiego w la-
tach 1944–1946; na podstawie materia∏ów IPN, zespó∏ Akta Sàdu Grodzkiego w Brzozowie oraz
materia∏ów Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie, Delegatura w Sanoku; do Êledztwa S 14/01/Zi;

– w sprawie zabójstwa ok. 50 osób narodowoÊci ˝ydowskiej przez funkcjonariuszy niemieckich
w Posadzie Nowomiejskiej w 1941 r.; do Êledztwa S 3/00/Zn;

– w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy PUBP w Sanoku; na podstawie mat. archi-
walnych IPN; do Êledztwa S 96/01/Zk;

– w sprawie zabójstwa profesorów wy˝szych uczelni, cz∏onków ich rodzin oraz mieszkaƒców
Lwowa w lipcu 1941 r.; na podstawie mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa S 5/03/Zn;

– w sprawie zbrodni nazistowskich pope∏nionych na terenie getta ˝ydowskiego w KroÊnie
w 1942 r. na obywatelach polskich narodowoÊci romskiej; na podstawie akt Êledczych b. OKBZpNP
w Rzeszowie; do Êledztwa S 69/02/Zn;

– w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy PUBP w PrzemyÊlu w latach 1944–56; na
podstawie mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa S 43/01/Zk;

– w sprawie aresztowaƒ i wywózek z Drohobycza po 1941 r.; do Êledztwa S 70/01/Zk;
– w sprawie represji wobec obywateli polskich za dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà na terenie woj.

lwowskiego; do Êledztwa S 19/03/Zk;
– w sprawie zabójstwa 32 osób narodowoÊci ukraiƒskiej w Rudzie Ró˝anieckiej w 1944 r.; na

podstawie mat. archiwalnych IPN, zespó∏ PUBP w Lubaczowie; do Êledztwa S 80/02/Zk;
– w sprawie aresztowania W∏adys∏awa ¸uczaka przez ˝o∏nierzy WP; na podstawie mat. Central-

nego Archiwum Wojskowego; do Êledztwa S 79/02/Zk;
– w sprawie zbrodni pope∏nionej przez Ukraiƒców na obywatelach polskich w Tylawie; na pod-

stawie mat. archiwalnych IPN oraz Centralnego Archiwum Wojskowego; do Êledztwa S 39/03/Zi;
– w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci PUBP w Lubaczowie; na podstawie mat. Centralnego Ar-

chiwum Wojskowego; do Êledztwa S 53/01/Zk;
– w sprawie zdarzeƒ w Kalwarii Pac∏awskiej w maju 1947r.; na podstawie mat. Centralnego Ar-

chiwum Wojskowego; do Êledztwa S 79/02/Zk;
– w sprawie zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy PUBP w Tarnobrzegu; na podstawie

mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa S 50/01/Zk;
– w sprawie zabójstwa mieszkaƒca Lutory˝a; na podstawie mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa

S 63/03/Zi;
– w sprawie zbrodniczej dzia∏alnoÊci funkcjonariuszy PUBP w Brzozowie; na podstawie mat.

Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie, OBUiAD w Rzeszowie; do Êledztwa S 91/01/Zk,
S 58/04/Zk;

– w sprawie to˝samoÊci osób powracajàcych z Niemiec; na podstawie mat. Archiwum Paƒstwo-
wego w Rzeszowie; do Êledztwa S 72/02/Zk;

– w sprawie pacyfikacji wsi Choceƒ i zabójstwa ukraiƒskich mieszkaƒców tej wsi w styczniu
1947 r.; do Êledztwa S 37/03/Zk;

– w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraiƒskich dokonanej na mieszkaƒcach Tylawy, gm. Dukla,
w latach 1943–1947; do Êledztwa S 39/03/Zi;

– w sprawie zbrodni pope∏nionej na obywatelach polskich narodowoÊci ukraiƒskiej w Gorajcu,
pow. Lubaczów; na podstawie mat. Centralnego Archiwum Wojskowego; do Êledztwa S 55/03/Zk;

– w sprawie zbrodni w obozie dla Ukraiƒców, Niemców i volksdeutschów w Jaros∏awiu w latach
1944–45; na podstawie mat. Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie i PrzemyÊlu; do Êledztwa
S 43/03/Zk;

– w sprawie zastrzelenia Antoniego Drzewieckiego w okolicach Jaros∏awia 11 listopada 1950 r.
oraz zamordowania profesorów wy˝szych uczelni we Lwowie w lipcu 1941 r.; na podstawie mat. Ar-
chiwum Paƒstwowego w PrzemyÊlu i Rzeszowie oraz Archiwum Akt Nowych; do Êledztwa S 67/03/Zk;
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– w sprawie zbrodni pope∏nionej przez nacjonalistów ukraiƒskich na terenie powiatu przemyskie-
go w latach 1944–47; na podstawie mat. Centralnego Archiwum Wojskowego; do Êledztwa S 2/00/Zi;

– dotyczy zbrodni funkcjonariuszy PUBP w Sanoku; na podstawie materia∏ów OBUiAD w Rze-
szowie; do Êledztwa S 96/01/Zk;

– w sprawie zbrodni funkcjonariuszy PUBP w Kolbuszowej; na podstawie materia∏ów OBUiAD
w Rzeszowie; do Êledztwa S 88/01/Zk;

– w sprawie naruszenia praw pracowniczych w Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego PZL-Rze-
szów; na podstawie materia∏ów Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie; do Êledztwa S 58/03/Zk;

– w sprawie zabójstwa Feliksa Koz∏owskiego w Gielni 30 wrzeÊnia 1942 r.; na podstawie akt by-
∏ej OKBZpNP w Rzeszowie; do Êledztwa S 60/03/Zn;

– dotyczy zabójstwa osób narodowoÊci ˝ydowskiej w Czajkowej w sierpniu 1942 r.; na podsta-
wie akt by∏ej OKBZpNP w Rzeszowie; do Êledztwa S 8/04/Zn;

– dotyczy zabójstwa obywateli polskich narodowoÊci ukraiƒskiej w miejscowoÊciach Ryszkowa
Wola i Chodan w 1946 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych OBUiAD w Rzeszowie; do Êledz-
twa S 60/02/Zk;

– w sprawie zabójstwa obywateli polskich narodowoÊci ukraiƒskiej w Brzozowcu 29 marca
1946 r.; na podstawie materia∏ów CAW; do Êledztwa S 56/03/Zk;

– dotyczy deportacji obywateli polskich z terenu woj. lwowskiego przez w∏adze sowieckie w g∏àb
ZSRR w latach 1939–1941; na podstawie materia∏ów archiwalnych OKBZpNP w Rzeszowie; do
Êledztwa S 12/04/Zk;

– w sprawie zbrodni pope∏nionych przez funkcjonariuszy PUBP w KroÊnie; na podstawie mate-
ria∏ów archiwalnych OBUiAD w Rzeszowie; do Êledztwa S 28/01/Zk;

– w sprawie masowych aresztowaƒ i wywo˝enia do ∏agrów ZSRR ˝o∏nierzy AK z obwodu Rze-
szów w latach 1944–1945; na podstawie materia∏ów CAW; do Êledztwa S 5/00/Zn;

– w sprawie pozbawienia wolnoÊci obywateli polskich narodowoÊci romskiej w getcie we Lwo-
wie w latach 1941–1942; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledztwa S 41/02/Zn;

– w sprawie zabójstwa kilku osób w miejscowoÊci Liszczawka w kwietniu 1946 r.; na podstawie
materia∏ow Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie oraz
OBUiAD w Rzeszowie; do Êledztwa S 59/03/Zk;

– w sprawie zabójstwa 9 obywateli polskich narodowoÊci ukraiƒskiej 29 marca 1946 r. w Brzo-
zowcu; na podstawie materia∏ów CAW i OBUiAD w Rzeszowie; do Êledztwa S 56/03/Zk.

Oddzia∏owa Komisja we Wroc∏awiu
– na temat ludnoÊci romskiej w gettach w Bobowej i w Gorlicach; na podstawie literatury przed-

miotu; do Êledztwa S 9/03/Zn;
– na temat 24 funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa dzia∏ajàcych na terenie Dolnego Âlàska;

na podstawie publikacji naukowych oraz materia∏ów IPN; do Êledztw S 69/02/Zk, S 71/02/Zk;
– na temat osób bioràcych udzia∏ w Êledztwie przeciwko Tadeuszowi Siporze w 1952 r.; na pod-

stawie mat. archiwalnych IPN; do Êledztwa S 32/03/Zk;
– na temat materia∏ów dotyczàcych osób skierowanych na roboty przymusowe do Âwiebodzic;

na podstawie materia∏ów IPN, Archiwum Paƒstwowego we Wroc∏awiu, Oddzia∏ w Kamieƒcu Zàb-
kowickim, Centralnego Muzeum Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach oraz materia∏ów Archi-
wum Akt Nowych; do Êledztwa S 49/03/Zn;

– w sprawie fizycznego i psychicznego zn´cania si´ nad Ludwikiem Kopaczyƒskim i innymi oso-
bami w okresie od 25 maja do lipca 1950 r.; na podstawie materia∏ów archiwalnych IPN; do Êledz-
twa S 21/03/Zk.

Opinie na zlecenie IPN oraz na zlecenie podmiotów zewn´trznych
– w sprawach zamordowania w lasach piaÊnickich Stanis∏wa P∏otkowiaka i Szczepana Pileckie-

go; do Ko 112/03 i Ko 110/03;
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– w sprawie wykazu osób rozstrzelanych w paêdzierniku 1939 r. w Grabowie, gm. KoÊcierzyna;
do Ko 115/03;

– w sprawie zbrodni pope∏nionej na Polakach we wrzeÊniu i paêdzierniku 1939 r. w lasach me-
stwinowskich; do Ko 142/03;

– w sprawie wyroku Sàdu Specjalnego we W∏oc∏awku z sierpnia 1941 r.; do Ko 41/03;
– w sprawie wyroku sàdu polowego 8. Dywizji Wehrmachtu skazujàcego na Êmierç ˝o∏nierza Ba-

talionu Obrony Narodowej; do Ko 66/03;
– w sprawie wywiezienia Polaków z miejscowoÊci Konty na roboty do Niemiec; do Ko 129/03;
– w sprawie wyroku Êmierci wydanego przez Generalnà Prokuratur´ w Gdaƒsku w lipcu 1944 r.;

do Ko 55/03;
– w sprawie zbrodni dokonanych przez hitlerowców w lasach piaÊnickich w 1939 r.; do Ko 106/03;
– w sprawie zbrodni pope∏nionych na terenie KL Stutthof; do Ko 87/03;
– w sprawie materia∏ów dotyczàcych dzia∏alnoÊci Hansa Vorkoepera i policji porzàdkowej

w Katowicach; do Ko 41/03;
– na temat zbrodni Wehrmachtu na terenie woj. krakowskiego, dla prokuratora GKÂZpNP;
– w sprawie zbrodni pope∏nionej w lipcu 1943 r. na mieszkaƒcach getta we wsi Adamy, pow. Ka-

mionka Strumy∏owa, woj. tarnopolskie; do Ko 40/03;
– na temat okolicznoÊci pacyfikacji Ispiny w czerwcu 1943 r.; do Ko 28/03;
– na temat przest´pczej dzia∏alnoÊci Willy Schafera, dla Prokuratury w Dortmundzie;
– w sprawie obozu przejÊciowego w Che∏mie, zbrodni na ˚ydach w Adampolu, przymusowego

zatrudniania w majàtku zarzàdzanym przez Niemców w Ratoszynie, wi´zienia na Zamku w Lubli-
nie; dla OBUiAD w Lublinie;

– w sprawie funkcjonowania hitlerowskiego obozu dla Cyganów w ¸odzi; dla Zarzàdu miasta
¸odzi;

– w sprawie zbrodni Wehrmachtu pope∏nionych we wrzeÊniu 1939 r. na terenie woj. ∏ódzkiego;
do Ko 53/02;

– w sprawie zabójstwa Tadeusza Huebnera, historyka Uniwersytetu ¸ódzkiego; do Ko 50/03;
– w sprawie wyroków Êmierci tzw. sàdów doraênych w ¸odzi; do sprawy Ko 4/03;
– w sprawie wyroków wydanych przez Sàd Specjalny w ¸odzi; do Ko 18/03, Ko 35/03;
– na temat wyroku Sàdu Wojskowego z 1946 r.; do Ko 175/03;
– na temat egzekucji dokonanej w 1939 r. w lesie pod Rydzynà; do Ko 88/03;
– na temat wychowawczego obozu pracy w Âwiecku; do Ko 123/03, Ko 161/03, Ko 166/03;
– na temat grobów jeƒców zmar∏ych w obozie VIII E w Âwi´toszowie; do Ko 155/03;
– na temat szpitala obozowego w Kolcach; do Ko 97/03;
– w sprawie potwierdzenia istnienia w Malborku Stalagu nr XXB; do Ko 157/03;
– w sprawie obozu przejÊciowego w Turznicach w czasie II wojny Êwiatowej; do sprawy Ko

160/03;
– w sprawie listy osób rozstrzelanych na terenie obozu Stutthof dnia 20 marca 1940 r.; do spra-

wy Ko 141/03;
– w sprawie aresztowania i Êmierci braci Janusza i W∏odzimierza Zakrockich w siedzibie Gesta-

po w Tarnowie w 1944 r.; do Ko 54/03;
– w sprawie potwierdzenia informacji nt. rozstrzeliwaƒ przez Niemców ˚ydów w okolicy Czar-

nego Dunajca; do Ko 46/03;
– w sprawie podstaw kierowania do obozów koncentracyjnych osób zatrzymanych przez gesta-

po; do Ko 72/03;
– w sprawie wysiedleƒ mieszkaƒców Szczebrzeszyna; do Ko 92/03;
– w sprawie rozstrzeliwaƒ i pochówku ofiar na cmentarzu ˝ydowskim w ¸odzi; do Ko 85/03;
– w sprawie potwierdzenia pobytu rodziny Sobczyków w hitlerowskim obozie przesiedleƒczym

w Konstantynowie ¸ódzkim; do Ko 77/03;
– w sprawie robotnika przymusowego Jerzego Wojtala, zamordowanego w Krempem; do Ko 91/03;
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– w sprawie Emmy i Gerdy Hammerl i ich dzia∏alnoÊci w okresie okupacji hitlerowskiej w Do-
mu Matek Wojennych w ¸odzi; do Ko 86/03;

– w sprawie informacji na temat prochów lotników RAF, przeniesionych po wojnie z ˚agania
na cmentarz wojenny w Poznaniu; do Ko 230/03;

– w sprawie hitlerowskiego obozu przejÊciowego w Nowych Skalmierzycach oraz potwierdzenia
internowania w wy˝ej wymienionym obozie Romana Karolewskiego; do Ko 235/03;

– w sprawie czterech lotników amerykaƒskich, których zw∏ok nie odnaleziono; do Ko 182/03;
– w sprawie pobytu Bronis∏awa Arendta na terenie obozu Fort VII w Poznaniu w okresie

1939–1940; do Ko 187/03;
– w sprawie Êmierci Jana Czachowskiego; do Ko 172/03;
– w sprawie osadzenia Salomei i Urszuli Szafliƒskich oraz Henryka Fràtczaka w zak∏adach Deut-

sche Waffen und Muntitionsfabrik (DWM) w latach 1941–45; do spraw Ko 190/03 i Ko 191/03;
– w sprawie wyroku skazujàcego na kar´ Êmierci Franciszka Witaszka, wykonanego w styczniu

1943 r.; do spraw Ko 215/03 i Ko 178/03;
– w sprawie wyroku Êmierci Bohdana Weychana, wykonanego w lipcu 1943 r.; do sprawy Ko

188/03;
– w sprawie zbrodni dokonanych przez funkcjonariuszy nazistowskich na osobach narodowoÊci

˝ydowskiej w latach 1941–1944; do Ko 61/04;
– w sprawie zbrodni pope∏nionych przez hitlerowców na osobach psychicznie chorych i niepe∏-

nosprawnych na Pomorzu w okresie II wojny Êwiatowej; do sprawy Ko 24/04;
– w sprawie zbrodni pope∏nionych przez hitlerowców w powiecie kartuskim w latach 1939–1945;

do sprawy Ko 28/04;
– w sprawie zabójstwa 4 osób w miejscowoÊci Przymiarki w paêdzierniku 1945 r.; do sprawy Ko

16/04;
– w sprawie obozów pracy przymusowej dla ˚ydów i Ausbildungslager SS w Trawnikach; do

sprawy Ko 23/04;
– w sprawie skazania Boles∏awa Wnuka przez niemiecki sàd doraêny w 1940 r.; do sprawy Ko 33/04;
– w sprawie wysiedleƒ z miejscowoÊci Orchów w okresie II wojny Êwiatowej; do sprawy Ko 30/04;
– w sprawie wysiedleƒ z miejscowoÊci Zagaj w okresie II wojny Êwiatowej; do sprawy Ko 29/04;
– w sprawie lokalizacji masowych grobów wojennych w PrzemyÊlu; do sprawy Ko 5/04;
– w sprawie represji dokonanych przez hitlerowców wobec rodziny Marchewków osadzonej

w obozie przesiedleƒczym w ¸odzi; do sprawy Ko 39/04;
– w sprawie funkcjonowania hitlerowskiego obozu przesiedleƒczego w ¸odzi przy ul. ˚eligow-

skiego 41/43; do sprawy Ko 44/04.

Opracowania

• „Wyp´dzeni z osiedla »Montwo∏∏a« Mireckiego w ¸odzi”; do „Biuletynu IPN”;
• „Wysiedlenia z Gdyni w 1939 r.”; do „Biuletynu IPN”;
• „Trzy dni terroru. Pierwsze planowe masowe egzekucje w Wielkopolsce”; do „Biuletynu IPN”;
• „»Akcja AB« na Lubelszczyênie”; do „Biuletynu IPN”;
• „Niemieckie zbrodnie na powstaƒcach Êlàskich w 1939 r.”; do „Biuletynu IPN”;
• „Wysiedlenia z Gdyni w latach 1939–1942 w Êwietle Êledztwa OK w Gdaƒsku”; referat na III

konferencj´ historycznà „Korzenie Gdyni”.
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III. BIURO UDOST¢PNIANIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Zgodnie z ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut ewidencjonuje, gromadzi i udost´pnia doku-
menty organów bezpieczeƒstwa paƒstwa wytworzone oraz zgromadzone od dnia 22 lipca 1944 r.
do dnia 31 grudnia 1989 r., a tak˝e dokumenty organów bezpieczeƒstwa III Rzeszy i ZSRR doty-
czàce zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych, stanowiàcych zbrodnie przeciwko pokojo-
wi, ludzkoÊci lub zbrodnie wojenne oraz dotyczàce innych represji z motywów politycznych pope∏-
nionych na osobach narodowoÊci polskiej i obywatelach polskich w okresie od dnia 1 wrzeÊnia
1939 r. do dnia 31 grudnia 1989 r.

Zadania te Instytut realizuje poprzez pion archiwalny, który tworzà: Biuro Udost´pniania i Ar-
chiwizacji Dokumentów (BUiAD), oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów
(OBUiAD) oraz wydzia∏y udost´pniania i archiwizacji dokumentów w delegaturach (WUiAD).

W czwartym roku funkcjonowania Instytutu dzia∏alnoÊç pionu archiwalnego koncentrowa∏a si´
przede wszystkim na kontynuacji procesu przejmowania materia∏ów archiwalnych i szerokim udo-
st´pnianiu dokumentów. Priorytetem pionu archiwalnego by∏o udost´pnianie dokumentów oso-
bom pokrzywdzonym oraz badaczom, a tak˝e innym osobom oraz uprawnionym podmiotom. 

Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów (centrala) prowadzi∏o swojà dzia∏alnoÊç po-
przez cztery wydzia∏y:

– Ewidencji i Informacji,
– Gromadzenia i Opracowywania,
– Udost´pniania,
– Konserwacji, Reprografii oraz Obs∏ugi Magazynów.
W dziesi´ciu oddzia∏ach IPN funkcjonujà oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji doku-

mentów, przy czym ka˝de z nich ma trzy referaty, odpowiednio: Referat Ewidencji i Informacji,
Referat Gromadzenia, Opracowywania i Obs∏ugi Magazynów oraz Referat Udost´pniania.

Ponadto w cz´Êci delegatur IPN (Bydgoszcz, Kielce, Olsztyn, Radom) znajdujà si´ wydzia∏y
udost´pniania i archiwizacji dokumentów.

W okresie obj´tym niniejszym sprawozdaniem wymienione powy˝ej jednostki organizacyjne
wchodzàce w sk∏ad pionu archiwalnego wykona∏y ∏àcznie 77 999 kwerend.

Na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. w pionie archiwalnym zatrudnionych by∏o ∏àcznie 497 archiwistów
(495 etatów), w tym w BUiAD w Warszawie 179 archiwistów (178 etatów).

W BUiAD oraz w oddzia∏owych biurach udost´pniania i archiwizacji dokumentów IPN pracu-
je 17 archiwistów ze stopniem naukowym doktora oraz dwóch doktorów habilitowanych.

1. Gromadzenie i opracowywanie

1.1. Gromadzenie zasobu 

Wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. zasób archiwalny Instytutu Pami´ci Narodowej liczy∏
79 920,65 m.b., z czego 28 459,51 m.b. (35,6%) zgromadzono w Biurze Udost´pniania i Archiwi-
zacji Dokumentów, a 51 461,14 m.b. (64,4%) w dziewi´ciu oddzia∏owych biurach udost´pniania
i archiwizacji dokumentów (OBUiAD) ∏àcznie z delegaturami IPN (zob. tabela 1). W stosunku do
roku ubieg∏ego, kiedy to w dniu 30 czerwca 2003 r. zasób wynosi∏ 77 858,94 m.b., wzrós∏ on
o 2061,71 m.b., to jest o 2,65%.

Zasób IPN, intensywnie wzrastajàcy w latach ubieg∏ych, tj. w okresie 2001–2003, jest ju˝ obec-
nie w wi´kszoÊci zgromadzony. W okresie sprawozdawczym jednostki pionu archiwalnego IPN
przede wszystkim uzupe∏nia∏y swój stan posiadania o dop∏ywy akt do przej´tych ju˝ zespo∏ów lub
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zbiorów archiwalnych. W niektórych tylko przypadkach przyj´to do zasobu nowe zespo∏y. Do IPN
sà przekazywane tak˝e akta spraw, które wczeÊniej zosta∏y wypo˝yczone przez ówczesnego dyspo-
nenta innym podmiotom, a nie zosta∏y dostarczone z ca∏oÊcià dokumentacji.

Tab. 1. Zasób archiwalny IPN-KÂZpNP – stan na dzieƒ 30.06.2004 r.

Proces gromadzenia dobiega koƒca. Do przyj´cia pozosta∏y przede wszystkim sprawy z tzw.
okresu prze∏omowego – roku 1990 – kiedy uleg∏y likwidacji peerelowskie organy bezpieczeƒstwa
paƒstwa. Ustawa o IPN okreÊla precyzyjnie koƒcowe daty wytworzenia przez te organy dokumen-
tów, które podlegajà przekazaniu do Instytutu, np. z Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu sà przekazywane dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki wytworzone
w okresie do 6 maja 1990 r., a w przypadku archiwów Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych – do
31 grudnia 1990 r. Archiwalia wytworzone po tym okresie nie podlegajà przekazaniu do IPN.
Funkcjonariusze i ˝o∏nierze s∏u˝b ochrony paƒstwa, przygotowujàcy dokumenty do przekazania
IPN, dokonujà przeglàdu tej dokumentacji. 

Poza BUiAD najwi´cej archiwaliów zgromadzi∏y oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji
dokumentów w Katowicach, Wroc∏awiu, Gdaƒsku, Krakowie i Poznaniu. Ich zbiory mieszczà si´
w granicach 6000–11 200 m.b. ¸àcznie zgromadzi∏y one 39 374,72 m.b., co stanowi 76,51% doku-
mentacji zgromadzonej przez wszystkie OBUiAD. Zbiory pozosta∏ych OBUiAD mieszczà si´
w przedziale 2500–3900 m.b. (Rzeszów, Lublin, Bia∏ystok i ¸ódê). 
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Jednostka
IPN

Zasób
ogółem 
w m.b.

ABW Policja
Akta 
pasz-

portowe

Wię-
zien-

nictwo

Sądy, 
prokura-

tury, 
kolegia ds. 
wykroczeń

Archiwa 
państwo-

we

Archiwa 
wojsko-

we

b. 
OKBZpNP Inne

OBUiAD 
Białystok 
z Delegaturą 
Olsztyn

3 093,02 529,98 223,57 1 795,34 125,86 130,48 62,11 197,60 27,81 0,27

OBUiAD 
Gdańsk 
z Delegaturą 
Bydgoszcz 
i Koszalin

7 068,81 1 195,10 442,88 4 195,50 57,35 253,24 45,93 795,00 70,31 13,50

OBUiAD 
Katowice 11 191,85 1 300,94 328,66 9 033,20 20,50 196,50 74,26 217,81 14,25 5,73

OBUiAD 
Kraków 
z Delegaturą 
Kielce

6 578,21 746,34 435,00 4 850,50 22,25 89,19 83,03 274,20 69,50 8,20

OBUiAD
 Lublin 2 595,95 458,50 268,70 1 306,00 12,00 102,15 10,50 128,00 15,00 9,50

OBUiAD
Łódź 3 828,80 362,55 323,42 2 855,50 3,70 128,31 20,65 0,00 133,45 1,22

OBUiAD 
Poznań 6 297,75 946,96 395,76 4 652,31 44,72 163,46 11,00 11,30 45,12 27,12

OBUiAD 
Rzeszów 2 568,65 313,22 133,60 1 913,35 23,25 56,64 60,00 43,20 14,26 11,13

OBUiAD 
Wrocław 8 238,10 1 493,38 400,66 5 688,49 39,42 213,94 20,00 318,35 61,67 2,19

SUMA 51 461,14 7 346,97 2 952,25 36 290,19 349,05 1 333,91 387,48 1 985,46 451,37 78,86
BUiAD 
z Delegaturą 28 459,51 6 307,79 719,36 6 844,74 24,96 194,30 138,30 1 559,83 3 506,92 9 163,31

RAZEM 79 920,65 13 654,76 3 671,61 43 134,93 374,01 1 528,21 525,78 3 545,29 3 958,29 9 242,17



Przej´te akta organów bezpieczeƒstwa paƒstwa to przede wszystkim akta operacyjne z teczka-
mi personalnymi i teczkami pracy tajnych wspó∏pracowników, dokumenty dotyczàce lokali kontak-
towych i mieszkaƒ konspiracyjnych, akta rozpracowaƒ operacyjnych, akta kontrolno-Êledcze za-
wierajàce m.in. sprawy o dzia∏alnoÊci antypaƒstwowej, szpiegowskiej i sabota˝owo-dywersyjnej
oraz akta spraw obiektowo-zagadnieniowych. Du˝à cz´Êç dokumentów stanowià akta osobowe
b. funkcjonariuszy UB, SB i MO, pracowników cywilnych i ˝o∏nierzy zawodowych resortu spraw
wewn´trznych oraz materia∏y administracyjne, które przede wszystkim tworzà zbiory akt norma-
tywnych dotyczàcych organów bezpieczeƒstwa paƒstwa (m.in. rozporzàdzenia, uchwa∏y, zarzàdze-
nia, decyzje, rozkazy, pisma okólne, rozkazy personalne) oraz dokumenty jednostek organizacyj-
nych resortu spraw wewn´trznych wytworzone w zwiàzku z ich dzia∏alnoÊcià, a nie b´dàce
materia∏ami operacyjnymi i osobowymi. Nale˝y tak˝e wymieniç dokumenty powsta∏e w zwiàzku
z kryzysami spo∏eczno-politycznymi, takimi jak: Poznaƒski Czerwiec 1956 r., Marzec 1968 r., wy-
darzenia na Wybrze˝u w grudniu 1970 r., w Radomiu i Ursusie w 1976 r. oraz zwiàzane z powsta-
niem NSZZ „SolidarnoÊç” i stanem wojennym, a tak˝e zwalczaniem opozycji demokratycznej.
Cz´Êç akt przej´to w formie mikrofilmów.

Z archiwów Policji przej´to g∏ównie akta funkcjonariuszy UB i MO do 1954 r. oraz UB i SB do
1990 r. oraz znacznà iloÊç akt administracyjnych (m.in. rejestry Êledztw i dochodzeƒ z lat 1944–1954,
sprawozdawczoÊç, normatywy) oraz akta paszportowe. Te ostatnie dajà si´ wyodr´bniç w najwi´kszy
zbiór archiwalny. ¸àcznie pion archiwalny IPN zgromadzi∏ 43 134,93 m.b. akt paszportowych, w tym
6844,74 m.b. (15,9%) znajduje si´ w BUiAD, a 36 290,19 m.b. (84,1%) w dziewi´ciu OBUiAD.

Dokumenty wojskowych s∏u˝b specjalnych stanowià materia∏y przekazane przede wszystkim
przez archiwa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych. Przyjmowa∏ je jedynie BUiAD. W tej grupie ar-
chiwaliów przewa˝a dokumentacja operacyjna oraz teczki akt osobowych ˝o∏nierzy i pracowników
cywilnych wojskowych s∏u˝b specjalnych (Informacji Wojska Polskiego, Wojskowej S∏u˝by We-
wn´trznej i Zarzàdu II Sztabu Generalnego WP). BUiAD posiada równie˝ inne zespo∏y aktowe
wojskowych organów bezpieczeƒstwa, w tym akta wojskowych sàdów i prokuratur przekazane
przez Centralne Archiwum Wojskowe, Archiwum Instytucji MON, Archiwum Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej oraz Archiwum Wojsk Làdowych w Warszawie i Archiwum Paƒstwowe m.st.
Warszawy.

Odr´bnà grup´ aktowà stanowià dokumenty przej´te z archiwów S∏u˝by Wi´ziennej. Sà to
g∏ównie akta penitencjarne osób represjonowanych z motywów politycznych, w tym osób interno-
wanych w stanie wojennym. Do BUiAD przekazano akta z Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz z jednostek podleg∏ych Okr´gowemu Inspektoratowi S∏u˝by Wi´ziennej w Warszawie, do
OBUiAD akta z pozosta∏ych inspektoratów okr´gowych.

Zasób archiwalny IPN tworzà równie˝ akta spraw osób represjonowanych z motywów politycz-
nych, których twórcami by∏y powszechne sàdy i prokuratury. WÊród przej´tych z tych instytucji do-
kumentów dominujà akta spraw z lat 70. i 80. 

Niewielkà cz´Êç zasobu tworzà materia∏y przekazywane przez osoby prywatne jako dary.
W okresie sprawozdawczym do zasobu IPN przyj´to blisko 20 m.b. materia∏ów przekazanych przez
ró˝ne instytucje lub osoby prywatne w formie darowizny. Dotyczà one wa˝nych wydarzeƒ w dzie-
jach paƒstwa i narodu. Nadsy∏ane bàdê przekazywane bezpoÊrednio materia∏y cz´sto stanowià bar-
dzo osobiste pamiàtki. Niektóre zosta∏y odnalezione przypadkiem, jak mia∏o to miejsce w przypad-
ku przes∏anych do BUiAD przez panià Iwon´ Buczyƒskà zdj´ç z pogrzebu ks. Jerzego Popie∏uszki,
czy te˝ odnalezionej w piwnicy dokumentacji nale˝àcej do zast´pcy prokuratora generalnego PRL
w latach 80. – Kazimierza Kukawki.

1.1.1. Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów
Zasób BUiAD, który powi´ksza∏ si´ intensywnie w latach ubieg∏ych, w roku sprawozdawczym

wzrós∏ o 431,06 m.b. i wynosi wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. 28 459,51 m.b. (∏àcznie
z Delegaturà IPN w Radomiu, bezpoÊrednio podporzàdkowanà BUiAD). 

183



IloÊç archiwaliów zgromadzona przez BUiAD w Warszawie sytuuje je na czo∏owej pozycji wÊród
archiwów krajowych gromadzàcych narodowy zasób archiwalny. 

W okresie sprawozdawczym przej´to najwi´cej akt:
• z ABW i AW – ponad 273 m.b., 
• z Policji – ok. 60 m.b., 
• z Archiwum Paƒstwowego m.st. Warszawy – ok. 37 m.b., 
• paszportowych – 33,50 m.b., 
• z sàdów i prokuratur – 33,37 m.b.,
• Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych – ponad 10 m.b. 
WÊród darów (w okresie sprawozdawczym darczyƒcy przekazali ok. 4,81 m.b. archiwaliów) na

szczególnà uwag´ zas∏ugujà darowizny zwiàzane z losami warszawiaków w czasie II wojny Êwiatowej,
a szczególnie Powstania Warszawskiego. Sà to dwie kolekcje negatywów obrazujàcych walki kompanii
lotniczej AK por. Tadeusza Gaworskiego „Lawy”, jedna autorstwa Lecha Stanis∏awa Gàszewskiego,
druga Eugeniusza Widlickiego (obie przekazane przez spadkobierców – córki) oraz materia∏y przeka-
zane przez Marka Tadeusza Nowakowskiego, podkomendnego „Lawy”, które dotyczà nie tylko Po-
wstania Warszawskiego, ale równie˝ póêniejszych losów i jego, i wspó∏towarzyszy broni, a ponadto za-
wierajà interesujàcy zbiór prasy obcoj´zycznej z okresu II wojny Êwiatowej i prasy powojennej.

Nale˝y równie˝ wspomnieç o ubytkach z zasobu archiwalnego BUiAD. W wyniku dokonanego
przeglàdu dokumentacji przej´tej z archiwum MSWiA zosta∏y wy∏àczone akta NadwiÊlaƒskich Jed-
nostek Wojskowych MSW wytworzone po 6 maja 1990 r. Akta te w iloÊci 34,62 m.b. zosta∏y zwró-
cone do MSWiA. Do OBUiAD w Rzeszowie, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià terytorialnà, zosta∏a przeka-
zana dokumentacja UB i SB (13,62 m.b.) przej´ta w latach 2001–2003 z Delegatury ABW
w Radomiu. W tym przypadku akta przemieszczono w ramach pionu archiwalnego i nie mia∏o to
wp∏ywu na stan iloÊciowy zasobu IPN. 

IloÊç przej´tych i zgromadzonych przez BUiAD archiwaliów przedstawia si´ nast´pujàco (stan
na dzieƒ 30 czerwca 2004 r.):

• z archiwum Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu przej´to 6307,79 m.b.
(razem z kartotekami),

• z Policji – 719,36 m.b.,
• akt paszportowych – 6844,74 m.b., w tym przej´tych ze Stra˝y Granicznej – 33,50 m.b.,
• z jednostek podleg∏ych Centralnemu Zarzàdowi S∏u˝by Wi´ziennej – 24,96 m.b.,
• z sàdów i prokuratur – 194,30 m.b.,
• z archiwów Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych – ok. 929 m.b. (razem z kartotekami),
• z Centralnego Archiwum Wojskowego – ok. 935 m.b.,
• z Archiwum Wojsk Làdowych w Warszawie – ok. 603 m.b.,
• z Archiwum Instytucji MON – 14 m.b.,
• z Archiwum Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – 7 m.b.,
• z archiwów b. NadwiÊlaƒskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych

i Administracji – ok. 182 m.b., 
• z innych archiwów wojskowych, np. z Biura Ochrony Rzàdu – ok. 8 m.b.,
• z archiwum MSWiA – 7998,35 m.b. (razem z kartotekami),
• z Archiwum Paƒstwowego m.st. Warszawy – 138,30 m.b.,
• akta G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – 306,92 m.b.,
• z innych urz´dów i instytucji oraz osób fizycznych (dary) – ok. 44 m.b.
W okresie sprawozdawczym przejmowano przede wszystkim dop∏ywy akt do posiadanych ju˝

zespo∏ów i zbiorów archiwalnych. Najcz´Êciej by∏a to wypo˝yczona przez dotychczasowego dyspo-
nenta dokumentacja, która nie zosta∏a przekazana wraz z ca∏oÊcià archiwaliów, np. z Archiwum
Wojsk Làdowych czy Archiwum Paƒstwowego m.st. Warszawy. Dop∏ywy nowych materia∏ów nast´-
powa∏y z archiwów ABW, Agencji Wywiadu oraz Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, które prze-
kaza∏y ju˝ ok. 99% akt planowanych do przej´cia. Z archiwów ABW i AW przejmowano do maga-
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zynów IPN poza dokumentacjà aktowà tak˝e mikrofilmy oraz filmy, jak równie˝ dokumentacj´
fotograficznà i elektronicznà.

Ostateczne zakoƒczenie procesu gromadzenia zasobu archiwalnego nastàpi po przekazaniu
przez ABW i AW akt z okresu prze∏omowego, tj. z 1990 r., kiedy uleg∏y likwidacji jednostki SB.
Termin uzale˝niony jest od mo˝liwoÊci organizacyjnych i kadrowych dotychczasowego dysponen-
ta. Do BUiAD mogà równie˝ wp∏ywaç pojedyncze sprawy z archiwów sàdowych i prokuratur (np.
Delegatura w IPN w Radomiu ma do przej´cia ok. 3,7 m.b. akt sàdowych) oraz Policji, wypo˝yczo-
ne wczeÊniej przez ich dotychczasowego dysponenta. Do IPN winna te˝ byç przekazana cz´Êç ma-
teria∏ów z archiwów paƒstwowych podleg∏ych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Paƒstwowych,
g∏ównie kopie akt PPR i PZPR dotyczàce organów bezpieczeƒstwa paƒstwa.

1.1.2. Oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów oraz wydzia∏y udost´pniania
i archiwizacji dokumentów

W okresie sprawozdawczym zasób oddzia∏owych biur udost´pniania i archiwizacji dokumentów
powi´kszy∏ si´ o 1630,65 m.b. i w dniu 30 czerwca 2004 r. wynosi∏ 51 461,14 m.b. Najwi´cej archi-
waliów zgromadzi∏y oddzia∏y w Krakowie, Katowicach i we Wroc∏awiu. Ich zasób wzrós∏ od 300 do
500 m.b. OBUiAD w Lublinie powi´kszy∏ swój zasób o 146 m.b., w Rzeszowie o 92 m.b., w pozo-
sta∏ych OBUiAD zasób wzrós∏ o 20–60 m.b. Niewielki wzrost zasobu Êwiadczy o tym, ˝e OBUiAD
w zasadzie skoƒczy∏y proces gromadzenia dokumentów na swoim obszarze. 

SpoÊród darów, które otrzyma∏y oddzia∏owe biura, nale˝y wymieniç przekazane przez prof. dr.
hab. Romana Màdro do OBUiAD w Lublinie akta dotyczàce ekshumacji w Kàkolewnicy, Charko-
wie, Miednoje, Starobielsku, Katyniu i na Wo∏yniu oraz wspomnienia siostry W∏adys∏awa Si∏y-No-
wickiego – Joanny Szczepkowskiej-Szyd∏owskiej – przekazane przez Ma∏gorzat´ Szczepkowskà-
-Duni´. Oddzia∏owe Biuro w Rzeszowie wzbogaci∏o si´ o „Archiwum prof. Gabriela Brz´ka”
zawierajàce materia∏y dotyczàce tajnego nauczania i dzia∏alnoÊci AK na Rzeszowszczyênie z lat
1939–1944, a tak˝e r´kopisy prac naukowych profesora. Interesujàce materia∏y przejà∏ OBUiAD
we Wroc∏awiu, m.in. przekazane przez Mariana Korg´ wspomnienia (z lat 1896–1958) Franciszka
Korga, „Wilka”, konspiratora, cz∏onka BCh i powojennego ludowca, oraz przekazane przez Grzego-
rza Brauna materia∏y archiwalne dotyczàce POP PZPR i organizacji spo∏.-polit. z Polanicy Zdro-
ju i okolic z lat 50. Na wymienienie zas∏ugujà równie˝ materia∏y biograficzne z lat 1938–1992 (m.in.
korespondencja z okresu uwi´zienia) przekazane przez Rut´ Czapliƒskà, wi´zionà w czasach sta-
linowskich i skazanà w 1946 r. za przynale˝noÊç do NSZ i NZW na 10 lat wi´zienia.

W okresie sprawozdawczym nastàpi∏o przemieszczenie (zgodnie z w∏aÊciwoÊcià terytorialnà)
akt sàdowych i prokuratorskich dotyczàcych okr´gu radomskiego w iloÊci 0,5 m.b. z Delegatury
IPN w Kielcach do Delegatury IPN w Radomiu. Natomiast OBUiAD w Katowicach przekaza∏ do
Archiwum Paƒstwowego w Katowicach akta Wydzia∏u ds. Wyznaƒ w iloÊci 12,5 m.b. przej´te z ar-
chiwum zak∏adowego Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego w Katowicach.

Wszystkie oddzia∏y IPN wraz z delegaturami zgromadzi∏y wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca
2004 r. 51 461,14 m.b. akt. Najwi´cej archiwaliów przej´to z archiwów wojskowych – ponad
913 m.b. oraz z archiwów policji – 324,70 m.b. i ponad 146 m.b. z archiwów paƒstwowych. Z po-
zosta∏ych archiwów organów i instytucji, w tym z ABW, dziewi´ç OBUiAD przej´∏o od kilku do
60 m.b. akt (np. z Delegatur ABW wp∏yn´∏o do zasobów OBUiAD prawie 50 m.b.). Wi´kszoÊç
oddzia∏ów przej´∏a prawie ca∏oÊç akt z archiwów delegatur ABW (najwi´kszy dop∏yw – po blisko
14 m.b. – odnotowa∏y OBUiAD w Rzeszowie i Wroc∏awiu, a pozosta∏e OBUiAD od kilkudzie-
si´ciu centymetrów do oko∏o 10 m.b.). Nadal jednak pozostaje do przej´cia z delegatur ABW
niewielka iloÊç dokumentów, do kilku m.b. (OBUiAD w Gdaƒsku, Katowicach, Rzeszowie i we
Wroc∏awiu). 

Najmniejszy dop∏yw akt nastàpi∏ z jednostek wi´ziennictwa – 17,51 m.b. (w tym 17,42 m.b. prze-
jà∏ OBUiAD we Wroc∏awiu, a ok. 10 cm OBUiAD w Katowicach). Praktycznie koƒczy si´ proces
przejmowania akt z tych jednostek. Jedynie OBUiAD w Gdaƒsku z Delegaturà w Bydgoszczy oraz
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OBUiAD w Katowicach majà przyjàç razem ok. 6 m.b. akt penitencjarnych dotyczàcych osób re-
presjonowanych z motywów politycznych.

Praktycznie zakoƒczono te˝ przejmowanie akt z Policji i z archiwów wojskowych oraz sàdów
i prokuratur. Niewielkà iloÊç akt z tych archiwów majà do przej´cia:

1) z Policji (w iloÊci do oko∏o 3 m.b.) – OBUiAD w Gdaƒsku z Delegaturà w Bydgoszczy,
OBUiAD w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i we Wroc∏awiu;

2) z sàdów i prokuratur (tylko sprawy dotyczàce osób represjonowanych z motywów politycz-
nych) – OBUiAD w Katowicach, Krakowie i we Wroc∏awiu;

3) z Archiwum Wojsk Làdowych w Warszawie – Filia nr 2 we Wroc∏awiu – OBUiAD w ¸odzi
(akta Wojskowego Sàdu Rejonowego w ¸odzi) oraz OBUiAD we Wroc∏awiu (ok. 10 m.b. akt woj-
skowych organów bezpieczeƒstwa paƒstwa). 

Do przej´cia pozostajà tak˝e akta z archiwów paƒstwowych – akta PPR i PZPR dotyczàce or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa.

Dokumentacja audiowizualna i elektroniczna wyst´puje g∏ównie w materia∏ach przej´tych z de-
legatur ABW. Sà to zdj´cia, mikrofilmy, taÊmy filmowe i p∏yty CD.

1.2. Problemy zwiàzane z gromadzeniem akt 

Szczegó∏owe zasady i tryb przejmowania dokumentów archiwalnych przez IPN okreÊli∏y uchwa-
∏y Kolegium IPN (nr 9/00 z dnia 24 sierpnia 2000 r. oraz nr 1/01 z dnia 16 maja 2001 r.). Ostatecz-
ne przej´cie akt z archiwów Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu odbywa si´
w magazynach IPN. Nast´puje to po otwarciu pude∏ zabezpieczonych na czas transportu piecz´-
ciami ABW lub AW i plombami IPN. Po wyj´ciu akt z pude∏ i sprawdzeniu ich zawartoÊci nadaje
si´ im sygnatur´ archiwalnà IPN. CzynnoÊç ta, wykonywana komisyjnie w obecnoÊci funkcjonariu-
szy ABW lub AW, praktycznie koƒczy proces przej´cia przez IPN ka˝dej z partii dokumentów UB
i SB. Stan iloÊciowy otwartych pude∏ na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Statystyka otwierania pude∏ z aktami przejmowanymi z archiwów ABW i AW oraz Policji

W roku sprawozdawczym otwarto 23 506 pude∏ przekazanych przez archiwa ABW i Policj´.
Z liczby tej 11 513 pude∏ (49%) otwarto w samym BUiAD. 

Wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2004 r., od rozpocz´cia procesu przejmowania dokumentów
z ABW i Policji otwarto ogó∏em 76 108 pude∏. W szeÊciu OBUiAD (Bia∏ystok, Gdaƒsk, Kraków,
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Jednostka IPN
Liczba pudeł

otwartych w okresie 
sprawozdawczym

ogółem otwartych
na dzień 30.06.2004

pozostałych
do otwarcia (szt.)

Białystok 398 4 605 0
Gdańsk 1 482 11 192 0
Katowice 1 531 4 360 3 259
Kraków 11 7 667 0
Lublin 3 557 6 116 0
Łódź 0 5 184 0
Poznań 3 040 7 936 558
Rzeszów 115 3 068 0
Wrocław 1 859 4 134 7 870
SUMA 11 993 54 262 11 687
BUiAD 11 513 21 846 2 694
RAZEM 23 506 76 108 14 381



Lublin, ¸ódê i Rzeszów) otwarto wszystkie pud∏a. W BUiAD otwarto wszystkie pud∏a przej´te od
UOP/ABW w Warszawie, natomiast w drugim pó∏roczu 2004 r. prace b´dà si´ koncentrowaç na
pud∏ach przej´tych z Delegatury ABW w Radomiu, które dotàd by∏y otwierane sporadycznie, w za-
le˝noÊci od potrzeb.

G∏ównym problemem zwiàzanym z otwieraniem pude∏ by∏a zbyt ma∏a liczba skierowanych do
tych prac funkcjonariuszy ABW. W BUiAD owe czynnoÊci wykonuje tylko jeden funkcjonariusz
ABW. W Oddziale IPN w Katowicach funkcjonariusze ABW tylko 2 razy w tygodniu mogà doko-
nywaç komisyjnego otwierania kartonów. IloÊç otwieranych pude∏ jest równie˝ uwarunkowana
charakterem dokumentacji, a przy aktach operacyjnych – kompletem dokumentów w danej jed-
nostce archiwalnej. Na pracoch∏onnoÊç tych czynnoÊci wp∏yw ma niew∏aÊciwe bàdê niestaranne wy-
konanie spisów zawartoÊci teczek, a w przypadku teczek luênych – uk∏ad kart niezgodny z kolejno-
Êcià w spisie.

1.3. Opracowywanie przej´tego zasobu

Akta przekazywane sà do IPN na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. Tylko cz´Êç zasobu
jest uporzàdkowana pod wzgl´dem archiwalnym i ma inwentarze kartkowe. Dlatego zasób IPN b´-
dzie wymagaç systematycznego porzàdkowania i opracowywania. 

W celu udost´pniania jak najwi´kszej iloÊci dokumentów organów bezpieczeƒstwa paƒstwa za-
stosowano opracowanie uproszczone ograniczajàce si´ do sporzàdzenia dok∏adniejszych pod
wzgl´dem informacji spisów akt w postaci elektronicznej. Sporzàdzano te˝ inwentarze kartkowe.

Bie˝àcy okres sprawozdawczy, podobnie jak poprzedni, charakteryzowa∏ si´ zintensyfikowa-
niem prac porzàdkowych. Przede wszystkim opracowywano archiwalia najcz´Êciej udost´pniane
osobom pokrzywdzonym lub do kwerend naukowo-badawczych, Êledczych i innych, w tym spraw
p∏acowo-emerytalnych.

1.3.1. Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów
W roku sprawozdawczym kontynuowano prace porzàdkowe nad zespo∏ami dotyczàcymi wyda-

rzeƒ zwiàzanych z wprowadzeniem stanu wojennego, przej´tymi z Archiwum MSWiA. ¸àcznie
dla 14 zespo∏ów (komendy wojewódzkie i miejskie MO oraz wojewódzkie i miejskie urz´dy spraw
wewn´trznych) uporzàdkowano i zewidencjonowano 1150 jednostek archiwalnych, to jest ok.
14,30 m.b. Aktom nadano uk∏ad strukturalno-rzeczowy. Porzàdkowania tych zespo∏ów nie zakoƒ-
czono i prace nad nimi b´dà kontynuowane w drugim pó∏roczu 2004 r. Dotychczas, tj. w latach
2002–2004, uporzàdkowano 96 zespo∏ów liczàcych ∏àcznie 2680 j.a. (52,50 m.b.). 

Oprócz tego przystàpiono do porzàdkowania i inwentaryzowania „charakterystyk”, zwanych
równie˝ „opracowaniami”, przekazanych przez Urzàd Ochrony Paƒstwa. „Charakterystyki” obra-
zujà dzia∏alnoÊç nielegalnych organizacji niepodleg∏oÊciowych oraz ugrupowaƒ politycznych
i zbrojnych g∏ównie w latach 1944–1956, a tak˝e póêniej, na terenie ca∏ego kraju. Zosta∏y one spo-
rzàdzone przez pracowników pionu archiwalnego resortu spraw wewn´trznych na podstawie ory-
ginalnych materia∏ów. ¸àcznie opracowano 3960 jednostek inwentarzowych przekazanych na
21 spisach zdawczo-odbiorczych. 

Porzàdkowano akta b´dàce dop∏ywami do opracowanego ju˝ zespo∏u archiwalnego Minister-
stwo Spraw Wewn´trznych – II Departament Spo∏eczno-Administracyjny 1956–1990 (4639 j.a.,
41,60 m.b.) i sporzàdzono do niego inwentarz kartkowy.

W okresie sprawozdawczym zakoƒczono ewidencjonowanie dokumentów przekazanych w for-
mie elektronicznej na 108 p∏ytach CD z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wytworzonych przez
Urzàd Rady Ministrów do 1989 r. Zewidencjonowano 85 p∏yt CD zawierajàcych 4813 zeskanowa-
nych dokumentów. Zdygitalizowane archiwalia dotyczà przede wszystkim spraw ekonomiczno-go-
spodarczych kraju, jednak˝e znajdujà si´ tam tak˝e sprawy spo∏eczne i polityczne. WÊród tych
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ostatnich na uwag´ zas∏ugujà m.in. korespondencja dotyczàca dzia∏aƒ organów UB w 1945 i 1946 r.,
normatywy i zalecenia MBP, stosunkowo liczna korespondencja dotyczàca aresztowaƒ i zabójstw
dzia∏aczy opozycji, przede wszystkim PSL przez funkcjonariuszy MBP, ˝o∏nierzy WP oraz tzw.
„nieznanych sprawców” oraz protoko∏y z niektórych posiedzeƒ Prezydium Rady Ministrów z lat
1944–1988 zawierajàce cz´sto informacje o stosunkach politycznych w paƒstwie.

W zwiàzku z licznymi kwerendami dotyczàcymi spraw p∏acowo-emerytalnych funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych organów bezpieczeƒstwa paƒstwa zewidencjonowano akta personalne
przej´te z archiwum WSI (uszczegó∏owiono dane identyfikacyjne ˝o∏nierzy i pracowników cywil-
nych Informacji Wojskowej i Wojskowej S∏u˝by Wewn´trznej) – spis zdawczo-odbiorczy zawiera
911 pozycji. Zakoƒczono inwentaryzacj´ list uposa˝eƒ ˝o∏nierzy zawodowych, podoficerów i szere-
gowców zasadniczej s∏u˝by wojskowej, rezerwistów i pracowników cywilnych, uzupe∏niajàc przy
ka˝dej liÊcie danej jednostki lub instytucji wojskowej rodzaj uposa˝enia, komórk´ organizacyjnà al-
bo w przypadku pracowników cywilnych rodzaj wykonywanej pracy. W okresie sprawozdawczym
sporzàdzono 82 karty inwentarzowe. ¸àcznie utworzona kartoteka list uposa˝eƒ (przekazana
przez WSI) obj´∏a 1097 j.a. W tym samym zakresie porzàdkowano akta NadwiÊlaƒskich Jednostek
Wojskowych MSW (476 j.a. dotyczàcych spraw uposa˝eƒ) i Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go (22 j.a. akt osobowych, dla których sporzàdzono indeks osobowy. Nale˝y zaznaczyç, i˝ jedna
teczka zawiera kilkadziesiàt akt osobowych ˝o∏nierzy lub pracowników cywilnych). 

Kontynuowano porzàdkowanie materia∏ów archiwalnych dotyczàcych KoÊcio∏a rzymskokatolic-
kiego i innych zwiàzków wyznaniowych, przekazanych przez ABW pod nazwà „MSW Kler” (opra-
cowano 597 j.a.).

Przygotowano do udost´pnienia akta Departamentu III MSW. Aktom zewidencjonowanym na
13 spisach zdawczo-odbiorczych, w obr´bie jednostki archiwalnej (teczki) nadano uk∏ad chronolo-
giczno-rzeczowy, dokonano foliacji (numeracji kart) i wykonano niezb´dne prace konserwatorsko-
-zabezpieczajàce, sprawdzono zapisy w inwentarzu kartkowym dla cz´Êci opracowanej w MSW
– w przypadku zbyt ogólnego regestu lub braków w opisie dokonywano uzupe∏nieƒ. 

W okresie sprawozdawczym rozpocz´to porzàdkowanie dokumentów dotyczàcych sprawy sàdo-
wej o niszczenie akt Departamentu III, przekazanych do IPN w formie 3 teczek, 30 pakietów
i 2 worków. Dla cz´Êci dokumentów niezewidencjonowanych sporzàdzono spis zdawczo-odbiorczy,
a dla ca∏oÊci akt SB wykazy kryptonimów spraw obiektowych i innych spraw operacyjnych. Porzàd-
kowane dokumenty zszyto i sfoliowano. Dokumenty te zosta∏y wytworzone w latach 70. i 80., a na
prze∏omie lat 80. i 90. by∏y przeznaczone do zniszczenia. Zawierajà m.in. nast´pujàce sprawy: 

– analiz´ sytuacji w Êrodowiskach akademickich, naukowych i wydawniczych,
– analiz´ kolporta˝u wydawnictw opozycji demokratycznej,
– analiz´ sytuacji w Êrodowiskach opozycyjnych, m.in. KOR, ROPCiO, WiP, NSZZ „Solidar-

noÊç” i „SolidarnoÊç Walczàca”, Pomaraƒczowa Alternatywa oraz NZS,
– sytuacji w organizacjach m∏odzie˝owych i organizacjach harcerskich,
– duszpasterstwa akademickiego,
– dzia∏alnoÊci opozycyjnej, m.in. manifestacje, happeningi, demonstracje i strajki,
– nadu˝yç w funkcjonowaniu wy˝szych uczelni.
Opracowany zbiór poza dokumentacjà aktowà liczy 810 zdj´ç operacyjnych z manifestacji

w Warszawie, Radomiu i Lublinie, a tak˝e zawiera kartotek´ dzia∏aczy i sympatyków Studenckich
Komitetów SolidarnoÊci (SKS).

W okresie sprawozdawczym rozpocz´to prace archiwalne zwiàzane z rozszyfrowywaniem
kryptonimów. Sporzàdzone przez UOP/ABW spisy zdawczo-odbiorcze wymieniajà jedynie kryp-
tonimy lub pseudonimy i nie informujà, kogo i jakiego obiektu lub zdarzenia dotyczà akta. Roz-
szyfrowanie tych informacji w sposób znaczàcy u∏atwi korzystanie z akt operacyjnych do celów
s∏u˝bowych i kwerend naukowo-badawczych. W wymienionym zbiorze dotyczàcym sprawy sàdo-
wej o niszczenie akt Departamentu III rozszyfrowano ok. 1500 kryptonimów spraw. Prace te b´dà
kontynuowane.
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Uporzàdkowano 3023 j.a. – 16,84 m.b. akt osobowych cz∏onków ORMO z lat 1946–1989 z czte-
rech b. województw (leszczyƒskiego – 906 j.a., ostro∏´ckiego – 240 j.a., p∏ockiego – 127 j.a. i skier-
niewickiego – 600 j.a.).

Kontynuowano sporzàdzanie elektronicznej ewidencji do ksiàg wi´êniów Êledczych i karnych
Wi´zienia Warszawa I (Mokotów) za rok 1945. Wprowadzono 4622 rekordy. Wed∏ug stanu na
dzieƒ 30 czerwca 2004 r. baza ta liczy 12 812 rekordów. Prace nad zespo∏em b´dà kontynuowane. 

Ponadto opracowano 6523 teczki aktowe przed ich udost´pnieniem (zszyto, ponumerowano
karty, zabezpieczono piecz´cià i poddano wst´pnym pracom konserwatorskim).

Dla Internetu (strona IPN) przygotowano elektroniczny wykaz opracowanych zespo∏ów akto-
wych przej´tych z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, wszystkich ze-
spo∏ów z G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, materia∏ów u˝y-
czonych przez Archiwum Paƒstwowe m.st. Warszawy, akt przekazanych z prokuratur i sàdów
powszechnych i organów wi´ziennictwa do BUiAD w latach 2000–2003 oraz przechowywanych
w Delegaturze IPN w Radomiu. Wykaz ten jest istotnà pomocà ewidencyjno-informacyjnà dla
u˝ytkowników pragnàcych skorzystaç z zasobu BUiAD – podaje dok∏adnà nazw´ zespo∏u, daty
roczne, to jest okres pochodzenia materia∏u archiwalnego, i sygnatur´ IPN oraz ogólnà liczb´
spraw (teczek). 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono skontrum, czyli skontrolowano ca∏oÊç przechowy-
wanych akt poprzez porównanie stanu faktycznego (liczby jednostek archiwalnych) z odpowiedni-
mi zapisami w Êrodkach ewidencyjnych w nast´pujàcych zespo∏ach:

– Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego 1945–1954 (dla 2616 j.a.),
– Ministerstwo Spraw Wewn´trznych II 1956–1990 (2410 j.a.),
– Rzàd RP na Emigracji (109 j.a.),
– Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (70 j.a.),
– wojewódzkie urz´dy bezpieczeƒstwa publicznego (43 j.a.).
Aktom nadano sygnatur´ ciàg∏à i sporzàdzono konkordancj´ (zestawienia dawnej i aktualnej

sygnatury).
Skontrum przeprowadzono równie˝ w aktach paszportowych:
– Ostro∏´ka (sygn. IPN BU Pf-1238) – 80,40 m.b.,
– Przasnysz (sygn. IPN BU Pf-1238) – 21,60 m.b.,
– Wyszków (sygn. IPN BU Pf-1238) – 36 m.b.,
– Ostrów Mazowiecka (sygn. IPN BU Pf-1057) – 33 m.b.,
– Maków Mazowiecki (sygn. IPN BU Pf-1239) – 15,60 m.b.,
– Legionowo (sygn. IPN BU 1048) – 53 m.b.,
– Warszawa-Ochota – dla serii akt EAGS (sygn. IPN BU 1003) – 216 m.b. 
Skontrum obj´∏o ∏àcznie 455,60 m.b. akt paszportowych.
Ponadto dokonano przeglàdu materia∏ów przej´tych z Archiwum MSWiA i wy∏àczono doku-

menty wytworzone po 6 maja 1990 r., które nie podlegajà przej´ciu przez IPN. Sporzàdzono spisy
zdawczo-odbiorcze i akta te zwrócono do MSWiA. Rozpakowano równie˝ pakiety przekazane
przez archiwum WSI, a na teczki naniesiono aktualnà sygnatur´. W ten sposób uporzàdkowano
143,69 m.b. akt. Takie same prace wykonano na cz´Êci akt przej´tych z Policji (spisy IPN BU 00472
i 00885) – ∏àcznie 18,2 m.b.

W okresie sprawozdawczym do istniejàcych ju˝ komputerowych baz danych „Paszporty” wpro-
wadzono nast´pujàcà liczb´ rekordów:

– seria EAGM Warszawa-Mokotów – 74 894 rekordy,
– seria EAGS Warszawa-Ochota – 19 583 rekordy,
– seria EAGU Warszawa-Ursynów – 129 rekordów,
– seria EAGW Warszawa-Wola – 520 rekordów,
– seria EAGZ Warszawa-˚oliborz – 30 683 rekordy,
– seria EAWA – 21 441 rekordów,

189



– seria EALN Legionowo – 11 465 rekordów,
– Seria EARA Radom – 12 840 rekordów.
W roku sprawozdawczym do ww. bazy wprowadzono ogó∏em 171 555 rekordów. Od chwili za-

∏o˝enia bazy „Paszporty” Wydzia∏ Gromadzenia i Opracowania wprowadzi∏ ∏àcznie 1 064 827 re-
kordów.

W Delegaturze IPN w Radomiu kontynuowano opracowywanie akt sàdowych przekazanych
przez Sàd Okr´gowy w Radomiu – sporzàdzono 40 kart inwentarzowych. Zaktualizowano elektro-
nicznà ewidencj´ zasobu Delegatury liczàcà ogó∏em 3022 rekordów (w okresie sprawozdawczym
wprowadzono 1619 rekordów). 

1.3.2. Oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów oraz wydzia∏y udost´pniania
i archiwizacji dokumentów 

Praca w zakresie opracowania zasobu przez poszczególne oddzia∏y i delegatury przebiega∏a na-
st´pujàco:

1.3.2.1. OBUiAD W BIA Y̧MSTOKU
Opracowano materia∏y przej´te z Delegatury ABW w Bia∏ymstoku – uporzàdkowano 61 j.a.

z 2 spisów zdawczo-odbiorczych, do ka˝dej teczki sporzàdzono spisy zawartoÊci i akta poddano za-
biegom konserwatorskim.

Kontynuowano równie˝ opracowywanie akt paszportowych i innych materia∏ów archiwalnych.
Elektroniczne bazy danych uzupe∏niono o nast´pujàcà liczb´ rekordów:

1) akta paszportowe by∏ego województwa bia∏ostockiego – 21 772 rekordy (ogólny stan na dzieƒ
30 czerwca 2004 r. – 101 867 rekordów),

2) akta paszportowe b. województwa ∏om˝yƒskiego – 9143 rekordy (15 279),
3) akta paszportowe b. województwa suwalskiego – 27 445 rekordów (57 494),
4) zachowane w formie szczàtkowej materia∏y kadrowe MO i UB z terenu b. województwa bia-

∏ostockiego – 1200 rekordów (3936).
Utworzono nowe bazy:
1) Charakterystyki – indeks cz∏onków nielegalnych organizacji – 18 464 rekordy,
2) Charakterystyki – opis j.a. dotyczàcych cz∏onków nielegalnych organizacji – 360 rekordów.
W okresie sprawozdawczym do baz danych wprowadzono ogó∏em 78 384 rekordy.
Najwi´kszym problemem zwiàzanym z opracowywaniem zasobu jest z∏y stan fizyczny akt

– w zdecydowanej wi´kszoÊci akta wymagajà przeszycia, reperacji (laminowanie, podklejanie fil-
moplastem, zak∏adanie nowych obwolut tekturowych), paginacji lub foliacji. 

1.3.2.2. OBUiAD W GDA¡SKU 
Liczba opracowanych jednostek archiwalnych 2646 j.a. – 72.85 m.b.:
OBUiAD w Gdaƒsku – 1515 j.a. – 51 m.b.,
WUiAD w Bydgoszczy – 1131 j.a. – 21.85 m.b.
Opracowano akta nast´pujàcych zespo∏ów:
1) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Gdaƒsku: 
– akta administracyjne 1945–1986 w liczbie 1136 j.a. – 29 m.b. (inwentarz kartkowy),
– akta operacyjne – sprawy obiektowe 1962–1983 w liczbie 379 j.a. – 22 m.b. (inwentarz kartko-

wy oraz cz´Êciowo kartoteka imienna do sprawy o kryptonimie „Agresja”).
2) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Bydgoszczy:
– charakterystyki organizacji niepodleg∏oÊciowych z lat 1972–1989 w liczbie 274 j.a. – 2,40 m.b.

(inwentarz kartkowy i elektroniczny),
– akta operacyjne – sprawy obiektowe 1945–1990 w liczbie 269 j.a. – 4,2 m.b. (inwentarz kartkowy),
– akta operacyjne – sprawy obiektowe 1945–1989 w liczbie 83 j.a. – 2,6 m.b. (inwentarz kartko-

wy i elektroniczny),
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– akta administracyjne – sprawozdania WUBP w Bydgoszczy z lat 1945–1954 w liczbie 87 j.a. –
2 m.b. (inwentarz kartkowy i elektroniczny),

– KWMO w Bydgoszczy 1945–1969 w liczbie 62 j.a. – 1,2 m.b. (inwentarz kartkowy).
3) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Toruniu:
– akta administracyjne 1975–1990 w liczbie 27 j.a. – 2 m.b. (inwentarz kartkowy i elektroniczny),
– akta operacyjne 1958–1989 w liczbie 159 j.a. – 2,5 m.b. (inwentarz kartkowy i elektroniczny),
– akta kontrolno-Êledcze 1977–1989 w liczbie 44 j.a. – 1 m.b. (inwentarz kartkowy),
– akta operacyjne – sprawy obiektowe 1959–1990 w liczbie 88 j.a. – 2,70 m.b. (inwentarz kart-

kowy i elektroniczny).
4) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych we W∏oc∏awku:
– akta operacyjne 1976–1989 w liczbie 5 j.a. – 0,10 m.b. (inwentarz kartkowy).
5) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w P∏ocku: 
– akta administracyjne 1978–1989 w iloÊci 33 j.a. – 1,15 m.b. (inwentarz kartkowy i elektroniczny).
Wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. bazy danych liczà ogó∏em – 453 277 rekordów

(OBUiAD w Gdaƒsku – 368 791 i WUiAD w Bydgoszczy – 84 486).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono 53 563 rekordy, w tym OBUiAD w Gdaƒsku –

24 158 i WUiAD w Bydgoszczy – 29 405.

1.3.2.3. OBUiAD W KATOWICACH
1. Referat Gromadzenia przygotowa∏ pomoce ewidencyjne obejmujàce nast´pujàce archiwalia:
– materia∏y przekazane przez Delegatur´ UOP w Katowicach za spisami zdawczo-odbiorczymi,

dotyczàce akt operacyjnych WUSW Katowice – sporzàdzono inwentarz elektroniczny – 442 rekordy,
– materia∏y przekazane przez Delegatur´ UOP w Katowicach bez spisów zdawczo-odbiorczych

(w workach ewakuacyjnych), dotyczàce akt operacyjnych WUSW Katowice – sporzàdzono spis
uporzàdkowanych akt oraz inwentarz kartkowy – 578 pozycji,

– materia∏y przekazane przez Delegatur´ UOP w Katowicach bez spisów zdawczo-odbiorczych
(w workach ewakuacyjnych), dotyczàce akt operacyjnych WUSW Katowice – sporzàdzono spis
uporzàdkowanych akt oraz inwentarz elektroniczny – 59 pozycji,

– spis zdawczo-odbiorczy i inwentarz elektroniczny akt paszportowych przekazanych przez Ko-
mend´ Miejskà Policji w B´dzinie – 4322 rekordy,

– ksi´ga wypo˝yczeƒ akt jawnych z magazynu u˝yczonego przez Archiwum Paƒstwowe w Kato-
wicach – 218 rekordów.

2. W okresie sprawozdawczym opracowano i sporzàdzono 35 inwentarzy elektronicznych –
3914 j.a., tj. 191,46 m.b., 5460 rekordów (WUSW Bielsko-Bia∏a, Cz´stochowa, Katowice, Rejono-
wy Urzàd Spraw Wewn´trznych Dàbrowa Górnicza, Gliwice, Rybnik, KW MO Katowice). 

Stan opracowania na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. przedstawia si´ nast´pujàco:
– 86 inwentarzy elektronicznych (akta administracyjne i akta operacyjne – sprawy obiektowe

WUSW) – ∏àcznie 8167 rekordów,
– 4 inwentarze kartkowe dot. materia∏ów administracyjnych przekazanych przez Delegatur´

UOP w Katowicach: 
a) biblioteka 1948–1988 – 621 jednostek inwentarzowych,
b) materia∏y administracyjne KM MO Cieszyn 1948–1975 – 23 j.a.,
c) KM MO Cz´stochowa 1945–1971 – 70 j.a.,
d) WUSW Katowice 1944–1990 – 387 j.a.
Prac porzàdkowych nie zakoƒczono w nast´pujàcych materia∏ach:
a) WUSW Katowice 1945–1990 (akta operacyjne z worków) – na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. opra-

cowano 578 j.a.,
b) WUSW Katowice 1945–1956 (akta operacyjne z worków) – 59 j.a.,
c) akta paszportowe z B´dzina – 4322 j.a. (akta nie zosta∏y w ca∏oÊci rozpoznane),
d) WUSW Katowice 1944–1990 (akta operacyjne – sprawy obiektowe) – 442 j.a.
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1.3.2.4. OBUIAD W KRAKOWIE
W roku sprawozdawczym wykonano nast´pujàce prace:
1. Do 30 czerwca br. u∏o˝ono w porzàdku numerycznym akta paszportowe przej´te z Komendy

Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Oddzia∏ Zamiejscowy w Tarnowie. Podobne dzia∏ania przepro-
wadzone zosta∏y w 65% na dokumentacji akt paszportowych przej´tych z Komendy Wojewódzkiej
w Krakowie – Oddzia∏ Zamiejscowy w Nowym Sàczu oraz w 30% na dokumentacji paszportowej
pozyskanej z KWP Kraków. Przy porzàdkowaniu dwu ostatnich serii przed wykonaniem scalenia
kilku ciàgów akt do∏àczono wczeÊniej kilkadziesiàt metrów ksià˝eczek paszportowych, które tak˝e
wczeÊniej nale˝a∏o uporzàdkowaç. Prace te by∏y konieczne, poniewa˝ w cz´Êci komend akta mia∏y
uk∏ad alfabetyczny, alfabetyczno-numeryczny lub w ogóle nie by∏y uporzàdkowane, co uniemo˝li-
wia∏o odszukiwanie w∏aÊciwej jednostki archiwalnej. 

2. W trakcie opracowywania jest zasób przej´ty po b. OKBZpNP w Krakowie. 
3. Rozpocz´to prace nad uzupe∏nieniem i poszerzeniem informacji na temat zawartoÊci mate-

ria∏ów po b. S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa (wykazy osób, organizacji, kryptonimów) – dotyczy to akt ope-
racyjnych z zespo∏u WUSW Kraków.

4. Systematycznie opracowywane sà akta administracyjne po by∏ej SB (aktualnie do oko∏o 70%
akt tworzony jest elektroniczny przewodnik zawartoÊci). 

5. Przeprowadzono skontrum 35% zasobu aktowego oraz naniesiono aktualnà sygnatur´. 
6. Dokonano scalenia materia∏ów archiwalnych:
– akt osobowych funkcjonariuszy MO,
– akt operacyjnych o sygn. II i III WUSW Kraków.
7. Opracowano akta oraz baz´ dotyczàcà nielegalnych organizacji niepodleg∏oÊciowych.
8. Dokonano przeglàdów akt w Kancelarii Tajnej Ma∏opolskiego Urz´du Wojewódzkiego

w Krakowie oraz w Kancelarii Tajnej Delegatury Ma∏opolskiego Urz´du Wojewódzkiego w No-
wym Sàczu (pod wzgl´dem u˝ytecznoÊci dla zadaƒ IPN).

W okresie sprawozdawczym z 11 ró˝nych baz danych zosta∏a sporzàdzona jedna baza danych (Zin-
tegrowany System Zarzàdzania Informacjà Archiwalnà), zawierajàca wszystkie rodzaje materia∏ów ar-
chiwalnych w OBUiAD Kraków, obejmujàca 352 002 rekordy (na poziomie akt) oraz 381 058 rekor-
dów (na poziomie indeksu osób). Baza ta jest systematycznie aktualizowana. Jako jej osobne modu∏y
za∏o˝ono Modu∏ dla Czytelni Akt Jawnych oraz Modu∏ Wypo˝yczeƒ Magazynowych. Obecnie, z wy-
jàtkiem wi´kszoÊci akt paszportowych, w zasadzie ca∏oÊç materia∏ów archiwalnych przej´tych przez
OBUiAD Kraków (w tym mikrofilmy) ma opis (o ró˝nej skali dok∏adnoÊci) w bazie danych. 

Dodatkowo wytworzono kilka baz pomocniczych (roboczych):
1) baza akt paszportowych KWP Kraków (wersja robocza) – 94 024 rekordy, 
2) baza akt paszportowych KWP Kielce (wersja robocza) – 52 864 rekordy,
3) baza akt o uznanie za zmar∏ego – 19 123 rekordów,
4) wykaz cz∏onków Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK – Oddzia∏ w Krakowie – 2898 rekordów, 
5) odtworzono 7026 sygnatur akt zniszczonych przez b. S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa, z opisem na-

zwisk osób, których te akta dotyczy∏y, lub kryptonimów spraw,
6) sprawy dotyczàce osób przetrzymywanych w COP Jaworzno – 3422 rekordy.
W Delegaturze IPN w Kielcach:
1. Sporzàdzono spisy akt paszportowych przej´tych z Komendy Powiatowej Policji Starachowi-

ce i Komendy Powiatowej Policji Koƒskie.
2. W trakcie opracowywania jest zasób przej´ty po b. OKBZpNP w Kielcach.

1.3.2.5. OBUiAD W LUBLINIE
W okresie sprawozdawczym pracownicy pionu gromadzenia i opracowywania OBUiAD w Lu-

blinie g∏ównà uwag´ skupili na zakoƒczeniu otwierania pude∏ przej´tych z UOP/ABW i Policji. De-
finitywnie proces skontrum zosta∏ zakoƒczony 20 lutego 2004 r. JednoczeÊnie trwa∏y prace nad
wst´pnym opracowaniem zespo∏ów aktowych. 
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W okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. przygotowano do udost´pnienia w czytel-
niach lub wypo˝yczenia na zewnàtrz 5004 j.a. Zosta∏y one uporzàdkowane, przeszyte, sfoliowane,
a cz´Êç z nich poddano wst´pnym pracom konserwatorskim.

W okresie sprawozdawczym pracownicy pionu gromadzenia i opracowywania kontynuowali
prace nad nast´pujàcymi zespo∏ami aktowymi:

– Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego w Lublinie 1944–1954 – rozpocz´to opraco-
wywanie elektroniczne bazy nazwisk i pseudonimów osób pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy
Wydzia∏u Âledczego WUBP w Lublinie, wpisano 2000 rekordów,

– Wojskowy Sàd Rejonowy w Lublinie 1946–1962 – wst´pnie opracowano lata 1946 i 1947, ∏àcz-
nie 2072 j.a., tj. 20,5 m.b. (sporzàdzono podstawowà baz´ danych zawierajàcà imi´, nazwisko, na-
zwiska wspó∏oskar˝onych, oficera Êledczego, sk∏ad zespo∏u s´dziowskiego itd.),

– opracowano charakterystyki organizacji niepodleg∏oÊciowych w liczbie 550 rekordów,
– uporzàdkowano akta przej´te z Archiwum Wojsk Làdowych w Warszawie – utworzono baz´

liczàcà 6104 rekordy,
– zakoƒczono tworzenie bazy akt paszportowych RUSW w W´growie – 8113 rekordów,
– rozpocz´to tworzenie bazy akt paszportowych RUSW w Miƒsku Mazowieckim – na dzieƒ

30 czerwca 2004 r. wprowadzono 8600 rekordów.

1.3.2.6. OBUiAD W ¸ODZI
W okresie sprawozdawczym pracownicy pionu gromadzenia i opracowywania kontynuowali

prace nad nast´pujàcymi zespo∏ami aktowymi:
a) Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego w ¸odzi, 1945–1954 (1956) – na dzieƒ

30 czerwca 2004 r. opracowano 504 j.a., tj. 9 m.b., w tym w okresie sprawozdawczym 318 j.a., tj.
6 m.b. (sporzàdzono inwentarz kartkowy);

b) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w ¸odzi, 1956–1990 – na dzieƒ 30 czerwca 2004 r.
opracowano 2666 j.a., tj. 23,5 m.b., w tym w okresie sprawozdawczym 1299 j.a., tj. 11,2 m.b. (in-
wentarz kartkowy);

c) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Sieradzu, 1975–1990 – na dzieƒ 30 czerwca
2004 r. opracowano 939 j.a., tj. 8,3 m.b., w tym w okresie sprawozdawczym 371 j.a., tj. 2,5 m.b. (in-
wentarz kartkowy);

d) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Kaliszu, 1975–1990 – na dzieƒ 30 czerwca 2004 r.
opracowano 186 j.a., tj. 1,4 m.b., w tym w okresie sprawozdawczym 25 j.a., tj. 0,5 m.b. (inwentarz
kartkowy);

e) Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Piotrkowie Trybunalskim, 1975–1990 – na dzieƒ
30 czerwca 2004 r. opracowano 592 j.a., tj. 3,2 m.b., w tym w okresie sprawozdawczym 529 j.a.,
tj. 2,9 m.b. (inwentarz kartkowy).

Oprócz wy˝ej wymienionych zespo∏ów archiwalnych w minionym okresie sprawozdawczym
opracowano w ca∏oÊci Charakterystyki organizacji niepodleg∏oÊciowych w liczbie 357 j.a. (2,1 m.b.)
i stworzono do nich inwentarz elektroniczny.

¸àcznie do dnia 30 czerwca 2004 r. opracowano 5244 j.a., tj. 47,5 m.b. akt, w tym w okresie spra-
wozdawczym odpowiednio 2899 j.a. i 25,2 m.b.

W okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. przygotowano do udost´pnienia w czytel-
niach akt lub do wypo˝yczenia na zewnàtrz ponad 4000 j.a. Zosta∏y one uporzàdkowane, przeszy-
te, sfoliowane, a cz´Êç z nich poddano wst´pnym pracom konserwatorskim. 

Wykaz aktualizowanych i nowo za∏o˝onych komputerowych baz danych:
– Indeks osób wyst´pujàcych w materia∏ach archiwalnych po by∏ych organach bezpieczeƒ-

stwa paƒstwa – baza dotyczy materia∏ów jawnych i zawiera podstawowe dane o osobach wy-
st´pujàcych w danej jednostce archiwalnej (imi´, nazwisko, sygn. akt). Na dzieƒ 30 czerwca
2004 r. wprowadzono do bazy 85 770 rekordów, w tym w okresie sprawozdawczym 43 177 re-
kordów;
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– Indeks osób wyst´pujàcych w ksi´gach wi´ziennych zak∏adów karnych z terenu centralnej Pol-
ski z lat 1945–1956 – na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. wprowadzono do bazy 127 598 rekordów, w tym
w okresie sprawozdawczym 4972 rekordy;

– Baza akt osobowych funkcjonariuszy UB/SB/MO – na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. wprowadzo-
no do bazy 24 245 rekordów, w tym w okresie sprawozdawczym 227 rekordów;

– Inwentarz elektroniczny – na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. wprowadzono do bazy 89 010 rekor-
dów, w tym w okresie sprawozdawczym 67 645 rekordów;

– Baza akt paszportowych – na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. wprowadzono do bazy 134 796 rekor-
dów, w tym w okresie sprawozdawczym 14 607 rekordów; 

– Baza akt paszportowych imigrantów i emigrantów – na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. wprowadzo-
no do bazy 3512 rekordów, w tym w okresie sprawozdawczym 2566 rekordów;

– Charakterystyki organizacji niepodleg∏oÊciowych oraz indeks osób wyst´pujàcych w charakte-
rystykach organizacji niepodleg∏oÊciowych – do bazy wprowadzono odpowiednio 338 rekordów
i 5055 rekordów. Baza powsta∏a w okresie sprawozdawczym i liczy ∏àcznie 5393 rekordy; 

– Wykaz materia∏ów poddanych przeglàdowi – w bazie rejestrowane sà sygnatury akt z poda-
niem aktualnej klauzuli wynikajàcej z przeprowadzonego, zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie in-
formacji niejawnych, przeglàdu materia∏ów archiwalnych w OBUiAD w ¸odzi. Na dzieƒ 30 czerw-
ca 2004 r. do bazy wprowadzono 9491 rekordów, w tym w okresie sprawozdawczym 4644 rekordy.

¸àcznie do komputerowych baz danych wprowadzono 608 876 rekordów, w tym w okresie spra-
wozdawczym 143 231 rekordów.

1.3.2.7. OBUiAD W POZNANIU
W roku sprawozdawczym dokonano wst´pnego wydzielenia ze struktury zasobu archiwalnego

160 zespo∏ów i zbiorów archiwalnych. Proces wydzielania/scalania zespo∏ów zostanie zakoƒczony
po otwarciu wszystkich kartonów z materia∏ami archiwalnymi. Do otwarcia pozosta∏o 558 karto-
nów z materia∏ami archiwalnymi przej´tymi z UOP/ABW w Szczecinie. 

Obecnie pracownicy pionu gromadzenia i opracowywania dokonujà wst´pnego opracowywania
pojedynczych jednostek archiwalnych (paginowanie, zszycie, sporzàdzanie spisów zawartoÊci).
W sumie opracowano ok. 7500 j.a., tj. ok. 75 m.b. Ponadto sporzàdzono 723 karty inwentarzowe
dla opracowanych jednostek archiwalnych – wydruk z Bazy ISED (Informatyczny System Ewiden-
cji Danych).

W Referacie Gromadzenia, Opracowywania i Obs∏ugi Magazynów funkcjonujà dwie bazy da-
nych opisujàce zasób archiwalny:

1. Baza „Podziemie niepodleg∏oÊciowe” ewidencjonujàca wszystkie opracowania i charaktery-
styki dotyczàce organizacji niepodleg∏oÊciowych wytworzone przez organy bezpieczeƒstwa, a znaj-
dujàce si´ w zasobie OBUiAD w Poznaniu, zawierajàca 5282 rekordy.

2. Baza ISED (Informatyczny System Ewidencji Danych) opisujàca materia∏y archiwalne na po-
ziomie zespo∏u, serii, jednostki archiwalnej (wraz z indeksami osobowym i geograficznym) zawie-
rajàca 37 201 rekordów. W roku sprawozdawczym wprowadzono 31 882 rekordy. 

1.3.2.8. OBUiAD W RZESZOWIE
Ze wzgl´du na ogromnà iloÊç wypo˝yczeƒ materia∏ów archiwalnych z magazynów oraz brak wy-

odr´bnionych zespo∏ów archiwalnych w roku sprawozdawczym prowadzone by∏o tylko opracowy-
wanie akt udost´pnianych do kwerend, dla pokrzywdzonych oraz do celów naukowo-badawczych
– z ró˝nych spisów zdawczo-odbiorczych. Ogó∏em opracowano w okresie sprawozdawczym oko∏o
5000 teczek.

Opracowano inwentarze kartkowe dla akt administracyjnych przej´tych z komend policji
i ABW (materia∏y z 3 spisów zdawczo-odbiorczych – oko∏o 1500 j.a.), sporzàdzono ewidencj´ kom-
puterowà dla akt administracyjnych (4400 j.a.) oraz paszportowych (ok. 56 000 j.a.). Jednak˝e wo-
bec faktu, i˝ opracowywane sà tylko akta przygotowywane do udost´pnienia, a nie konkretne ze-
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spo∏y, nie mo˝na mówiç o ca∏kowitym opracowaniu konkretnych grup akt, a tylko o cz´Êciowym
opracowaniu zasobu.

Wykaz aktualizowanych i nowo za∏o˝onych komputerowych baz danych:
– Paszporty (Spis akt paszportowych IPN O/Rzeszów) – 106 000 rekordów – w okresie sprawo-

zdawczym wprowadzono 56 000 rekordów,
– Wybrakowane I i Wybrakowane II (ewidencja zniszczonych w latach 60. materia∏ów operacyj-

nych KW MO Rzeszów) – ∏àcznie 17 873 rekordy,
– Dziennik (ewidencja zapisów w dziennikach rejestracyjnych z lat 40. i 50., które nie znajdujà

si´ w zbiorze zastrze˝onym) – 18 113 rekordów,
– Korespondencja (ewidencja zapisów w teczkach korespondencji dotyczàca sieci z lat 1980–

–1982) – 3643 rekordy,
– Operacyjne (wykaz akt tajnych wspó∏pracowników WUSW Rzeszów, baza oparta na pseudo-

nimach, numerach rejestracyjnych i archiwalnych TW – 3261 rekordów, baza w trakcie tworzenia),
– Wypo˝yczenia – ewidencja wypo˝yczeƒ z magazynów archiwalnych (9600 rekordów).

1.3.2.9. OBUiAD WE WROC¸AWIU
W zakresie opracowywania materia∏ów archiwalnych skupiono si´ przede wszystkim – z powo-

du wielkoÊci zasobu – na wewn´trznym porzàdkowaniu jednostek wypo˝yczanych z magazynów
w zwiàzku z realizacjà zadaƒ IPN i zapotrzebowaniem na konkretne jednostki z ró˝nych zespo∏ów.
Ponumerowano i zszyto 8191 j.a., a cz´Êç z nich poddano reperacji. JednoczeÊnie sporzàdzono na-
st´pujàce Êrodki ewidencyjne:

a) 39 spisów zdawczo-odbiorczych materia∏ów archiwalnych (∏àcznie w okresie sprawozdaw-
czym 6231 poz.) oraz 11 aneksów do wczeÊniej sporzàdzonych spisów (∏àcznie w okresie sprawo-
zdawczym 3092 poz.),

b) ewidencja akt paszportowych – 146 747 poz. (w tym w okresie sprawozdawczym 103 168),
c) karty inwentarzowe w postaci wykazu komputerowego do akt administracyjnych SB z niejaw-

nych spisów zdawczo-odbiorczych – 2565 szt. (w tym w okresie sprawozdawczym 2301 szt.),
d) karty inwentarzowe do akt z jawnych spisów zdawczo-odbiorczych – 735 szt.,
e) wykaz osób, które skorzysta∏y z amnestii po lutym 1947 r. (na podstawie akt przekazanych

przez DUOP Wroc∏aw),
f) szczegó∏owy opis kart inwentarzowych do 87 j.a. zawierajàcych sprawy zwiàzane z dopuszcze-

niem do tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej (materia∏y MOB).

1.4. Dzia∏alnoÊç naukowa i popularyzatorska Biura Udost´pniania i Archiwizacji Doku-
mentów

W okresie sprawozdawczym BUiAD wyda∏ 2 ksià˝ki. W ramach prac Wspólnej Grupy Robo-
czej Polsko-Rosyjskiej przygotowano tom pt. Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy
i Zachodniej Bia∏orusi w 1940 r. Ksià˝ka jest dwuj´zyczna i zawiera 172 dokumenty proweniencji
NKWD. Prezentacja publikacji odby∏a si´ w Moskwie i w Warszawie. Z kolei w ramach Wspólnej
Grupy Roboczej Polsko-Ukraiƒskiej wydano ksià˝k´ pt. Polskie podziemie 1939–1941. Od Wo∏ynia
do Pokucia. Ksià˝ka ta równie˝ jest dwuj´zyczna i zawiera 88 dokumentów, tak˝e proweniencji
NKWD. W okresie sprawozdawczym pracowano nad kolejnym tomem polsko-ukraiƒskim pod ro-
boczym tytu∏em „Tragedia Wo∏ynia”. Publikacja b´dzie zawiera∏a ponad 200 dokumentów doty-
czàcych tragicznych wydarzeƒ, nie tylko na Wo∏yniu, ale równie˝ na terenie Ma∏opolski Wschod-
niej, Che∏mszczyzny i w Hrubieszowskiem. Planowany termin wydania I kwarta∏ 2005 r.

BUiAD by∏ organizatorem pierwszej konferencji o dzia∏alnoÊci pionu archiwalnego IPN. Kon-
ferencja pt. „Z Archiwum IPN...” odby∏a si´ 21 kwietnia 2004 r. w Warszawie. Wyg∏oszono 10 re-
feratów o dzia∏alnoÊci pionu archiwalnego oraz o jego zasobie, w tym pracownicy BUiAD wyg∏o-
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sili 5 referatów. Podczas konferencji odby∏a si´ prezentacja filmu dokumentalnego Sami o sobie.
Kulisy pracy operacyjnej Biura Obserwacji SB. Obradom towarzyszy∏a okolicznoÊciowa wystawa pre-
zentujàca najciekawsze dokumenty archiwalne ze zbiorów BUiAD.

Kierownictwo BUiAD wzi´∏o udzia∏ w dyskusji panelowej „Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce
1944–1989” zorganizowanej w ramach VII Festiwalu Nauki w Warszawie. Zast´pca dyrektora
BUiAD L. Posto∏owicz wyg∏osi∏ dwa referaty: „ABC – teczki bezpieki” w ramach II Ba∏tyckiego
Festiwalu Nauki w Gdaƒsku i na konferencji w Toruniu „Cienie paƒstwa policyjnego – wokó∏ te-
czek bezpieki” oraz „Agenci i tajni wspó∏pracownicy aparatu bezpieczeƒstwa PRL” w cyklu spo-
tkaƒ „Poniedzia∏ki z historià najnowszà” w Warszawie. Zast´pca dyrektora BUiAD J. Tucholski
przeprowadzi∏ dyskusj´ panelowà na temat „Cichociemnych” w Klubie Historycznym im. gen. Ste-
fana Roweckiego „Grota”.

Trzech archiwistów z BUiAD (W. Tryksza, J. Gepner i W. Hiller) uczestniczy∏o w ogólnopolskim
projekcie badawczym Biura Edukacji Publicznej IPN „Metody pracy operacyjnej aparatu bezpie-
czeƒstwa wobec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych w latach 1944–1989”. 

Pracownik BUiAD – J. Sawicki bra∏ udzia∏ w sesjach i odczytach naukowych w Towarzystwie
Mi∏oÊników Historii, Muzeum Niepodleg∏oÊci oraz Instytucie Historii PAN (m.in. na tematy doty-
czàce Powstania Warszawskiego oraz postaci historycznych z okresu II wojny Êwiatowej).

Archiwista M. Bie∏aszko w paêdzierniku 2003 r. wzià∏ udzia∏ w dyskusji panelowej „Ks. Zyg-
munt Kaczyƒski 1899–1953 duchowny, polityk, dziennikarz”, a 20 maja 2004 r. wyg∏osi∏ w Instytu-
cie Studiów Politycznych PAN referat „Ârodowisko »Tygodnika Warszawskiego« w Êwietle doku-
mentów Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego”.

Dnia 17 marca 2004 r. M. Krzysztofik, archiwista Delegatury w Radomiu, wyg∏osi∏ w Klubie In-
teligencji Katolickiej w Radomiu referat pt. „Struktury i dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa KWMO
w Radomiu w latach 1975–1983”.

W okresie sprawozdawczym rozbudowywano strony internetowe BUiAD, w cyklu „Z archiwum
IPN” zaprezentowano materia∏y na nast´pujàce tematy:

1) Wo∏yƒ – Galicja Wschodnia w 60. rocznic´ eksterminacji ludnoÊci polskiej,
2) Plakaty i ulotki rozwieszane przed wyborami do Sejmu w 1947 r.,
3) Gen. August Emil Fieldorf, ps. „Nil”,
4) Józef Âwiat∏o,
5) „Wojna o krzy˝e” w Mi´tnem k. Garwolina w latach 1983–1984.
Pracownicy BUiAD oprócz poszukiwania materia∏ów do wy˝ej wymienionych tematów, na

proÊb´ Imperial War Museum, Cabinet War Rooms przeprowadzili w zasobie Instytutu kwerend´
na temat udzia∏u Polaków w zwyci´stwie nad faszyzmem, w której wyniku przes∏ano zeskanowane
na CD materia∏y dla projektowanego w Londynie Muzeum im. Churchilla. Przeprowadzono tak-
˝e kwerend´ dla Muzeum Komendy G∏ównej Policji, dokonujàc wyboru materia∏ów do zaprezen-
towania na wystawie organizowanej w zwiàzku z obchodami 85. rocznicy powstania Policji Paƒ-
stwowej; materia∏y przekazano równie˝ w formie elektronicznej.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wspó∏prac´ archiwalnà nawiàzanà w latach ubieg-
∏ych. Odby∏y si´ spotkania ze studentami Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyƒskiego oraz gosz-
czono s∏uchaczy Wschodniej Szko∏y Letniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele pionu archiwalnego wzi´li udzia∏ w pracach Zespo-
∏u roboczego ds. opracowania koncepcji wykorzystania narz´dzi informatycznych w zarzàdzaniu
zasobem archiwalnym IPN-KÂZpNP. Zespó∏ wykona∏ nast´pujàce prace:

1) opracowa∏ projekt nazwy pól odnoszàcy si´ do standardu opisu archiwaliów,
2) na potrzeby tworzonej bazy danych zaproponowa∏ podzia∏ materia∏ów archiwalnych zgroma-

dzonych w IPN-KÂZpNP na 14 grup klasyfikacyjnych wg twórców zespo∏ów/zbiorów,
3) przygotowa∏ i przyjà∏ projekt bazy danych; baza ta umo˝liwia m.in. wydruk rewersu – b´dà-

cy sformalizowanym drukiem s∏u˝àcym do zamówienia konkretnych akt przez u˝ytkownika, oraz
druk karty inwentarzowej, 

196



4) przyjà∏ schemat operacji administracyjnych obs∏ugiwanych przez baz´ danych, m.in. czynno-
Êci zwiàzanych z gromadzeniem i udost´pnianiem zasobu – nabytki i ubytki, wypo˝yczanie, udo-
st´pnianie i reprografia j.a.

1.4.1. Oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów oraz wydzia∏y udost´pniania
i archiwizacji dokumentów 

Dzia∏alnoÊç naukowa i popularyzatorska prowadzona przez OBUiAD i WUiAD przedstawia∏a si´
nast´pujàco:

1.4.1.1. OBUiAD BIA Y̧STOK
1. Udzia∏ w przygotowaniu nast´pujàcych wystaw:
– „Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy” (wspó∏praca z OBEP w Bia∏ym-

stoku),
– „»Wyp´dzeni, przyp´dzeni...« Kszta∏towanie si´ nowego spo∏eczeƒstwa na Warmii i Mazurach

w latach 1945–1948” (wspó∏praca z Delegaturà IPN w Olsztynie),
– „»Kto ratuje jedno ˝ycie, ratuje ca∏y Êwiat«. Pomoc ludnoÊci ˝ydowskiej pod okupacjà nie-

mieckà w województwie bia∏ostockim” (zorganizowana w Wojewódzkim OÊrodku Kultury w Bia-
∏ymstoku w dniach 17 sierpnia–20 wrzeÊnia 2003 r.),

– „Wbrew w∏adzy ludowej. Czekajàc na akcj´. 1944–1954” (zorganizowana w dniach 28 kwiet-
nia–15 czerwca 2004 r. w siedzibie oddzia∏u).

2. W dniach 22–23 paêdziernika 2003 r. podczas narady pionu archiwalnego IPN w Bia∏owie˝y
archiwiÊci Oddzia∏u wyg∏osili 6 referatów:

– J. Sauç – „Akta Okr´gowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Bia-
∏ymstoku”,

– A. Chmielewska – „Akta Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Bia∏ymsto-
ku w latach 1944–1954”,

– B. Kietliƒska – „Akta WSR w Olsztynie w zasobie Oddzia∏u IPN w Bia∏ymstoku”,
– D. Gogolewski – „Przekazywanie akt do archiwum zak∏adowego”,
– A. Wojciulik, B. Kietliƒska – „Konserwacja archiwaliów w bia∏ostockim OBUiAD”,
– P. Nowik – „Konwersja i rozbudowa baz danych w Êrodowisku MS Access”.
3. W zwiàzku z wystawami ukaza∏y si´ informacje w prasie lokalnej („Kurier Poranny”, „Gaze-

ta Wspó∏czesna”, „Gazeta Wyborcza”, „Nasz Dziennik”), a tak˝e w programie regionalnym TVP
i Polskim Radiu Bia∏ystok.

4. Udzia∏ w konferencji pt. „Z archiwum IPN” zorganizowanej przez BUiAD w Warszawie
21 kwietnia 2004 r. – referat W. Fedorowicza pt. „Charakterystyka Wydzia∏u »C« KWMO w Bia-
∏ymstoku”.

5. Wspó∏praca z lokalnà prasà i telewizjà (artyku∏y i wywiady w „Kurierze Porannym” i „Gaze-
cie Wyborczej”).

6. Opublikowano drugà edycj´ „Informatora Oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodowej w Bia∏ym-
stoku” oraz „Informator o zasobie OBUiAD IPN w Bia∏ymstoku i WUiAD IPN w Olsztynie”.

7. W ramach warsztatów zorganizowanych przez OBEP odby∏y si´ spotkania z nauczycielami
historii na temat dzia∏alnoÊci IPN i posiadanego zasobu, nawiàzano tak˝e wspó∏prac´ z przedsta-
wicielami w∏adz lokalnych.

1.4.1.2. WUiAD OLSZTYN
1. Zorganizowano wystaw´ pt. „»Wyp´dzeni, przyp´dzeni...« Kszta∏towanie si´ nowego spo∏e-

czeƒstwa na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948”, prezentowanà w siedzibie Archiwum Paƒ-
stwowego w Olsztynie w dniach 12–30 listopada 2003 r., a nast´pnie w miastach regionu warmiƒ-
sko-mazurskiego (o wystawie mówiono na antenie Radia Olsztyn i Telewizji Olsztyn).

2. Uczestniczono w pracach Komitetu organizacyjnego ds. obchodów 60-lecia zbrodni na lud-
noÊci polskiej na Wo∏yniu, a nast´pnie w uroczystoÊciach.
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1.4.1.3. OBUiAD GDA¡SK
Wzi´to udzia∏ w projekcie badawczym „Informator personalny funkcjonariuszy aparatu bezpie-

czeƒstwa Polski Ludowej”, realizowanym przy wspó∏pracy z OBEP w Gdaƒsku.

1.4.1.4. OBUiAD KATOWICE
Podczas sesji naukowej pt. „AK i podziemie poakowskie w powiecie rybnickim 1942–1947”, zor-

ganizowanej przez OBEP w Katowicach w Rybniku, A. Dziuba wyg∏osi∏ referat pt. „Podziemie po-
akowskie w powiecie rybnickim 1945–1947”.

1.4.1.5. OBUiAD KRAKÓW 
1. Rozpocz´to we wspó∏pracy z OBEP przygotowywanie przewodnika po aktach administracyj-

nych UB/SB.
2. Uczestniczono w nast´pujàcych sesjach:
– „Czyn niepodleg∏oÊciowy ziemian polskich podczas II wojny Êwiatowej” (pracownicy OBUiAD

wyg∏osili referaty: „Twórcy »Uprawy« w dokumentach i we wspomnieniach – Karol Tarnowski,
Leon Krzeczunowicz, Roman Lasocki” i „»Uprawa« – organizacja i dzia∏alnoÊç na przyk∏adzie
Okr´gu Kraków AK”,

– na temat historii Pogórza, zorganizowanej w dniu 16 paêdziernika 2003 r. (wyg∏oszono refe-
rat „Egzekucje hitlerowskie w Podgórzu 1939–1943”).

3. Zorganizowano wyk∏ad na temat okupacji hitlerowskiej w Podgórzu dla m∏odzie˝y z Zespo-
∏u Szkó∏ Gastronomicznych w Krakowie w dniu 20 listopada 2003 r.

4. Udzia∏ w pracach zespo∏u badajàcego spraw´ zaanga˝owania polskich naukowców w dzia∏al-
noÊç Ost-Institut w Krakowie.

5. Udzia∏ w zebraniu Komitetu Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa w Krakowie.
6. Wspó∏pracowano z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Krakowie w przygotowaniu wystawy

„Nigdy nie zapomnimy. Ukraina Sowiecka – Komunistyczny terror – Wielki G∏ód” otwartej
5 czerwca 2004 r.

7. Wyg∏oszono w Duszpasterstwie Ludzi Pracy u oo. jezuitów w Krakowie (13 maja 2004 r.) re-
ferat pt. „Wielki G∏ód na Ukrainie w latach 1932–1933”.

8. Podczas sesji poÊwi´conej stosunkom polsko-ukraiƒskim, zorganizowanej przez Uniwersytet
Warmiƒsko-Mazurski w dniach 27–29 kwietnia 2004 r., wyg∏oszono referat pt. „Podglebie konser-
watyzmu ¸emków – Rusinów – Ukraiƒców i wp∏yw na sàsiedztwo z Polakami w latach 1914–1944”.

1.4.1.6. OBUiAD LUBLIN 
1. Udzia∏ w sesji naukowej „Lubelska opozycja przed sierpniem 1980 r. w Lublinie” zorganizo-

wanej przez OBEP i Instytut Historii KUL w dniach 20–21 paêdziernika 2003 r., wyg∏oszenie refe-
ratu pt. „S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wobec opozycji na Lubelszczyênie w latach 70.”.

2. Udzia∏ w sesji naukowej „Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich” zorga-
nizowanej przez Instytut Historii KUL w dniach 5–7 listopada 2003 r.

3. Udzia∏ w VII Ogólnopolskim Forum Historyków WojskowoÊci: „èród∏a w badaniach historii
wojskowoÊci” zorganizowanym przez Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach w dniach
17–18 wrzeÊnia 2003 r. oraz wyg∏oszenie referatu pt. „èród∏a do dziejów wojskowych Lublina
1864–1939 w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych miasta”.

4. Udzia∏ w zespole przygotowujàcym êród∏owà publikacj´ pt. „Metody pracy operacyjnej apa-
ratu bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych w latach 1944–1989”.

5. Udzia∏ w zespole przygotowujàcym êród∏owà edycj´ „Pami´tników” Zdzis∏awa Broƒskiego
„Uskoka”.

6. Udzia∏ w sesji „Pierekovka duszy. Ksià˝ki totalitaryzmu” zorganizowanej w dniu 7 maja 2004 r.
w Radzyniu Podlaskim w Bibliotece Pedagogicznej (referat pt. „Historia jako narz´dzie legitymi-
zacji systemu politycznego w latach 1944–1956”).
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7. Wyg∏oszono wyk∏ad pt. „IPN – rola i zadania pionu archiwalnego” na zebraniu Ko∏a Archi-
wistów UMCS dnia 25 stycznia 2004 r.

8. Udzielono wywiadów:
– Wcià˝ mi blisko do domu. Wo∏yƒ w ÊwiadomoÊci Polaków, [w:] „GoÊç Niedzielny” 2003,

nr 34, 
– KoÊci w wo∏yƒskiej ziemi, [w:] „Biuletyn Informacyjny SolidarnoÊci” 2003, nr 19, 
– Wo∏yƒski testament, [w:] „Tygodnik SolidarnoÊç” 2003, nr 37,
– Wo∏anie o krzy˝ na mogile, [w:] „Nasz Dziennik” z 27–28 wrzeÊnia 2003 r., 
– Piàte przykazanie, [w:] TVP 1 i TV Polsat, 9 lipca 2003 r.,
– Wo∏yƒ – zapis zbrodni, [w:] TVN 24, 23 czerwca 2003 r.,
– Wo∏yƒ – 60. rocznica zbrodni, [w:] Radio Lublin i BBC, 4 lipca 2003 r.
9. Wystawy fotograficzne:
– 11 lipca 2003 r., Wspólnota Polska, Warszawa, „Wo∏yƒ naszych przodków”,
– 11 lipca 2003 r., Muzeum Paƒstwowe, ZamoÊç, „Wo∏yƒ – 60. rocznica zbrodni”.

1.4.1.7. OBUiAD ¸ÓDè
1. Udzia∏ w sesji „Z Archiwum IPN…” (referat pt. „Proces brakowania i niszczenia akt orga-

nów bezpieczeƒstwa paƒstwa w latach 1954–1990 na przyk∏adzie województwa ∏ódzkiego”).
2. Udzia∏ w sesji naukowej „KoÊció∏ rzymskokatolicki w ¸ódzkiem w okresie duszpasterzowa-

nia biskupa Micha∏a Klepacza (1947–1967)” w dniu 12 maja 2004 r., ¸ódê (referat pt. „Aparat bez-
pieczeƒstwa wobec duchowieƒstwa w ¸ódzkiem w latach 1945–1956”).

3. Wspó∏udzia∏ w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli na temat: „Stan wo-
jenny – spojrzenie po dwudziestu latach” (referat pt. „Wprowadzenie stanu wojennego w Be∏cha-
towie”).

4. Odczyt w siedzibie IPN w ¸odzi w dniu 26 maja 2004 r. na temat: „Niszczenie materia∏ów ar-
chiwalnych aparatu bezpieczeƒstwa PRL w 1989 r.”.

5. Przeprowadzanie zaj´ç archiwalnych i prelekcji:
– trzykrotne zaj´cia ze studentami Instytutu Historii Uniwersytetu ¸ódzkiego majàce na celu

zapoznanie ich z zasobem archiwalnym OBUiAD oraz zasadami korzystania z niego, 
– prelekcja dla studentów dziennikarstwa St. Cloud State University of Minnesota na temat za-

daƒ, dzia∏alnoÊci oraz zasobu OBUiAD.
6. Udzia∏ w projektach badawczych:
– „Informator personalny aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej”, cz. II (obejmujàca okres

28 listopada 1956 r.–31 maja1975 r.),
– „Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce w latach 1944–1956”, opracowywanie trzeciego tomu

s∏ownika biograficznego,
– opracowanie materia∏ów na temat oddzia∏ów i organizacji niepodleg∏oÊciowych, w którego

wyniku uka˝e si´ „Atlas podziemia niepodleg∏oÊciowego w Polsce 1945–1956”.
7. Udzia∏ w zespo∏ach roboczych.
8. Materia∏y oddzia∏u wykorzystano w wystawach zorganizowanych przez OBEP:
– „Obraz wroga w propagandzie PRL”,
– „Okr´g ¸ódê AK »Barka«”.
9. Wywiad pt. Uwaga! Kler w natarciu ukaza∏ si´ w „Faktach Jarociƒskich” z 1 paêdziernika

2003 r., nr 5.
10. Udzia∏ w reporta˝u Radia ¸ódê pt. Czarna teczka zrealizowanym przez Ma∏gorzat´ Warze-

ch´ (emisja 4 maja 2004 r.).
11. Wypowiedzi naczelnika OBUiAD na temat materia∏ów dotyczàcych Festiwalu Muzyki Roc-

kowej w Jarocinie dla Telewizji Polskiej (emisja 17 wrzeÊnia 2003 r. w „WiadomoÊciach Dnia”
– Program 3 TVP oraz „Panoramie” – Program 2 TVP).
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1.4.1.8. OBUiAD POZNA¡
Udzia∏ w V Konferencji naukowej „Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – przebieg – opinie”,

Leszno, 8 czerwca 2004 r. (referat pt. „WUBP w Poznaniu wobec ˝o∏nierzy PSZ na Zachodzie, któ-
rzy powrócili na teren Wielkopolski”).

1.4.1.9. OBUiAD RZESZÓW
1. Udzia∏ w nast´pujàcych konferencjach:
– „Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956”, 15 paêdziernika 2003 r., Tarnobrzeg (referaty:

„Areszt PUBP w Tarnobrzegu i jego wi´êniowie”, „Komenda Powiatowa MO w Tarnobrzegu w la-
tach 1944–1954” i „Ni˝aƒski Oddzia∏ Orlàt kryptonim »Reduta« w latach 1947–1949”),

– „Aparat represji na Rzeszowszczyênie w latach 1944–1956”, 18 listopada 2003 r., Rzeszów (re-
feraty: „Represyjna dzia∏alnoÊç prokuratury i sàdu wobec polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowe-
go”, „Poczàtki Milicji Obywatelskiej na Rzeszowszczyênie i jej dzia∏ania represyjne”, „Dzia∏alnoÊç
i metody UB wobec UPA”),

– „Powiat przemyski w latach 1944–1956”, 26 kwietnia 2004 r., PrzemyÊl (referat pt. „Poczàtki
Milicji Obywatelskiej w powiecie przemyskim”).

2. Udzia∏ w przygotowaniu we wspó∏pracy z OBEP nast´pujàcych wystaw:
– „Aparat represji na Rzeszowszczyênie w latach 1944–1956”,
– „Sprawiedliwi wÊród narodów Êwiata” (pomoc udzielana przez Polaków ˝ydowskim mieszkaƒ-

com Rzeszowszczyzny w latach 1939–1945).

1.4.1.10. OBUiAD WROC¸AW
1. Udzia∏ w przygotowaniu we wspó∏pracy z OBEP nast´pujàcych wystaw:
– „Wokó∏ Praskiej Wiosny. Interwencja w Czechos∏owacji w 1968 r.”, Opole, 8 sierpnia 2003 r.,
– „Skazani na Êmierç w czasach stalinowskich i ich losy”, Warszawa, 17 lutego 2004 r.,
– „Propaganda komunistyczna w plakacie”, Wroc∏aw, 20 lutego 2004 r.
2. Wspó∏praca z BEP w przygotowaniu „Informatora personalnego aparatu bezpieczeƒstwa

Polski Ludowej”.
3. Spotkanie z przedstawicielem Biblioteki „Ossolineum” – prezentacja zasobu OBUiAD,

30 czerwca 2004 r.
4. Wspó∏praca w realizacji filmu dokumentalnego G. Brauna pt. Z archiwum IPN-u, wyemito-

wanego 7 kwietnia 2004 r.
5. Kontynuowano rozpocz´tà wczeÊniej wspó∏prac´ z instytucjami naukowymi i archiwalnymi:
– Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wroc∏awskiego – prezentacja zasobu archiwalnego

i mo˝liwoÊci wykorzystywania go w trakcie procesu dydaktycznego,
– wroc∏awskim Oddzia∏em Polskiego Towarzystwa Historycznego – udzia∏ w walnym zgroma-

dzeniu w PrzemyÊlu w dniach 19–22 wrzeÊnia 2003 r. i poprzedzajàcej go sesji poÊwi´conej stosun-
kom polsko-ukraiƒskim w XX wieku,

– oddzia∏ami wroc∏awskim i legnickim Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz archiwami
paƒstwowymi we Wroc∏awiu i Legnicy; jeden spoÊród pracowników OBUiAD jest prezesem wro-
c∏awskiego Oddzia∏u SAP (L. Smo∏ka), a siedmiu innych jego cz∏onkami aktywnie uczestniczàcy-
mi w dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, 

– Polskà Akademià Umiej´tnoÊci i Oddzia∏em Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwem
Obrony Zachodnich Kresów Polski w Krakowie (referat L. Smo∏ki „Wojciech Korfanty o bezpie-
czeƒstwie paƒstwowym Polski”, 27 marca 2004 r.).

2. Udost´pnianie zasobu archiwalnego 

Zasady i zakres dzia∏ania Wydzia∏u Udost´pniania Biura Udost´pniania i Archiwizacji Doku-
mentów reguluje Regulamin Organizacyjny Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania
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Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wydzia∏ Udost´pniania Biura Udost´pniania i Archiwi-
zacji Dokumentów oraz referaty udost´pniania oddzia∏owych biur udost´pniania i archiwizacji
dokumentów zajmujà si´ udost´pnianiem dokumentów znajdujàcych si´ w zasobie archiwalnym
Instytutu. Odbywa si´ to poprzez udost´pnianie materia∏ów archiwalnych, jak równie˝ uwierzytel-
nionych odpisów, wypisów, wyciàgów. Te podstawowe zadania, jakie spe∏nia pion udost´pniania
IPN, zostanà omówione szczegó∏owo w dalszej cz´Êci sprawozdania.

2.1. Realizacja wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzone-
go na podstawie ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej-Komisji Âcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r.

Do ustawowych zadaƒ Instytutu Pami´ci Narodowej nale˝y m.in. ukazanie prawdy historycznej
o roli, jakà odgrywa∏ aparat bezpieczeƒstwa w okresie Polski Ludowej. Realizacja tego zadania od-
bywa si´ poprzez umo˝liwienie spo∏eczeƒstwu dost´pu do dokumentów archiwalnych wytworzo-
nych przez organy bezpieczeƒstwa paƒstwa. Osobom, które wyra˝à wol´ zapoznania si´ z materia-
∏ami wytworzonymi na nie przez s∏u˝by aparatu bezpieczeƒstwa, sà one udost´pniane na drodze
realizacji „wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego na podsta-
wie ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu”. Zaznaczyç nale˝y, ˝e dost´p do tych materia∏ów majà tylko osoby pokrzywdzone w rozu-
mieniu art. 6 ust. 1 ustawy o IPN.

Pierwsze wnioski zosta∏y przyj´te w dniu 7 lutego 2001 r. Od tego czasu do dnia 30 czerwca
2004 r. 15 485 osób wyrazi∏o ch´ç wglàdu do materia∏ów, jakie zgromadzi∏y na nie s∏u˝by bezpie-
czeƒstwa. Z tej liczby w omawianym okresie sprawozdawczym stosowne wnioski z∏o˝y∏o 1968 osób.

Skal´ zainteresowania wglàdem do materia∏ów archiwalnych wytworzonych przez organy bez-
pieczeƒstwa paƒstwa przedstawia szczegó∏owo tabela 2.1: 

Tab. 2.1. Statystyka z∏o˝onych wniosków o udost´pnienie dokumentów archiwalnych

* WP – wnioski o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego.
** Dzia∏a od XI 2002 r.
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Jednostka IPN
WP* przyjęte 
od 7.02.2001

do 30.06.2002

WP przyjęte
od 1.07.2001

do 30.06.2002

WP przyjęte
od 1.07.2002

do 30.06.2003

WP przyjęte
od 1.07.2003

do 30.06.2004
BUiAD 1 144 523 234 228
Delegatura w Radomiu 38 38 36 33
OBUiAD Białystok 703 659 100 107
Delegatura w Olsztynie** 0 0 42 26
OBUiAD Gdańsk 1 261 658 268 166
Delegatura w Bydgoszczy 535 425 84 115
OBUiAD Katowice 1 032 378 317 252
OBUiAD Kraków 1 175 481 280 199
Delegatura w Kielcach 85 72 13 14
OBUiAD Lublin 561 202 86 117
OBUiAD Łódź 645 198 89 88
OBUiAD Poznań 1 221 370 193 156
OBUiAD Rzeszów 805 197 124 144
OBUiAD Warszawa 1 323 463 187 171
OBUiAD Wrocław 793 259 143 152
Razem 11 321 4 923 2 196 1 968



Wnioski o udost´pnienie dokumentów/zapytania o status pokrzywdzonego rozpatrywane sà we-
d∏ug kolejnoÊci wp∏ywu do BUiAD i OBUiAD z uwzgl´dnieniem zasad pierwszeƒstwa ustalonych
przez Kolegium IPN i wyszczególnionych w formularzu wniosku. Sà to:

• podesz∏y wiek,
• stan zdrowia,
• cele rehabilitacyjne lub odszkodowawcze dost´pu do dokumentów,
• uzyskanie dokumentów zaprzeczajàcych rzekomej wspó∏pracy z organami bezpieczeƒstwa,
• skazanie za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego lub praw cz∏owieka,
• ochrona dóbr osobistych wnioskodawcy/pytajàcego.
Realizacja wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego jest

procesem d∏ugotrwa∏ym, trwa bowiem od kilku do kilkunastu miesi´cy, w zale˝noÊci od stopnia
z∏o˝onoÊci sprawy. 

Na podstawie wyników kwerendy archiwalnej prowadzonej w zasobie Instytutu wydawane
jest zaÊwiadczenie okreÊlajàce status wnioskodawcy. Osobom, którym zosta∏ przyznany status
pokrzywdzonego, udost´pniane sà materia∏y zgromadzone na nie przez organy bezpieczeƒstwa
paƒstwa.

Jak wspomniano wy˝ej, efektem finalnym przeprowadzonej kwerendy archiwalnej jest wydanie
zaÊwiadczenia okreÊlajàcego status wnioskodawcy. Zgodnie z ustawà o IPN wy∏àcznie na podsta-
wie dokumentów znajdujàcych si´ w zasobie IPN wydaje si´ zaÊwiadczenie, i˝ zainteresowana oso-
ba jest pokrzywdzona przez organy bezpieczeƒstwa paƒstwa (gdy zbierano na nià informacje
w sposób celowy i tajny), lub zaÊwiadczenie, i˝ nie jest pokrzywdzona. W przypadku wydania tego
drugiego zaÊwiadczenia zachodzà dwie przes∏anki. Pierwsza wynikajàca z art. 6 ust. 1, w którym jest
mowa o braku w zasobie IPN dokumentów zbieranych w sposób tajny przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa,
druga zaÊ z art. 6 ust. 3, zgodnie z którym osoba nie jest pokrzywdzona z uwagi na odnalezione do-
kumenty bàdê informacje, Êwiadczàce o podj´tej przez nià wspó∏pracy z organami bezpieczeƒstwa.
Wydanie zaÊwiadczenia nie oznacza, ˝e realizacja danej sprawy jest zakoƒczona. Je˝eli w wyniku
kontynuowania kwerendy odnalezione zostanà nowe dokumenty, b´dà one udost´pnione osobie
pokrzywdzonej.

W okresie sprawozdawczym pion udost´pniania IPN zrealizowa∏ 8205 wniosków o udost´pnie-
nie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego, w tym 2658 osób uznano za pokrzywdzone,
5063 za osoby nie pokrzywdzone w zwiàzku z brakiem dokumentów zbieranych przez organa bez-
pieczeƒstwa paƒstwa w sposób celowy i tajny. W stosunku do 484 osób odnaleziono dokumenty
Êwiadczàce o wspó∏pracy z organami bezpieczeƒstwa.

Szczegó∏owo realizacj´ wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzyw-
dzonego przedstawia tabela 2.2: 

Tab. 2.2. Liczba wydanych zaÊwiadczeƒ w zwiàzku z realizacjà wniosków o udost´pnienie dokumentów/za-
pytanie o status pokrzywdzonego osób w myÊl ustawy IPN
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Jednostka IPN
Liczba wydanych zaświadczeń w okresie

od 1.07.2002 do 30.06.2003
a b c

BUiAD 382 463 79
Delegatura w Radomiu 35 60 7
OBUiAD Białystok 139 281 23
Delegatura w Olsztynie* 0 0 0
OBUiAD Gdańsk 290 702 58
Delegatura w Bydgoszczy 131 252 27
OBUiAD Katowice 430 601 40



a) wydano zaÊwiadczenie, ˝e osoba jest pokrzywdzona, 
b) wydano zaÊwiadczenie, ˝e osoba nie jest pokrzywdzona – brak dokumentów,
c) wydano zaÊwiadczenie, ˝e osoba nie jest pokrzywdzona – funkcjonariusz, pracownik, wspó∏pracownik.
* Delegatura IPN w Olsztynie nie realizuje wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytaƒ o status pokrzyw-
dzonego. Przyjmuje wnioski i udost´pnia materia∏y archiwalne pokrzywdzonym w ramach realizacji wniosków
przez Oddzia∏.

Wyraênie, blisko trzykrotnie w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, wzros∏a
liczba zrealizowanych wniosków, co obrazuje tabela 2.3:

Tab. 2.3. Zestawienie liczby wydanych zaÊwiadczeƒ w zwiàzku z realizacjà wniosków o udost´pnienie doku-
mentów/zapytanie o status pokrzywdzonego osób w myÊl ustawy IPN

Osobom pokrzywdzonym sà udost´pniane wszystkie materia∏y, które zosta∏y odnalezione
w zasobie Instytutu Pami´ci Narodowej, bez zastosowania ograniczeƒ dotyczàcych okresu ich
wytworzenia i klauzuli niejawnoÊci. Instytut nie ma wp∏ywu na kompletnoÊç akt. Materia∏y archi-
walne wytworzone przez b. organy bezpieczeƒstwa sà udost´pniane w takiej formie, w jakiej zo-
sta∏y przekazane do zasobu Instytutu. IPN dokonuje staraƒ, aby jak najwi´cej materia∏ów archi-
walnych by∏o udost´pnianych w oryginale. W tych, które sà udost´pnianie w formie kopii,
zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o IPN, przed udost´pnieniem sà anonimizowane (zaczerniane)
dane osobowe innych pokrzywdzonych oraz innych osób wyst´pujàcych w dokumentach, w tym
równie˝ dane osobowe funkcjonariuszy, pracowników i wspó∏pracowników aparatu bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa.

W okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Do-
kumentów oraz oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów udost´pni∏y 8454
jednostki archiwalne akt 2475 osobom uznanym za pokrzywdzone w rozumieniu art. 6 ustawy
o IPN.

Szczegó∏owo dane te przedstawia tabela 2.4:

203

OBUiAD Kraków 267 452 52
OBUiAD Lublin 265 141 30
OBUiAD Łódź 205 211 29
OBUiAD Poznań 11 355 6
OBUiAD Rzeszów 199 387 49
OBUiAD Warszawa 129 918 45
OBUiAD Wrocław 175 240 39
Razem 2 658 5 063 484
Razem a+b+c 8 205

Okres sprawozdawczy Liczba wydanych zaświadczeń Liczba zaświadczeń 
wydanych ogółem a+b+ca b c

1.07.2002–30.06.2003 1 241 1 612 229 3 079
1.07.2003–30.06.2004 2 658 5 063 484 8 205



Tab. 2.4. Zestawienie liczby jednostek archiwalnych udost´pnionych w zwiàzku z realizacjà wniosków
o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego i liczby osób, którym te materia∏y udo-
st´pniono

Blisko dwukrotnie, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, wzros∏a liczba jed-
nostek archiwalnych udost´pnionych pokrzywdzonym, a ponaddwukrotnie liczba osób pokrzyw-
dzonych, którym udost´pniono akta, co pokazuje tabela 2.5:

Tab. 2.5. Zestawienie liczby jednostek archiwalnych udost´pnionych w zwiàzku z realizacjà wniosków o udo-
st´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego i liczby osób, którym te materia∏y udost´pnio-
no w okresach sprawozdawczych od 1.07.2002 do 30.06.2003 oraz od 1.07.2003 do 30.06.2004

Na ˝àdanie osoby pokrzywdzonej wydawane sà kopie dokumentów oraz podawane nazwiska
funkcjonariuszy, pracowników i wspó∏pracowników aparatu bezpieczeƒstwa paƒstwa. Zgodnie
z art. 32 ust. 2 ustawy o IPN nie sà podawane nazwiska osób, które udziela∏y informacji o przest´p-
stwach pospolitych. W omawianym okresie z∏o˝ono 692 wnioski o podanie bli˝szych danych funk-
cjonariuszy, pracowników i wspó∏pracowników organów bezpieczeƒstwa paƒstwa. Dane identyfi-
kujàce informatorów s∏u˝by bezpieczeƒstwa (imi´, nazwisko, data urodzenia, imi´ ojca,
pseudonim, miejsce pracy) sà podawane zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o IPN tylko wówczas, gdy
IPN mo˝e je jednoznacznie okreÊliç na podstawie posiadanych dokumentów. Jest to wa˝ne ze
wzgl´du na posiadanie niepodwa˝alnych dowodów, które b´dzie mo˝na przedstawiç w trakcie
ewentualnych procesów sàdowych z powództwa osób, których dane Instytut poda∏ osobom po-
krzywdzonym. Na podstawie tych wniosków wydano 423 noty z danymi funkcjonariuszy, pracowni-
ków i wspó∏pracowników, odpowiadajàcymi numerom nazwisk zaczernionych w udost´pnionych
dokumentach. 

204

Jednostka IPN
Liczba j.a. udostępnionych osobom 

pokrzywdzonym 
w okresie od 1.07.2003 do 30.06.2004

Liczba osób pokrzywdzonych, 
którym udostępniono materiały 

w wym. okresie
BUiAD 668 242
Delegatura Radom 108 37
OBUiAD Białystok 247 63
Delegatura Olsztyn 135 24
OBUiAD Gdańsk 638 320
Delegatura Bydgoszcz 509 129
OBUiAD Katowice 673 325
OBUiAD Kraków 1 195 267
OBUiAD Lublin 750 227
OBUiAD Łódź 695 169
OBUiAD Poznań 1 062 270
OBUiAD Rzeszów 843 179
OBUiAD Warszawa 507 93
OBUiAD Wrocław 424 130
Razem 8 454 2 475

Okres sprawozdawczy 1.07.2002–30.06.2003 1.07.2003–30.06.2004
Liczba osób pokrzywdzonych, 
którym udostępniono akta 1 208 2 475

Liczba j.a udostępnionych osobom 
pokrzywdzonym 4 716 8 454



Odmowa podania tych˝e danych odbywa si´ w drodze wydania przez dyrektora Biura Udost´p-
niania i Archiwizacji Dokumentów lub upowa˝nionej przez niego osoby decyzji na podstawie art.
104 kpa. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 120 takich decyzji.

Szczegó∏owo dane te przedstawia tabela 2.6:

Tab. 2.6. Zestawienie liczby wniosków o podanie nazwisk i dalszych danych osobowych funkcjonariuszy, pra-
cowników i wspó∏pracowników organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, liczby not podajàcych te dane i liczby de-
cyzji odmawiajàcych podania danych

W omawianym okresie sprawozdawczym, w porównaniu z poprzednim, odnotowano dwu-
krotny wzrost liczby wniosków o podanie nazwisk i innych danych funkcjonariuszy, pracowni-
ków i wspó∏pracowników organów bezpieczeƒstwa paƒstwa i blisko czterokrotny wzrost liczby
wydanych not na podstawie dokumentów w zwiàzku ze z∏o˝eniem wy˝ej wymienionych wnio-
sków.

W przypadku osób, które by∏y funkcjonariuszami, pracownikami lub wspó∏pracownikami apa-
ratu bezpieczeƒstwa paƒstwa, na mocy art. 35 ust. 2 ustawy o IPN, po z∏o˝eniu wniosku wraz
z oÊwiadczeniem o wspó∏pracy lub pracy na rzecz organów bezpieczeƒstwa paƒstwa mogà one
otrzymaç zaÊwiadczenie informujàce je o znajdujàcych si´ w zasobie Instytutu dotyczàcych ich ma-
teria∏ach. W okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. w Instytucie Pami´ci Narodowej zo-
sta∏o wydanych 161 takich zaÊwiadczeƒ. To blisko trzykrotnie wi´cej w porównaniu z poprzednim
okresem sprawozdawczym.

Funkcjonariusze, pracownicy i wspó∏pracownicy na podstawie art. 35 ust. 1 mogà otrzymaç je-
dynie kopi´ Êwiadectwa s∏u˝by albo pracy oraz kopi´ opinii o s∏u˝bie albo pracy. 

2.2. Inne wnioski wp∏ywajàce od osób fizycznych i prawnych zrealizowane przez Wydzia∏
Udost´pniania BUiAD i referaty udost´pniania OBUiAD

Obok wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego na podsta-
wie ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej-Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, do najwa˝niejszych spraw realizowanych przez Wydzia∏ Udost´pniania Biura Udost´pnia-
nia i Archiwizacji Dokumentów oraz referaty w oddzia∏owych biurach udost´pniania i archiwizacji
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Jednostka IPN Liczba wniosków Liczba not Liczba decyzji
BUiAD 35 31 18
Delegatura w Radomiu 3 6 0
OBUiAD Białystok 5 3 2
Delegatura w Olsztynie 3 0 0
OBUiAD Gdańsk 37 30 21
Delegatura w Bydgoszczy 65 50 26
OBUiAD Katowice 34 8 9
OBUiAD Kraków 81 12 0
OBUiAD Lublin 15 9 1
OBUiAD Łódź 81 47 0
OBUiAD Poznań 48 29 9
OBUiAD Rzeszów 221 128 28
OBUiAD Warszawa 43 59 0
OBUiAD Wrocław 21 11 6
Razem 692 423 120



dokumentów IPN nale˝à wnioski o udost´pnienie dokumentów do celów naukowo-badawczych.
Wynika to z fundamentalnych zadaƒ Instytutu Pami´ci Narodowej, który oprócz udost´pniania
spo∏eczeƒstwu materia∏ów wytworzonych przez s∏u˝by aparatu bezpieczeƒstwa paƒstwa ma upo-
wszechniaç najnowszà histori´ paƒstwa polskiego, m.in. poprzez ukazywanie metod dzia∏aƒ orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa. Szczegó∏owo realizacja wniosków naukowo-badawczych zostanie
przedstawiona w kolejnym punkcie. 

SpoÊród innych rodzajów wniosków kierowanych do Instytutu Pami´ci Narodowej nale˝y wy-
mieniç:

– wnioski s∏u˝bowe instytucji, które z racji swoich zadaƒ ustawowych wyst´pujà o udost´pnie-
nie materia∏ów archiwalnych, m.in. Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, sàdów powszechnych i wojskowych,
urz´dów miast, urz´dów wojewódzkich, ambasad, konsulatów RP i paƒstw obcych,

– wnioski urz´dów wojewódzkich prowadzàcych post´powania w sprawie stwierdzenia posiada-
nia obywatelstwa polskiego,

– wnioski urz´dów wojewódzkich prowadzàcych post´powania w sprawie wyw∏aszczeƒ nieru-
chomoÊci na rzecz skarbu paƒstwa,

– wnioski osób wyst´pujàcych o potwierdzenie okresu przebywania w wi´zieniach lub innych
miejscach odosobnienia na terytorium Polski w latach 1944–1956 bez wyroku – za dzia∏alnoÊç po-
litycznà lub religijnà zwiàzanà z walkà o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç oraz po 31 grudnia 1956 r. za
dzia∏alnoÊç politycznà,

– wnioski osób, które jako dzieci zosta∏y odebrane rodzicom w celu eksterminacji lub przymu-
sowego wynarodowienia, 

– wnioski osób wyst´pujàcych o potwierdzenie pobytu na robotach przymusowych w III Rzeszy,
– wnioski osób wyst´pujàcych o potwierdzenie okresu internowania w stanie wojennym,
– wnioski osób represjonowanych i przebywajàcych w wi´zieniach i aresztach w okresie repre-

sji stalinowskich,
– wnioski o potwierdzenie deportacji w g∏àb ZSRR oraz repatriacji do Polski,
– wnioski osób fizycznych dotyczàce pozostawionego mienia na terenach by∏ej II RP, 
– wnioski o potwierdzenie represji hitlerowskich i stalinowskich w okresie II wojny Êwiato-

wej,
– wnioski o potwierdzenie wpisania na volkslist´,
– wnioski osób fizycznych o potwierdzenie przynale˝noÊci do polskich organizacji niepodleg∏o-

Êciowych i represji zwiàzanych z tym faktem,
– wnioski sàdów i prokuratur zwiàzane z prowadzonymi przez nie post´powaniami w spra-

wie osób aresztowanych w latach 40. przez NKWD i wywiezionych do obozów na terenie b.
ZSRR,

– wnioski realizowane na podstawie Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.),

– wnioski by∏ych pracowników i funkcjonariuszy organów bezpieczeƒstwa paƒstwa okreÊlone
w art. 35 ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej,

– wnioski s∏u˝bowe pracowników IPN.
W okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. do pionu udost´pniania wp∏yn´∏o ogó∏em

28 314 wniosków w ww. sprawach.
Dok∏adnie rodzaje wniosków wp∏ywajàcych do pionu archiwalnego z rozbiciem na poszczegól-

ne jego jednostki przedstawiajà tabele 2.7 i 2.8 na str. 207:
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Tab. 2.7. Zestawienie wp∏ywajàcych wniosków od osób fizycznych i prawnych

Tab. 2.8. Zestawienie liczby wniosków wp∏ywajàcych z rozró˝nieniem na rodzaje wnioskodawców
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Jednostka IPN
Ogółem wpływające 

wnioski od osób 
fizycznych

Ogółem wpływające 
wnioski od osób 

prawnych

Suma wniosków 
wpływających do 

jednostki IPN
BUiAD 2 803 4 023 6 826
Delegatura w Radomiu 23 161 184
OBUiAD Białystok 558 1 153 1 711
Delegatura w Olsztynie 104 249 353
OBUiAD Gdańsk 184 1 111 1 295
Delegatura w Bydgoszczy 137 704 841
OBUiAD Katowice 513 1 529 2 042
OBUiAD Kraków 1 434 2 071 3 505
Delegatura w Kielcach 48 348 396
OBUiAD Lublin 1 626 2 370 3 996
OBUiAD Łódź 559 1 762 2 321
OBUiAD Poznań 311 1 230 1 541
OBUiAD Rzeszów 226 398 624
OBUiAD Warszawa 23 190 213
OBUiAD Wrocław 332 2 134 2 466
Razem 8 881 19 433 28 314

Jednostka 
IPN

Osoby fizyczne Osoby prawne

Wnioski 
krajowe

Wnio-
ski 

zagra-
niczne

Pion 
śledczy 

IPN

Pion 
eduka-
cyjny 
IPN

OBUiAD
IPN

Organy 
wymia-
ru spra-
wiedli-
wości

Organy 
ochrony 
państwa 

i porządku 
publicznego

Inne in-
stytucje 
krajowe

Insty-
tucje 

zagra-
niczne

BUiAD 2 622 181 838 360 952 333 52 1 405 83
Delegatura 
w Radomiu

23 0 136 0 7 13 1 4 0

OBUiAD 
Białystok

552 6 255 31 204 62 66 535 0

Delegatura 
w Olsztynie

102 2 96 27 97 10 0 19 0

OBUiAD 
Gdańsk

184 0 260 51 545 38 83 134 0

Delegatura 
w Bydgoszczy

134 3 146 138 209 41 42 126 2

OBUiAD 
Katowice

510 3 228 73 227 31 104 866 0

OBUiAD 
Kraków

1 430 4 365 69 840 106 309 379 3

Delegatura 
w Kielcach

48 0 81 0 189 18 3 56 1

OBUiAD 
Lublin

1 610 16 277 327 994 284 217 261 10

OBUiAD 
Łódź

539 20 746 224 250 64 20 451 7



W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, w omawianym okresie wzros∏a liczba
wniosków wp∏ywajàcych do pionu udost´pniania, co obrazuje tabela 2.9:

Tab. 2.9. Zestawienie liczby wp∏ywajàcych wniosków od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdaw-
czym 1.07.2002–30.06.2003 oraz 1.07.2003–30.06.2004

Z zestawienia w tabeli 2.8 wynika, ˝e najwi´cej wniosków do Instytutu Pami´ci Narodowej z∏o-
˝y∏y osoby prawne – 19 433. Osoby fizyczne z∏o˝y∏y 8881 wniosków. W ramach IPN poszczególne
piony: Êledczy, edukacyjny oraz archiwalny (pomi´dzy jednostkami organizacyjnymi pionu udo-
st´pniania) skierowa∏y 10 895 spraw. Pozosta∏a cz´Êç – 8538 – przypada na wnioski innych instytu-
cji, np. wymiaru sprawiedliwoÊci, ochrony paƒstwa i porzàdku publicznego. Z zagranicy skierowa-
no do pionu archiwalnego IPN ogó∏em (osoby prywatne i instytucje) 354 wnioski o udost´pnienie
dokumentów.

SpoÊród spraw wp∏ywajàcych w okresie sprawozdawczym, poszczególne jednostki Biura zreali-
zowa∏y ogó∏em 26 984 sprawy.
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OBUiAD 
Poznań

309 2 301 93 270 66 127 373 0

OBUiAD 
Rzeszów

222 4 222 9 20 34 9 102 2

OBUiAD 
Warszawa

22 1 30 58 90 1 0 10 1

OBUiAD 
Wrocław

329 3 168 150 242 59 154 1 361 0

Razem 8 636 245 4 149 1 610 5 136 1 160 1 187 6 082 109
 Łącznie 8 881 10 895 8 538

Jednostka 
IPN

Osoby fizyczne Osoby prawne

Wnioski 
krajowe

Wnio-
ski 

zagra-
niczne

Pion 
śledczy 

IPN

Pion 
eduka-
cyjny 
IPN

OBUiAD
IPN

Organy 
wymia-
ru spra-
wiedli-
wości

Organy 
ochrony 
państwa 

i porządku 
publicznego

Inne in-
stytucje 
krajowe

Insty-
tucje 

zagra-
niczne

Okres sprawozdawczy
Ogółem wpływające 

wnioski od osób 
fizycznych

Ogółem wpływające 
wnioski od osób 

prawnych

Suma wniosków 
wpływających do 

jednostki IPN
1.07.2002–30.06.2003 11 511 14 552 26 063
1.07.2003–30.06.2004  8 881 19 433 28 314



Tab. 2.10. Wnioski zrealizowane w zestawieniu z wnioskami skierowanymi do pionu udost´pniania IPN

W ramach zrealizowanych wniosków w pionie archiwalnym zosta∏o wykonanych ogó∏em 35 916
kwerend, co przedstawia tabela 2.11:

Tab. 2.11. Kwerendy zrealizowane w okresie sprawozdawczym przez pion udost´pniania IPN
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Jednostka IPN Sprawy zrealizowane w okresie 
sprawozdawczym

Suma wniosków wpływających
do jednostki IPN

BUiAD 7 183 6 826
Delegatura w Radomiu 176 184
OBUiAD Białystok 1 377 1 711
Delegatura w Olsztynie 315 353
OBUiAD Gdańsk 1 099 1 295
Delegatura w Bydgoszczy 807 841
OBUiAD Katowice 2 042 2 042
OBUiAD Kraków 2 990 3 505
Delegatura w Kielcach 368 396
OBUiAD Lublin 3 360 3 996
OBUiAD Łódź 2 518 2 321
OBUiAD Poznań 1 541 1 541
OBUiAD Rzeszów 598 624
OBUiAD Warszawa 213 213
OBUiAD Wrocław 2 397 2 476
Razem 26 984 28 314

Jednostka IPN
Ogółem kwerendy 
na wnioski osób 

fizycznych w jednostce

Ogółem kwerendy 
na wnioski osób 

prawnych w jednostce

Liczba kwerend 
wykonanych 

w poszczególnych 
jednostkach Biura

BUiAD 4 714 6 360 11 074
Delegatura w Radomiu 5 55 60
OBUiAD Białystok 598 679 1 277
Delegatura w Olsztynie 15 98 113
OBUiAD Gdańsk 261 1 930 2 191
Delegatura w Bydgoszczy 136 642 778
OBUiAD Katowice 515 1 924 2 439
OBUiAD Kraków 380 741 1 121
Delegatura w Kielcach 38 121 159
OBUiAD Lublin 3 852 2 416 6 268
OBUiAD Łódź 1 533 1 497 3 030
OBUiAD Poznań 1 441 1 372 2 813
OBUiAD Rzeszów 207 992 1 199
OBUiAD Warszawa 3 575 578
OBUiAD Wrocław 328 2 488 2 816
Razem 14 026 21 890 35 916



Kolejna tabela ilustruje liczb´ zrealizowanych kwerend z podzia∏em na rodzaje wnioskodawców: 

Tab. 2.12. Zestawienie zrealizowanych kwerend z podzia∏em na rodzaje wnioskodawców

W omawianym okresie sprawozdawczym, w porównaniu z poprzednim wyraênie wzros∏a liczba
zrealizowanych kwerend, co przedstawia tabela 2.13:

Tab. 2.13. Zestawienie liczby kwerend zrealizowanych przez pion udost´pniania w okresie sprawozdawczym
1.07.2002–30.06.2003 oraz 1.07.2003–30.06.2004

Z zestawieƒ w tabeli 2.12 wynika, ˝e dla osób fizycznych zosta∏o zrealizowanych 14 026 kwe-
rend. W ramach IPN dla poszczególnych pionów: Êledczego, edukacyjnego oraz dla jednostek te-
renowych samego Biura Udost´pniania wykonano 12 021 kwerend. Dla pozosta∏ych instytucji zre-
alizowano 9869 kwerend archiwalnych. W liczbach tych zawarte sà równie˝ kwerendy wykonane na
podstawie wniosków osób i instytucji zagranicznych – ogó∏em 390.

Dla wyjaÊnienia nale˝y dodaç, i˝ ró˝nica pomi´dzy liczbà wniosków zrealizowanych (26 984)
przez pion archiwalny a liczbà wykonanych kwerend (35 916) wynika stàd, ˝e wielu wnioskodaw-
ców w swoich wystàpieniach zwraca si´ z pytaniami odnoÊnie do kilku zagadnieƒ bàdê osób.
W wi´kszoÊci przypadków kwerendy te sà skomplikowane, wymagajà dok∏adnego sprawdzenia za-
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Jednostka IPN

Kwerendy dla osób 
fizycznych Kwerendy dla osób prawnych

Kwerendy
na wnio-
ski kra-

jowe

Kwerendy 
na wnio-

ski zagra-
niczne

Kwerendy 
na wnio-
ski pionu 
śledczego 

IPN

Kwerendy 
na wnio-
ski pionu 
edukacyj-
nego IPN

Kwerendy 
na wnio-

ski
OBUiAD 

IPN

Kwerendy 
na wnioski 
organów 
wymiaru 

sprawiedli-
wości

Kwerendy na 
wnioski orga-
nów ochrony 

państwa 
i porządku 
publicznego

Kwerendy 
na wnioski 

innych 
instytucji 
krajowych

Kwerendy 
na wnioski 
instytucji 
zagranicz-

nych

BUiAD 4 469 245 2 129 369 728 338 56 2 626 65

Delegatura w Radomiu 5 0 25 0 3 11 13 3 0

OBUiAD Białystok 592 6 322 49 35 62 66 145 0

Delegatura w Olsztynie 14 1 45 26 14 5 0 8 0

OBUiAD Gdańsk 261 0 947 379 289 37 78 200 0

Delegatura 
w Bydgoszczy 133 3 173 252 25 33 27 130 2

OBUiAD Katowice 512 3 709 133 73 31 104 874 0

OBUiAD Kraków 378 2 104 9 45 44 107 432 0

Delegatura w Kielcach 38 0 23 0 71 1 1 24 1

OBUiAD Lublin 3 841 11 313 282 881 498 126 306 10

OBUiAD Łódź 1 513 20 184 504 38 42 12 713 4

OBUiAD Poznań 1 433 8 360 7 367 155 49 434 0

OBUiAD Rzeszów 203 4 753 79 21 30 9 98 2

OBUiAD Warszawa 3 0 0 575 0 0 0 0 0

OBUiAD Wrocław 325 3 285 192 197 75 128 1.611 0

Razem 13 720 306 6 372 2 856 2 793 1 364 776 7 645 84
Łącznie 14 026 12 021 9 869

Okres sprawozdawczy
Ogółem kwerendy na 

wnioski osób fizycznych 
w jednostce

Ogółem kwerendy na 
wnioski osób prawnych 

w jednostce

Liczba kwerend 
wykonanych 

w poszczególnych 
jednostkach Biura

1.07.2002–30.06.2003 11 511 14 552 26 063
1.07.2003–30.06.2004 14 026 21 890 35 916



sobu w celu uzyskania wyniku jak najbardziej odpowiadajàcego rzeczywistemu stanowi posiadania
przez Instytut materia∏ów archiwalnych dotyczàcych danego tematu. Dlatego te˝ kwerenda archi-
walna przeprowadzana jest nie tylko w zasobie jednostki, do której zosta∏ wystosowany wniosek,
ale równie˝ w zasobach innych oddzia∏ów IPN. W zwiàzku z tym w Instytucie Pami´ci Narodowej
panuje zasada kierowania sprawy tam, gdzie mogà znajdowaç si´ dokumenty archiwalne. Szczegól-
nie zasada ta sprawdza si´ przy realizacji wniosków osób fizycznych, które cz´sto nie majà roze-
znania w panujàcych w polskiej archiwistyce regu∏ach gromadzenia i przechowywania materia∏ów
archiwalnych (zasada pertynencji i proweniencji). Ponadto wnioskodawcy nie zawsze dysponujà
pe∏nymi informacjami, które sà istotne przy poszukiwaniu dokumentów dotyczàcych interesujàce-
go ich problemu. Cz´sto w wyniku pierwszych sprawdzeƒ udaje si´ uzyskaç dodatkowe dane, któ-
re pozwalajà na pog∏´bienie kwerendy archiwalnej. Tak wi´c odpowiedê, jakà otrzymuje wniosko-
dawca, jest wynikiem sprawdzenia ca∏ego zasobu archiwalnego IPN. 

2.3. Realizacja wniosków naukowo-badawczych

Oprócz udost´pniania spo∏eczeƒstwu dokumentów wytworzonych przez organy bezpieczeƒstwa
paƒstwa, Instytut Pami´ci Narodowej-Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
umo˝liwia historykom i badaczom dost´p do materia∏ów archiwalnych, które z uwagi na ich wy-
twórc´ – organy bezpieczeƒstwa – by∏y przez dziesiàtki lat niedost´pne. Te zadania IPN wykonuje
na mocy art. 36 ust. 5 ustawy o IPN, z uwzgl´dnieniem art. 37 i 41 przywo∏anej ustawy, ustawy o na-
rodowym zasobie archiwalnym, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie
danych osobowych. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o IPN osoba pokrzywdzona, której udost´pnio-
no materia∏y archiwalne, mo˝e wyraziç zgod´ na udost´pnienie swoich danych osobowych osobom
lub instytucjom, a tak˝e na powszechnà ich dost´pnoÊç, m.in. do celów naukowych.

Pion udost´pniania odgrywa szczególnà rol´ w udost´pnianiu dokumentów do prowadzenia ba-
daƒ naukowych. Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów oraz oddzia∏owe biura udost´p-
niania i archiwizacji dokumentów, udost´pniajàc akta badaczom i naukowcom, umo˝liwia nauko-
wà analiz´ systemu zniewolenia spo∏eczeƒstwa przez komunistyczny aparat bezpieczeƒstwa i tym
samym wp∏ywa na upowszechnienie wiedzy o tym wa˝nym fragmencie najnowszej historii Polski.
Warto zwróciç uwag´, ˝e akta zgromadzone w IPN stajà si´ podstawà êród∏owà bardzo szerokiej
gamy projektów badawczych, zarówno dotyczàcych bezpoÊrednio dzia∏alnoÊci organów bezpie-
czeƒstwa, jak i – przyk∏adowo – dziejów nauki, sportu czy zjawisk kulturowych.

Udost´pnienie dokumentów nast´puje na pisemny wniosek skierowany do IPN (formularz
wniosku o wyra˝enie zgody na udost´pnienie i wykorzystanie w celu prowadzenia badaƒ nauko-
wych dokumentów, o których mowa w art. 36 ustawy o IPN-KÂZpNP, znajduje si´ na stronie inter-
netowej IPN, jest on równie˝ wr´czany wnioskodawcom w czytelni akt jawnych BUiAD). Wniosek
powinien zawieraç informacje potwierdzajàce prowadzenie badaƒ naukowych (ewentualnie nale-
˝y do∏àczyç stosowne dokumenty, np. rekomendacj´ naukowà). We wniosku osoba wyst´pujàca do
IPN oÊwiadcza, ˝e udost´pnione dokumenty wykorzysta w niezb´dnym zakresie i w sposób niena-
ruszajàcy praw osób w nich wyst´pujàcych. Od wrzeÊnia 2003 r. BUiAD umo˝liwia wnioskodaw-
com samodzielne wytypowanie sygnatur interesujàcych ich dokumentów na podstawie pomocy
ewidencyjnych znajdujàcych si´ w czytelni akt jawnych w gmachu przy ul. Towarowej 28 (wykazów
spisów, kopii spisów zdawczo-odbiorczych, komputerowych baz danych, katalogu). Umo˝liwienie
samodzielnego przeprowadzenia kwerendy na podstawie dost´pnych pomocy ewidencyjnych u∏at-
wia badaczom wybór dokumentów i jest realizacjà postulatów wysuwanych przez Êrodowisko histo-
ryków. Dost´pnoÊç pomocy ewidencyjnych niewàtpliwie przyczynia si´ do poprawienia trafnoÊci
wyboru dokumentów i sprawia, i˝ to badacz sam decyduje, które materia∏y sà mu niezb´dne do
prowadzonych badaƒ. Nale˝y zaznaczyç, ˝e realizujàc wniosek, pracownicy Biura kierujà si´ prze-
pisami ustawy o IPN-KÂZpNP oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
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(Dz.U. Nr 11, poz. 95, z póên. zm.). Po przygotowaniu do udost´pnienia wybranych materia∏ów
prezes IPN wydaje decyzj´ administracyjnà, w której rozstrzyga o wyra˝eniu zgody na wykorzysta-
nie dokumentów w celu prowadzenia badaƒ naukowych. Materia∏y archiwalne udost´pniane sà
w czytelni BUiAD w stanie uporzàdkowanym. 

Do pionu udost´pniania w okresie sprawozdawczym wp∏yn´∏o ogó∏em 3285 wniosków naukowo-
-badawczych. Najwi´cej, 1518 tego typu wniosków, zosta∏o skierowanych do IPN przez osoby fizycz-
ne, 1491 wystàpieƒ z∏o˝yli pracownicy pionu badawczego Instytutu Pami´ci Narodowej w zwiàzku
z wykonywanymi projektami badawczymi. 276 wniosków skierowa∏y instytucje, np. Telewizja Polska
S.A., telewizyjne stacje zagraniczne, gazety, czasopisma czy te˝ wydawnictwa; 94 wnioski wp∏yn´∏y
z zagranicy. Liczb´ wp∏ywajàcych wniosków przedstawiajà tabele 2.14 i 2.15:

Tab. 2.14. Wnioski naukowo-badawcze, które wp∏yn´∏y do pionu udost´pniania

Tab. 2.15. Statystyka wniosków naukowo-badawczych, które wp∏yn´∏y do pionu udost´pniania, z rozbiciem
na rodzaje wnioskodawców
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Jednostka IPN Wnioski osób 
fizycznych

Wnioski pionu 
edukacyjnego IPN

Wnioski innych 
instytucji Ogółem

BUiAD 695 355 230 1 280
OBUiAD Białystok 65 2 0 67
Delegatura w Olsztynie 25 4 0 29
OBUiAD Gdańsk 78 51 1 130
Delegatura w Bydgoszczy 49 138 1 188
OBUiAD Katowice 57 68 4 129
OBUiAD Kraków 187 52 11 250
Delegatura w Kielcach 3 0 0 3
OBUiAD Lublin 107 327 11 445
OBUiAD Łódź 78 180 14 272
OBUiAD Poznań 63 65 2 130
OBUiAD Rzeszów 59 41 1 101
OBUiAD Warszawa 3 58 0 61
OBUiAD Wrocław 49 150 1 200
Razem 1 518 1 491 276 3 285

Jednostka IPN
Osoby indywidualne Placówki/instytucje naukowe Pion 

edukacyjny 
IPNz kraju z zagranicy z kraju z zagranicy

BUiAD 642 53 209 21 355
OBUiAD Białystok 65 0 0 0 2
Delegatura w Olsztynie 25 0 0 0 4
OBUiAD Gdańsk 78 0 1 0 51
Delegatura w Bydgoszczy 49 0 1 0 138
OBUiAD Katowice 56 1 4 0 68
OBUiAD Kraków 182 5 11 0 52
Delegatura w Kielcach 3 0 0 0 0
OBUiAD Lublin 105 2 11 0 327
OBUiAD Łódź 74 4 13 1 180
OBUiAD Poznań 61 2 1 1 65



W okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. zosta∏o zrealizowanych ogó∏em w pionie ar-
chiwalnym 2848 wniosków badawczych, co obrazuje tabela 2.16:

Tab. 2.16. Zestawienie liczby wniosków skierowanych i zrealizowanych

W omawianym okresie sprawozdawczym, w porównaniu z poprzednim, dwukrotnie wzros∏a
liczba wp∏ywajàcych wniosków naukowo-badawczych, co przedstawia tabela 2.17:

Tab. 2.17. Zestawienie wniosków naukowo-badawczych, które wp∏yn´∏y do pionu udost´pniania w okresie
sprawozdawczym 1.07.2002–30.06.2003 oraz 1.07.2003–30.06.2004

W ramach realizacji wniosków naukowo-badawczych w pionie udost´pniania jego pracownicy
zrealizowali 10 494 kwerendy, w tym: 3815 dla osób fizycznych, 6094 dla pionu edukacyjnego IPN,
585 dla innych instytucji. Szczegó∏owo przedstawia te dane tabela 2.18:
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OBUiAD Rzeszów 58 1 1 0 41
OBUiAD Warszawa 3 0 0 0 58
OBUiAD Wrocław 46 3 1 0 150
Razem 1 447 71 253 23 1 491

Jednostka IPN Wnioski skierowane Wnioski zrealizowane
BUiAD 1 280 1 315
OBUiAD Białystok 67 41
Delegatura w Olsztynie 29 24
OBUiAD Gdańsk 130 109
Delegatura w Bydgoszczy 188 160
OBUiAD Katowice 129 90
OBUiAD Kraków 250 261
Delegatura w Kielcach 3 0
OBUiAD Lublin 445 306
OBUiAD Łódź 272 272
OBUiAD Poznań 130 115
OBUiAD Rzeszów 101 53
OBUiAD Warszawa 61 61
OBUiAD Wrocław 200 102
Razem 3 285 2 848

Okres sprawozdawczy Wnioski osób 
fizycznych

Wnioski pionu 
edukacyjnego IPN

Wnioski innych 
instytucji Ogółem

1.07.2002–30.06.2003 799 767 144 1 710
1.07.2003–30.06.2004 1 518 1 491 276 3 285



Tab. 2.18. Zestawienie zrealizowanych kwerend naukowo-badawczych

Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów oraz oddzia∏owe biura udost´pniania i ar-
chiwizacji dokumentów w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowa∏y blisko dwukrotnie
wi´cej kwerend naukowo-badawczych w porównaniu z poprzednim okresem, co przedstawia ta-
bela 2.19:

Tab. 2.19. Zestawienie zrealizowanych kwerend naukowo-badawczych w okresie sprawozdawczym
1.07.2002–30.06.2003 oraz 1.07.2003–30.06.2004

W ramach realizacji naukowo-badawczych kwerend archiwalnych udost´pniane by∏y m.in.
akta Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego, Komitetu do Spraw Bezpieczeƒstwa Publiczne-
go, Ministerstwa Spraw Wewn´trznych, materia∏y post´powaƒ prowadzonych przez urz´dy bez-
pieczeƒstwa publicznego, akta post´powaƒ prokuratorskich i sàdowych, akta wi´zienne z okre-
su stalinowskiego, materia∏y dotyczàce jednostek Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Informacji Wojskowej oraz akta G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu. 

W okresie sprawozdawczym do celów naukowo-badawczych zosta∏y udost´pnione 49 164 jed-
nostki archiwalne, tj. o 12 809 jednostek archiwalnych wi´cej w porównaniu z poprzednim okre-
sem sprawozdawczym (36 355 j.a.). Liczb´ materia∏ów archiwalnych udost´pnionych przez
poszczególne jednostki w zwiàzku z realizacjà wniosków naukowo-badawczych przedstawia ta-
bela 2.20:
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Jednostka IPN Osoby 
indywidualne

Pion 
edukacyjny 

IPN

Placówki/
instytucje 
naukowe

Ogółem zrealizowane 
kwerendy w jednostkach 

pionu udostępniania
BUiAD 585 325 423 1 333
OBUiAD Białystok 0 20 0 20
Delegatura w Olsztynie 24 4 0 28
OBUiAD Gdańsk 208 379 1 588
Delegatura w Bydgoszczy 173 252 1 426
OBUiAD Katowice 216 101 10 327
OBUiAD Kraków 72 22 6 100
Delegatura w Kielcach 0 0 0 0
OBUiAD Lublin 629 282 21 932
OBUiAD Łódź 800 429 112 1 341
OBUiAD Poznań 865 2 383 8 3 256
OBUiAD Rzeszów 192 1 145 2 1 339
OBUiAD Warszawa 3 575 0 578
OBUiAD Wrocław 48 177 1 226
Razem 3 815 6 094 585 10 494

Okres 
sprawozdawczy

Osoby 
indywidualne

Pion edukacyjny 
IPN

Placówki/instytucje 
naukowe

Ogółem zrealizowane 
kwerendy 

w jednostkach pionu 
udostępniania

1.07.2002–30.06.2003 1 968 3 180 352 5 500
1.07.2003–30.06.2004 3 815 6 094 585 10 494



Tab. 2.20. Liczba materia∏ów udost´pnionych w zwiàzku z realizacjà wniosków naukowo-badawczych

Warto przytoczyç przyk∏adowe tematy kwerend, które zosta∏y zrealizowane w pionie udost´p-
niania IPN, dla pokazania ró˝norodnoÊci materia∏ów znajdujàcych si´ w zasobie Instytutu Pami´-
ci Narodowej. 

Tematy realizowane przez BUiAD:
– Materia∏y dotyczàce Wac∏awa Felczaka;
– Materia∏y dotyczàce Jana Gerharda;
– Materia∏y dotyczàce Jerzego Andrzejewskiego, Juliana Stryjkowskiego, Adama Wa˝yka, Ka-

zimierza Brandysa, Czes∏awa Mi∏osza;
– Polityka w∏adz oraz stosunek spo∏eczeƒstwa do kwestii ˝ydowskiej w Polsce 1945–1968;
– Materia∏y fotograficzne dotyczàce inwigilacji przez SB uczestników Powstania Warszawskie-

go (Muzeum Powstania Warszawskiego);
– Genera∏ Józef Kuropieska (Centralna Biblioteka Wojskowa);
– Kwerenda dot. ustawy o ponownym po∏àczeniu Wolnego Miasta Gdaƒska z III Rzeszà z dnia

1 wrzeÊnia 1939 r. i dekretu Adolfa Hitlera o podziale i administracji terenów wschodnich z dnia
8 paêdziernika 1939 r.;

– Kwerenda dot. wydania dokumentu – zarzàdzenia H. Himmlera o traktowaniu ludnoÊci po
upadku Powstania Warszawskiego;

– RedemptoryÊci polscy w latach 1939–1945;
– Ukraiƒski teatr we Lwowie 1941–1944.
Tematy realizowane przez OBUiAD w Bia∏ymstoku:
– Ksiàdz Edmund Roszak – okolicznoÊci aresztowania i Êmierci;
– Hajnówka w latach 1939–1945;
– Atlas podziemia niepodleg∏oÊciowego w Polsce 1945–1956;
– „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielà nas...”. Internowani w latach 1944–1947;
– „Kto ratuje jedno ˝ycie, ratuje ca∏y Êwiat...”. Pomoc ludnoÊci ˝ydowskiej pod okupacjà nie-

mieckà w województwie bia∏ostockim.
Tematy realizowane przez Delegatur´ IPN w Olsztynie:
– Stan wojenny na Warmii i Mazurach;
– ˚ycie spo∏eczno-gospodarcze w Okr´gu Mazurskim w latach 1945–1946;
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Jednostka IPN Liczba j.a. materiałów archiwalnych udostępnionych
BUiAD 14 391
OBUiAD Białystok 3 233
Delegatura w Olsztynie 214
OBUiAD Gdańsk 2 752
Delegatura w Bydgoszczy 2 765
OBUiAD Katowice 1 162
OBUiAD Kraków 4 089
Delegatura w Kielcach 0
OBUiAD Lublin 6 310
OBUiAD Łódź 4 433
OBUiAD Poznań 1 212
OBUiAD Rzeszów 4 622
OBUiAD Warszawa 1 617
OBUiAD Wrocław 2 364
Razem 49 164



– „Wyp´dzeni, przyp´dzeni...”. Kszta∏towanie nowego spo∏eczeƒstwa na Warmii i Mazurach
w latach 1945–1949.

Tematy realizowane przez OBUiAD w Gdaƒsku:
– Harcerstwo na Pomorzu Gdaƒskim w czasie II wojny Êwiatowej;
– Obraz komunistów polskich na ∏amach prasy konspiracyjnej Polskiego Paƒstwa Podziemnego

1939–1945;
– Sylwetka polityczna i dzia∏alnoÊç L. Wa∏´sy;
– ˚ycie codzienne w stanie wojennym w TrójmieÊcie 1981–1983.
Tematy realizowane przez Delegatur´ IPN w Bydgoszczy:
– ,,Krwawa niedziela” 1939 r. w Bydgoszczy i okolicach w sprawach powojennych sàdów specjal-

nych i okr´gowych. Dzia∏alnoÊç SKK 1944–1946;
– Naczelnicy Centralnego Obozu Pracy w Potulicach w latach 1945–1950;
– Opozycja demokratyczna w Toruniu 1975–1981;
– Represje wobec ludnoÊci kaszubskiej w okresie powojennym;
– Proces André Robineau – stosunki polsko-francuskie.
Tematy realizowane przez OBUiAD w Katowicach:
– Podziemie pohitlerowskie i jego dzia∏alnoÊç na Âlàsku Opolskim i Dolnym Âlàsku;
– KoÊció∏ na Górnym Âlàsku wobec wydarzeƒ 1980–1981;
– Badania na temat sprawy „Wezera”, obserwacji niemieckich oÊrodków naukowych, tzw. Ost-

forschung;
– Kryzysy polityczne PRL;
– Dzia∏alnoÊç Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na terenie zak∏adów górnictwa w´gla ka-

miennego na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim.
Tematy realizowane przez OBUiAD w Krakowie
– Duszpasterstwo w Archidiecezji Krakowskiej w warunkach systemu totalitarnego 1945–1989;
– Monografia krakowskiej Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej;
– Karol Wojty∏a w dokumentach UB i SB (1945–1989);
– Akcja ∏àcznoÊci mi´dzy krajem a emigracjà – aparat bezpieczeƒstwa wobec emigracji (1939–1989); 
– Opozycja ma∏opolska. Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów 1980–1989.
Tematy realizowane przez OBUiAD w Lublinie:
– Ukraiƒcy na Lubelszczyênie w okresie PRL 1944–1989;
– Siedlce 1944–1975;
– Losy ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych, którzy powrócili do kraju po 1945 r.;
– Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego w Lublinie 1944–1956.
Tematy realizowane przez OBUiAD w ¸odzi:
– Starostwa powiatowe i miejskie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945;
– Dzia∏alnoÊç opozycji niepodleg∏oÊciowej w ¸odzi w latach 1981–1990;
– Dzia∏ania s∏u˝b specjalnych PRL wobec Êrodowisk naukowych w ¸odzi w latach 1955–1968;
– Struktura Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w ¸odzi w latach 1945–1954;
– ˚ydzi i ich ˝ycie codzienne w ¸odzi w latach 1945–1950.
Tematy realizowane przez OBUiAD w Poznaniu:
– Dzia∏alnoÊç UB na ziemi lubuskiej i w woj. zielonogórskim w latach 1945–56;
– Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego 1939–1947;
– Niemcy w Polsce w latach 1945–89;
– Dzieje turystyki w Poznaniu po II wojnie Êwiatowej;
– Artur Greiser – namiestnik Kraju Warty w latach 1939–1945.
Tematy realizowane przez OBUiAD w Rzeszowie:
– Stan wojenny 1981–1983;
– UPA w powiecie przemyskim w latach 1944–1947;
– Historia konspiracji na Podkarpaciu 1939–1956. OUN-UPA w powiecie przemyskim 1944–1956;
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– PPR na Rzeszowszczyênie w latach 1942–1948;
– Zabójstwo rodziny Ulmów w Markowej.
Tematy realizowane przez OBUiAD w Warszawie:
– Historia ˝ycia Barbary Sadowskiej, g∏ównej oskar˝onej w procesie „Liceum”;
– Biografia Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa”;
– Sprawa Niny Karsov;
– Sprawa „Listu 34”;
– Opozycja i opór spo∏eczny w P∏ocku i powiecie p∏ockim w latach 1945–89.
Realizowane przez OBUiAD we Wroc∏awiu:
– Polska–NRD w latach 1945–1957;
– Historia Uniwersytetu Wroc∏awskiego 1945–1990;
– Kobiety w „SolidarnoÊci” na Dolnym Âlàsku;
– Praca przymusowa w górnictwie w´gla kamiennego na Dolnym Âlàsku podczas II wojny Êwia-

towej;
– MniejszoÊci narodowe na Dolnym Âlàsku w latach 1945–1956.

2.4. Udost´pnianie zasobu archiwalnego znajdujàcego si´ w Instytucie Pami´ci Narodowej
przez Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów oraz oddzia∏owe biura udost´p-
niania i archiwizacji dokumentów IPN 

Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów oraz oddzia∏owe biura udost´pniania i archi-
wizacji dokumentów IPN udost´pniajà materia∏y archiwalne z zasobu Instytutu, jak równie˝ ich
uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciàgi, reprodukcje.

Materia∏y archiwalne udost´pniane sà w czytelniach akt jawnych i niejawnych pionu udost´p-
niania oraz wypo˝ycza si´ je jednostkom organizacyjnym Instytutu i instytucjom, takim jak np.
Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywiadu, sàdy, prokuratury, Rzecznik Interesu
Publicznego, urz´dy wojewódzkie.

Tab. 2.21. Zestawienie liczb jednostek archiwalnych udost´pnionych w czytelniach, u˝ytkowników i wizyt
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Jednostka IPN Liczba j.a. 
udostępnionych

Liczba osób 
korzystających z czytelni

Liczba wizyt złożonych 
w czytelniach

BUiAD 22 738 623 2 995
Delegatura w Radomiu 307 3 80
OBUiAD Białystok 5 300 57 928
Delegatura w Olsztynie 245 22 94
OBUiAD Gdańsk 3 990 399 856
Delegatura w Bydgoszczy 5 220 164 407
OBUiAD Katowice 2 694 53 612
OBUiAD Kraków 3 187 105 828
Delegatura w Kielcach 516 6 139
OBUiAD Lublin 5 459 103 1 088
OBUiAD Łódź 5 185 240 989
OBUiAD Poznań 3 089 276 511
OBUiAD Rzeszów 4 962 194 1 142
OBUiAD Warszawa 2 124 242 515
OBUiAD Wrocław 1 365 54 280
Razem 66 381 2 541 11 464



Dokumenty udost´pnia si´ w stanie uporzàdkowanym i opracowane pod wzgl´dem archiwalnym.
W okresie sprawozdawczym udost´pniono w czytelniach akt BUiAD i OBUiAD ogó∏em 66 381 j.a.

W okresie tym czytelnie pionu udost´pniania odwiedzi∏o 2541 osób, sk∏adajàc 11 464 wizyty.
Najwi´cej jednostek archiwalnych udost´pniono w czytelniach Biura Udost´pniania i Archiwi-

zacji Dokumentów w Warszawie (22 738 j.a.), OBUiAD w Lublinie (5459 j.a.), OBUiAD w Bia-
∏ymstoku (5300 j.a.), Delegaturze w Bydgoszczy (5220 j.a.), OBUiAD w ¸odzi (5185 j.a.). Najmniej
jednostek archiwalnych udost´pni∏y delegatury Instytutu w Kielcach (516 j.a.), Radomiu (307 j.a.)
i Olsztynie (245 j.a.).

Najwi´cej u˝ytkowników goÊci∏o w czytelniach BUiAD IPN w Warszawie (623) i OBUiAD
w Gdaƒsku (399). 

Najwi´kszà liczb´ odwiedzin w czytelniach odnotowa∏y BUiAD w Warszawie (2995), OBUiAD
w Rzeszowie (1142), OBUiAD w Lublinie (1088). 

Wyraênie, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, wzros∏o zainteresowanie za-
sobem archiwalnym. Odnotowano zdecydowanà tendencj´ wzrostowà udost´pnionych jednostek
archiwalnych, co obrazuje tabela 2.22.

Tab. 2.22. Zestawienie udost´pnionych jednostek archiwalnych w okresach sprawozdawczych 1.07.2001–
–30.06.2002, 1.07.2002–30.06.2003 oraz 1.07.2003–30.06.2004

W poszczególnych czytelniach najwy˝szy wzrost udost´pnionych jednostek archiwalnych w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowa∏y czytelnie OBUiAD w Warszawie
(blisko siedmiokrotny), Delegatury w Bydgoszczy (ponadtrzykrotny), OBUiAD w ¸odzi i Pozna-
niu (ponaddwukrotny). Minimalny spadek liczby jednostek archiwalnych udost´pnionych w czytel-
niach odnotowa∏y czytelnie BUiAD w Warszawie, w Delegaturze w Radomiu oraz OBUiAD
w Gdaƒsku.

Liczba u˝ytkowników wzros∏a wyraênie w OBUiAD w Gdaƒsku (dziesi´ciokrotnie), Delegatu-
rze w Bydgoszczy (szeÊciokrotnie), OBUiAD w Poznaniu (blisko pi´ciokrotnie), OBUiAD w War-
szawie (czterokrotnie), OBUiAD w Rzeszowie (blisko czterokrotnie), natomiast wyraêny spadek
odnotowa∏y czytelnie OBUiAD w Bia∏ymstoku i w Delegaturze w Radomiu.

Liczba wizyt z∏o˝onych w czytelniach wyraênie wzros∏a w OBUiAD w Poznaniu i Warszawie
(blisko dziewi´ciokrotnie), Gdaƒsku, Katowicach, Lublinie i w Delegaturze w Bydgoszczy (blisko
dwukrotnie).

Do tendencji wzrostowej przyczyni∏a si´ przede wszystkim wi´ksza liczba realizowanych wnio-
sków naukowo-badawczych (spoÊród 66 381 j.a. udost´pnionych w czytelniach, 49 164 j.a. jest wy-
nikiem realizacji wniosków naukowo-badawczych). Na liczb´ zrealizowanych wniosków mia∏y rów-
nie˝ wp∏yw stale nap∏ywajàce nabytki i Êrodki ewidencyjne, które pozwala∏y na przeprowadzenie
szczegó∏owych kwerend zgodnych z oczekiwaniami wnioskodawców.

W sposób znaczàcy w omawianym okresie sprawozdawczym poprawi∏a si´ sytuacja funkcjono-
wania czytelni, w których istnieje mo˝liwoÊç z∏o˝enia zamówienia na kopie interesujàcych badacza
dokumentów, skanów czy te˝ przegrania na CD-romy. Osoba, która prowadzi badania naukowe,
mo˝e równie˝ za pomocà znajdujàcych si´ w pracowniach pionu udost´pniania katalogów, inwen-
tarzy, spisów zdawczo-odbiorczych sama wytypowaç materia∏y, które jà interesujà. Warto przypo-
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Ogółem jednostki IPN 1.07.2001–30.06.2002 1.07.2002–30.06.2003 1.07.2003–30.06.2004
Liczba j.a. udostępnionych 
w czytelniach 24 016 55 056 66 381

Liczba osób korzystających 
z czytelni 2 016 2 517 2 541

Liczba wizyt złożonych 
w czytelniach brak danych 7 456 11 464



mnieç, ˝e ich powstawanie i funkcjonowanie by∏o procesem zró˝nicowanym i hamowanym przez
trudnoÊci zwiàzane przede wszystkim z brakiem pomieszczeƒ, w których mog∏yby byç udost´pnia-
ne akta. Charakter udost´pnianego zasobu wymóg∏ potrzeb´ utworzenia w tej samej jednostce czy-
telni akt jawnych i niejawnych. Zbyt ma∏a liczba miejsc w stosunku do iloÊci udost´pnianego zaso-
bu spowodowa∏a przed∏u˝enie pracy czytelni, aby sprostaç potrzebom czytelników. 

Czytelnie akt jawnych funkcjonujà trzy dni w tygodniu w godzinach 900–1500, w pozosta∏e dni
w godzinach 900–1900; czytelnia BUiAD przy ul. Towarowej 28 funkcjonuje codziennie w godzinach
900–1900. Czytelnia ta dysponuje 17 stanowiskami pracy, 2 stanowiskami komputerowymi i 3 czytni-
kami do przeglàdania mikrofisz. Stanowiska pracy zaopatrzone sà w lampki i wtyczki do laptopów.
Ponadto w czytelni znajdujà si´ inwentarze i spisy zdawczo-odbiorcze.

Druga czytelnia BUiAD IPN znajduje si´ przy pl. Krasiƒskich 2/4/6. Dysponuje ona 11 stano-
wiskami pracy, 2 czytnikami do przeglàdania mikrofilmów i mikrofisz. Pozosta∏e wyposa˝enie jak
w czytelni przy ul. Towarowej 28.

Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów oraz oddzia∏owe biura udost´pniania i archi-
wizacji dokumentów w omawianym okresie sprawozdawczym wypo˝yczy∏y ogó∏em 19 327 j.a.
Wi´kszà cz´Êç z tej liczby – 17 713 j.a. – stanowià wypo˝yczenia w obr´bie samego Instytutu, dla
pionu edukacyjnego i Êledczego w celach s∏u˝bowych zwiàzanych z prowadzeniem badaƒ nauko-
wych oraz prowadzonymi Êledztwami, jak równie˝ dla jednostek pionu udost´pniania w oddzia∏ach
IPN dla realizacji wniosków o udost´pnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego na
podstawie ustawy o IPN. Zasady udost´pniania materia∏ów archiwalnych do celów s∏u˝bowych
pracowników BEP/OBEP i GKÂZpNP/OKÂZpNP normuje Regulamin udost´pniania dokumen-
tów znajdujàcych si´ w zasobie archiwalnym Instytutu Pami´ci Narodowej-Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do celów s∏u˝bowych.

Pozosta∏e 1674 j.a. stanowià wypo˝yczenia do celów s∏u˝bowych uprawnionych organów bàdê
instytucji, np. Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, sàdów, prokuratur, Rzecznika Interesu Pu-
blicznego, urz´dów wojewódzkich.

Tab. 2.23. Zestawienie jednostek archiwalnych wypo˝yczonych w obr´bie IPN i poza nim 

* OBUiAD nie dysponuje w∏asnym zasobem aktowym.
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Jednostka IPN Liczba j.a. wypożyczonych 
w obrębie IPN

Liczba j.a. wypożyczonych innym 
instytucjom

BUiAD 5 691 594
Delegatura w Radomiu 31 26
OBUiAD Białystok 143 87
OBUiAD Gdańsk 3 254 119
Delegatura w Bydgoszczy 1 265 68
OBUiAD Katowice 1 729 47
OBUiAD Kraków 500 198
Delegatura w Kielcach 316 24
OBUiAD Lublin 987 51
OBUiAD Łódź 1 003 115
OBUiAD Poznań 942 153
OBUiAD Rzeszów 179 92
OBUiAD Warszawa* 0* 0*
OBUiAD Wrocław 1 673 40
Razem 17 713 1 674
Łącznie 19 327



Zarówno liczba jednostek wypo˝yczonych w obr´bie IPN, jak i poza nim w omawianym okresie
sprawozdawczym, w porównaniu z okresem od 1 lipca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r., wzros∏a dwu-
krotnie, co obrazuje tabela 2.24:

Tab. 2.24. Zestawienie jednostek archiwalnych wypo˝yczonych w okresach sprawozdawczych 1.07.2001–
–30.06.2002, 1.07.2002–30.06.2003 oraz 1.07.2003–30.06.2004

Ogó∏em w okresie sprawozdawczym Wydzia∏ Udost´pniania i referaty udost´pniania oraz Wy-
dzia∏ Ewidencji i Informacji i referaty ewidencji i informacji zrealizowa∏y 145 267 kwerend i wypo-
˝yczy∏y ∏àcznie 25 590 j.a. Szczegó∏owo sprawdzenia, kwerendy i wypo˝yczenia zrealizowane przez
Wydzia∏ Ewidencji i Informacji oraz referaty ewidencji i informacji zosta∏y omówione w dalszej
cz´Êci sprawozdania (podrozdzia∏ 5.1.3, tabela 5.1).

W tabeli 2.25 przedstawiono ogólne informacje dotyczàce iloÊci udost´pnianego zasobu, zreali-
zowanych kwerend przez pion archiwalny w omawianym okresie sprawozdawczym.

Tab. 2.25. Udost´pnianie zasobu, kwerendy w okresie od 1.07.2003 do 30.06.2004

* w tej liczbie zawarta jest liczba kwerend i sprawdzeƒ wykonanych przez Wydzia∏ Udost´pniania i referaty udo-
st´pniania oraz Wydzia∏ Ewidencji i Informacji i referaty ewidencji i informacji;
** w tej liczbie zawarta jest liczba j.a. materia∏ów wypo˝yczonych przez Wydzia∏ Udost´pniania i referaty udo-
st´pniania oraz Wydzia∏ Ewidencji i Informacji i referaty ewidencji i informacji.

Reasumujàc, tendencja wzrostowa w udost´pnianiu zasobu archiwalnego uzyskana zosta∏a na-
k∏adem przede wszystkim ogromnej pracy archiwistów pionu udost´pniania, bez której realizacja
kwerend na podstawie niekompletnego zbioru pomocy ewidencyjnych nie by∏aby mo˝liwa. Cha-
rakter przej´tego zasobu wymaga od pracowników nie tylko opracowania merytorycznego i tech-
nicznego akt, ale równie˝ ich przeglàdu (jeÊli poprzedni dysponent tego nie uczyni∏) dotyczàcego
dostosowania klauzuli do przepisu art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor-
macji niejawnych, zgodnie z którym po up∏ywie 36 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie tej ustawy do-
kumenty, w stosunku do których nie dokonano przeglàdu, stajà si´ jawne, z wyjàtkiem dokumen-
tów odpowiadajàcych kryteriom okreÊlonym w art. 25 ust. 2 p. 1 i 2 rzeczonej ustawy. W zwiàzku
z przej´tym, najcz´Êciej nie opracowanym zasobem, realizacja jednej sprawy wymaga przeprowa-
dzenia kwerendy w aktach liczàcych od kilkunastu do kilkudziesi´ciu jednostek archiwalnych. 
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Ogółem jednostki IPN 1.07.2001–30.06.2002 1.07.2002–30.06.2003 1.07.2003–30.06.2004
Liczba j.a. wypożyczonych 
w obrębie IPN 8 429 17 479 17 713

Liczba j.a. wypożyczonych 
poza IPN 836 1 520 1 674

Liczba j.a. wypożyczonych 
ogółem 9 265 18 999 19 327

Wyszczególnienie OGÓŁEM
Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów/zapytania o status 
pokrzywdzonego 8 205

Kwerendy zrealizowane przez pion archiwalny 145 267*
Kwerendy naukowo-badawcze zrealizowane przez pion udostępniania 10 494
Liczba j.a. udostępnionych w czytelniach 66 381
Liczba osób korzystających z czytelni 2 541
Liczba wizyt złożonych w czytelniach 11 464
Liczba j.a. wypożyczonych przez pion archiwalny 25 590**



3. Ewidencja i informacja 

Wydzia∏ Ewidencji i Informacji oraz referaty ewidencji i informacji w oddzia∏owych biurach
udost´pniania i archiwizacji dokumentów zgodnie z zarzàdzeniem nr 12/00 Prezesa Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 19 grudnia
2000 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu realizuje zadania w zakresie:

– gromadzenia, porzàdkowania i opracowywania ewidencji, tzn. przyjmuje zasób kartoteczny
i porzàdkuje, nadajàc mu uk∏ad alfabetyczny lub tematyczny;

– tworzenia baz danych pomocy ewidencyjnych sporzàdzanych do przejmowanego zasobu ar-
chiwalnego, co oznacza przenoszenie zapisów ze spisów zdawczo-odbiorczych na form´ elektro-
nicznà oraz uszczegó∏awianie istniejàcych zapisów elektronicznych i papierowych;

– udzielania informacji Wydzia∏owi Udost´pniania, referatom udost´pniania oraz innym jed-
nostkom organizacyjnym IPN odnoÊnie do realizowanych przez nie zadaƒ;

– organizowania i koordynowania kwerend tematycznych;
– udzielania informacji innym podmiotom i osobom fizycznym w zakresie okreÊlonym odr´bny-

mi przepisami (informowanie o w∏asnym zasobie archiwalnym, jak te˝ udzielanie informacji poma-
gajàcych odnaleêç archiwalia gromadzone w innych archiwach na terenie Polski).

W ka˝dym z oddzia∏ów IPN pracownicy pionu ewidencji i informacji uporzàdkowali przekaza-
ne zbiory kartoteczne (zbiór kartoteczny – ca∏oÊç materia∏ów kartotecznych danego archiwum)
przej´te z Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, archiwów policyjnych czy instytucji sàdowni-
czych. Pracownicy Wydzia∏u i referatów prowadzili tak˝e prace polegajàce na uszczegó∏owieniu
posiadanej ewidencji. W okresie sprawozdawczym najwi´kszy nacisk zosta∏ po∏o˝ony na udost´p-
nienie ewidencji korzystajàcym. Dzi´ki tym pracom zyska∏y one mo˝liwoÊç samodzielnego prze-
prowadzania kwerend. Dla u∏atwienia korzystajàcych w czytelniach znajdujà si´ tradycyjne inwen-
tarze kartkowe oraz inwentarze w formie elektronicznej. Baz´ t´ utworzono na podstawie
przekazanych kart inwentarzowych (karty inwentarzowe to szczegó∏owa ewidencja powstajàca
w trakcie opracowania akt) oraz opierajàc si´ na spisach zdawczo-odbiorczych. Ewidencja elektro-
niczna znajdujàca si´ w czytelni jest aktualizowana raz w tygodniu.

Ponadto we wspó∏pracy z Wydzia∏em Gromadzenia i Opracowywania pracownicy Wydzia∏u
Ewidencji i Informacji uczestniczyli w pracach polegajàcych na sprawdzeniu stanu faktycznego po-
siadanego zbioru archiwalnego z ewidencjà. Wszystkie zmiany zosta∏y na bie˝àco wprowadzane do
ewidencji. 

Podstawowà pracà, jakà realizowa∏ ten pion, jest prowadzenie sprawdzeƒ w przej´tych zbiorach
kartotecznych oraz innych pomocach ewidencyjnych, takich jak spisy zdawczo-odbiorcze sporzà-
dzone dla przekazanych akt, skorowidze alfabetyczne, inwentarze kartkowe, inwentarze elektro-
niczne, kartoteki sporzàdzone przez by∏e s∏u˝by specjalne. Dla kwerend dotyczàcych osób fizycz-
nych przeprowadzane by∏y sprawdzenia kartoteczne. Kwerendy tematyczne by∏y prowadzone na
pozosta∏ej ewidencji, tzn. spisach zdawczo-odbiorczych i inwentarzach archiwalnych.

W okresie sprawozdawczym Wydzia∏ i referaty ewidencji i informacji w pierwszej kolejnoÊci re-
alizowa∏y wszystkie sprawdzenia i kwerendy zwiàzane z realizacjà wniosków osób pokrzywdzonych,
z∏o˝onych w latach 2000 i 2001.

3.1. Wydzia∏ Ewidencji i Informacji Biura Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów

3.1.1. Posiadany zasób kartoteczny
W okresie sprawozdawczym zakoƒczono proces przejmowania kartotek z Wojskowych S∏u˝b

Informacyjnych i Komendy Sto∏ecznej Policji. Przejmowanie zbiorów z Archiwum Agencji Wywia-
du i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego ma si´ zakoƒczyç w roku 2004.

221



Obecny stan posiadania zbiorów kartotecznych przedstawia si´ nast´pujàco:
– kartoteka osobowa pracowników resortu spraw wewn´trznych – 350 m.b.;
– kartoteka ogólnoinformacyjna WSW – 138,6 m.b.;
– kartoteka faktologiczna WSW – 4,6 m.b.;
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 1300 m.b.;
– kartoteka odtworzeniowa SB – 421 m.b.;
– kartoteka osób, które podpisa∏y narodowoÊciowà list´ niemieckà – 102 m.b.;
– kartoteka faktologiczna SB – 1930 m.b.;
– kartoteka paszportowa 1892,5 m.b.;
– kartoteka repatriacyjna MSW i GKÂZpNP – 1467 m.b.;
– kartoteka pomocnicza poszczególnych departamentów i biur b. MSW – 270,2 m.b.
W sumie zasób kartoteczny znajdujàcy si´ w dyspozycji Biura Udost´pniania i Archiwizacji Do-

kumentów wynosi 7875,86 m.b. W okresie sprawozdawczym przyj´to 591,26 m.b. kartotek.

3.1.2. Informacje o elektronicznych bazach danych
Na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. bazy danych stworzone przez pracowników Wydzia∏u osiàgn´∏y na-

st´pujàce rozmiary (rekord oznacza zapis odnoszàcy si´ do pojedynczej osoby):
– inwentarz elektroniczny materia∏ów archiwalnych – 119 771 rekordów;
– baza danych akt osobowych funkcjonariuszy SB, pracowników cywilnych resortu spraw we-

wn´trznych i resortu obrony narodowej oraz ˝o∏nierzy – 98 264 rekordów;
– baza danych akt spraw prowadzonych przez sàdy wojskowe – 89 359 rekordów;
– baza danych akt spraw prowadzonych przez sàdy cywilne – 20 938 rekordów;
– baza danych akt operacyjnych SB – 164 165 rekordów;
– indeksy osobowe sporzàdzone do akt – 125 179 rekordów.
¸àcznie na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów posiada

zbiór elektronicznej ewidencji obejmujàcy 617 676 rekordów. W stosunku do poprzedniego okre-
su sprawozdawczego wielkoÊç zbioru ewidencji elektronicznej Biura Udost´pniania i Archiwizacji
Dokumentów wzros∏a o 119 676 rekordów.

Ca∏oÊç sporzàdzonej ewidencji elektronicznej oraz kopie spisów zdawczo-odbiorczych jest udo-
st´pniona w czytelni Biura dla osób korzystajàcych.

3.1.3. Sprawdzenia i kwerendy zrealizowane przez pracowników Wydzia∏u
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 12 152 kwerend tematycznych m.in. dla Rzecznika

Interesu Publicznego, spraw repatriacji (redakcja „Karty”, osoby prywatne, Archiwum Akt No-
wych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Paƒstwowych), pionu prokuratorskiego, Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. W okresie sprawozdawczym udost´pniono
i wypo˝yczono 6263 jednostek archiwalnych, w tym:

– 5208 jednostek archiwalnych – Rzecznikowi Interesu Publicznego;
– 403 jednostki archiwalne – Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu;
– 652 jednostki archiwalne – innym instytucjom, w tym m.in. sàdom cywilnym i wojskowym.
Wydzia∏ Ewidencji i Informacji prowadzi∏ tak˝e ca∏oÊç zadaƒ zwiàzanych ze wspó∏pracà

z Rzecznikiem Interesu Publicznego, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu
i Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych. Realizacja tych zadaƒ polega na wykonywaniu stosownych
sprawdzeƒ na zapytania wp∏ywajàce z tych instytucji, udost´pnianie i wypo˝yczanie materia∏ów ar-
chiwalnych na ˝àdanie tych instytucji, wykonywanie kserokopii. Wszystkie materia∏y, z których ko-
rzystali pracownicy i funkcjonariusze powy˝ej wymienionych jednostek, by∏y opracowywane, tzn.
szyte, paginowane i poddawane przeglàdowi w celu dostosowania klauzul tajnoÊci.

Na potrzeby ww. instytucji zrealizowano 29 931 sprawdzeƒ, w tym:
– 9661 dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
– 3525 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
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– 16 745 dla Wydzia∏u (i referatów) Udost´pniania.
Wydzia∏ Ewidencji i Informacji w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowa∏ 42 083

sprawdzenia i kwerendy.
W okresie sprawozdawczym realizowano dwie du˝e kwerendy b´dàce wynikiem umowy pomi´-

dzy IPN a OÊrodkiem „Karta” oraz IPN a Naczelnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych. Kwerenda
dla OÊrodka „Karta” dotyczy∏a realizowania programu naukowo-badawczego „Indeks Represjo-
nowanych”, którego celem jest analiza i weryfikacja danych Polaków i obywateli polskich oraz in-
nych narodowoÊci represjonowanych w b. ZSRR w latach 1939–1956 – przeprowadzono sprawdze-
nia 2525 nazwisk nades∏anych z OÊrodka „Karta”. W wyniku tej wspó∏pracy zosta∏a wydana
publikacja Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich oraz tom XIV „Indeksu Represjo-
nowanych” pt. Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. I.

Druga kwerenda jest zwiàzana z realizacjà projektu „Nachweisbeschaffung für ehemalige
NS-Zwangsarbeiter” – poszukiwania dokumentacji archiwalnej dla by∏ych robotników przymuso-
wych w III Rzeszy w okresie II wojny Êwiatowej. W projekcie tym uczestniczà nast´pujàce organi-
zacje partnerskie: bia∏oruska, czeska, polska, rosyjska, ukraiƒska oraz IOM (Mi´dzynarodowa
Organizacja ds. Migracji) w Genewie. Do Wydzia∏u Ewidencji i Informacji BUiAD trafi∏o 4358
wniosków, co stanowi najwi´kszà liczb´ spoÊród skierowanych poprzez Centrum w Warszawie za-
pytaƒ do wszystkich polskich instytucji uczestniczàcych w projekcie. W okresie sprawozdawczym
zrealizowano 3047 wniosków.

3.2. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Bia∏ymstoku

3.2.1. Posiadany zasób kartoteczny 
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 152,97 m.b., w tym:
– kartoteka materia∏ów archiwalnych b. OKBZpNP w Bia∏ymstoku – 4 m.b.,
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 82,95 m.b.,
– kartoteka ewidencji operacyjnej KPMO Mràgowo – 0,3 m.b.,
– kartoteka osobowa SB – 15,5 m.b.,
– kartoteki paszportowe – 50 m.b.,
– kartoteka osobowa pracowników wojska – 0,22 m.b.
W okresie sprawozdawczym przyj´to 34,82 m.b. kartotek.

3.2.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– baza sygnatur do materia∏ów archiwalnych b. SB i MO Bia∏ystok, ¸om˝a, Olsztyn, Suwa∏ki –

53 998 rekordów;
– „Sàdy i prokuratury” – 20 760 rekordów;
– „Akta osobowe” – 25 066 rekordów;
– „Internowani, areszty Êledcze i wi´zienia” – 15 785 rekordów;
– „Akta sàdów i prokuratur wojskowych” – 21 127 rekordów;
– „Indeks pomocy ewidencyjnych” – 12 514 rekordów;
– „Indeks osób do materia∏ów administracyjnych KWMO Bia∏ystok” – 5009 rekordów;
– baza sygnatur do materia∏ów archiwalnych SB – 33 648 rekordów.
W sumie OBUiAD wraz z „Bazà danych akt paszportowych” zawierajàcà 174 640 rekordów ma

ewidencj´ elektronicznà o wielkoÊci 382 571 rekordów. W stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego wielkoÊç zbioru wzros∏a o 159 195 rekordów. 

3.2.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7578 sprawdzeƒ, w tym:
– 132 dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,

223



– 3531 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 2075 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania,
– 1840 dla innych instytucji.

3.3. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdaƒsku

3.3.1. Posiadany zasób kartoteczny 
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 218,61 m.b., w tym:
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 140,22 m.b.,
– kartoteka odtworzeniowa SB – 30,43 m.b.,
– kartoteka osobowa funkcjonariuszy SB – 11,57 m.b.,
– kartoteki paszportowe – 17,38 m.b.,
– kartoteka wydanych ksià˝eczek ˝eglarskich – 18,56 m.b.,
– kartoteka b. WOP i WSW – 0,45 m.b.
W okresie sprawozdawczym przyj´to 16,23 m.b. kartotek.

3.3.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– „Baza imienna funkcjonariuszy” – 353 329 rekordów;
– „Elektroniczna baza materia∏ów administracyjnych” – 10 064 rekordy;
– „Elektroniczna baza organizacji niepodleg∏oÊciowych b. woj. gdaƒskiego i koszaliƒskiego” –

954 rekordy;
– „Inwentarze akt przekazanych przez AP w Gdaƒsku” – 4444 rekordy.
OBUiAD ma obecnie ewidencj´ elektronicznà wielkoÊci 368 781 rekordów. W stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdawczego wielkoÊç zbioru wzros∏a o 111 210 rekordów. 

3.3.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8561 sprawdzeƒ, w tym:
– 569 dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
– 3611 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 4381 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania.

3.4. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Katowicach

3.4.1. Posiadany zasób kartoteczny
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 249,63 m.b., w tym:
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 52,76 m.b.,
– kartoteka odtworzeniowa – 18 m.b.,
– kartoteka faktologiczna – 100,96 m.b.,
– kartoteka osobowa funkcjonariuszy SB i MO – 15,1 m.b.,
– kartoteka pomocnicza SB – 62,81 m.b.

3.4.1.1. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– baza danych dot. konkordancji sygnatur – 69 695 rekordów;
– baza danych sporzàdzona na potrzeby osób korzystajàcych z czytelni – 83 075 rekordów;
– baza danych dot. osób internowanych – 1061 rekordów;
– ewidencja elektroniczna akt osób rehabilitowanych – 58 742 rekordów;
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– akt sàdowych i prokuratorskich – 5177 rekordów;
– ewidencja elektroniczna materia∏ów administracyjnych jednostek SB – 8694 rekordów;
– akt osobowych wi´êniów – 4054 rekordy;
– inwentarz elektroniczny akt b. OKBZpNP – 608 rekordów;
– osób ujawnionych – 2901 rekordów;
– inwentarz akt VII Okr´gu Âlàsko-Dàbrowskiego NSZ – 205 rekordów;
– pomocnicza ewidencja elektroniczna do korespondencji bie˝àcej – 5673 rekordy.
OBUiAD ma obecnie ewidencj´ elektronicznà wielkoÊci 239 885 rekordów. 

3.4.2. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6383 sprawdzeƒ, w tym:
– 3039 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 1922 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania,
– 1422 dla innych instytucji.

3.5. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie

3.5.1. Posiadany zasób kartoteczny
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 598,33 m.b., w tym:
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 36,30 m.b.,
– kartoteka odtworzeniowa – 35,72 m.b.,
– kartoteka faktologiczna – 78,3 m.b.,
– kartoteka paszportowa – 440,2 m.b.,
– kartoteka osobowa funkcjonariuszy SB i MO – 26,51 m.b.,
– kartoteka OKBZpNP – 4,34 m.b.,
– kartoteka z Aresztu Âledczego w Krakowie – 1,1 m.b.
W okresie sprawozdawczym przej´to 11,6 m.b. kartotek.

3.5.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– w okresie sprawozdawczym z 11 ró˝nych baz danych zosta∏a sporzàdzona jedna baza danych –

„Zintegrowany System Zarzàdzania Informacjà Archiwalnà” – zawierajàca wszystkie rodzaje ma-
teria∏ów archiwalnych w OBUiAD Kraków – 352 002 rekordy (na poziomie akt) oraz 381 058 re-
kordów (na poziomie indeksu osób).

Dodatkowo wytworzono kilka baz pomocniczych (roboczych):
– akt paszportowych KWP Kraków (wersja robocza) – 94 024 rekordy; 
– akt paszportowych KWP Kielce (wersja robocza) – 52 864 rekordy;
– akt o uznanie za zmar∏ego – 19 123 rekordy;
– wykaz cz∏onków Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK, Oddzia∏ w Krakowie – 2898 rekordów; 
– odtworzono 7026 sygnatur akt zniszczonych przez b. S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa z opisem nazwisk

osób, których te akta dotyczy∏y, lub kryptonimów spraw;
– sprawy dotyczàce osób przetrzymywanych w COP Jaworzno – 3422 rekordy. 

3.5.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8507 sprawdzeƒ, w tym:
– 41 dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
– 2925 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 5462 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania.
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3.6. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Lublinie

3.6.1. Posiadany zasób kartoteczny
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 285,60 m.b., w tym:
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 38,5 m.b.,
– kartoteka odtworzeniowa – 12 m.b.,
– kartoteka ujawnieƒ – 7 m.b.,
– kartoteka faktologiczna – 56,5 m.b.,
– kartoteka osobowa funkcjonariuszy SB i MO – 21,5 m.b.,
– kartoteka wi´êniów wi´zieƒ w Lublinie, Che∏mie i ZamoÊciu – 44 m.b.
–

3.6.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– baza danych dot. materia∏ów archiwalnych b. UB, SB – 129 799 rekordów;
– ewidencja akt osobowych – 23 813 rekordów;
– ewidencja materia∏ów dot. sàdownictwa i wi´ziennictwa –17 865 rekordów;
– ewidencja akt paszportowych – 51 736 rekordów;
– ewidencja zasobu OKÂZpNP w Lublinie – 939 rekordów;
– baza repatriantów z terenu woj. lubelskiego – 9868 rekordów.
OBUiAD ma obecnie ewidencj´ elektronicznà wielkoÊci 234 020 rekordów. 

3.6.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7276 sprawdzeƒ, w tym:
– 196 dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
– 3346 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 3734 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania.

3.7. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w ¸odzi

3.7.1. Posiadany zasób kartoteczny
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 193,80 m.b., w tym:
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 11,5 m.b.,
– kartoteka odtworzeniowa – 10,5 m.b.,
– kartoteka faktologiczna – 31,8 m.b.,
– kartoteka osobowa funkcjonariuszy SB i MO – 50 m.b.,
– kartoteka volksdeutschów – 90 m.b.
W okresie sprawozdawczym przyj´to 3818 m.b. kartotek.

3.7.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– akta osób aresztowanych przez Gestapo – 78 596 rekordów;
– baza akt paszportowych – 134 796 rekordów;
– inwentarz elektroniczny – 94 403 rekordy;
– baza akt osobowych funkcjonariuszy b. UB, SB, MO – 24 245 rekordów;
– indeks osób wyst´pujàcych w materia∏ach po b. organach bezpieczeƒstwa paƒstwa – 43 177 re-

kordów;
– baza akt paszportowych imigrantów i emigrantów – 3512 rekordów;
– indeks osób wyst´pujàcych w ksi´gach wi´ziennych z terenu centralnej Polski – 127 598 rekor-

dów;
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– indeks osób wyst´pujàcych w materia∏ach ankietyzacji miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich –
46 859 rekordów;

– wykaz osób skazanych przez Sàd Specjalny w ¸odzi – 3606 rekordów.
OBUiAD posiada obecnie ewidencj´ elektronicznà obejmujàcà 599 385 rekordów. W stosunku

do poprzedniego okresu sprawozdawczego wielkoÊç zbioru wzros∏a o 391 553 rekordy. 

3.7.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7263 sprawdzenia, w tym:
– 43 dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
– 3400 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 3772 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania,
– 48 dla innych instytucji.

3.8. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Poznaniu

3.8.1. Posiadany zasób kartoteczny
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 112,29 m.b., w tym:
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 68,29 m.b.,
– kartoteka osobowa funkcjonariuszy SB – 9 m.b.,
– kartoteka faktologiczna – 31,12 m.b.,
– kartoteka odtworzeniowa – 3,88 m.b.
W okresie sprawozdawczym przyj´to 22,85 m.b. kartotek.

3.8.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– ewidencja zasobu archiwalnego OBUiAD IPN w Poznaniu – ok. 71 000 rekordów;
– skorowidze wi´zienne – 74 312 rekordów;
– wykaz robotników przymusowych w województwie zachodniopomorskim – 2055 rekordów;
– ewidencja akt b. Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego w Koninie – 2200 rekor-

dów;
– ewidencja wi´êniów – 26 586 rekordów;
– ewidencja akt paszportowych – 10 063 rekordy;
– protoko∏y brakowania akt – 25 494 rekordy;
– ewidencja wg spisów zdawczo-odbiorczych – 68 296 rekordów.
OBUiAD ma obecnie ewidencj´ elektronicznà wielkoÊci 280 000 rekordów. W stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdawczego wielkoÊç zbioru wzros∏a o 249 880 rekordów. 

3.8.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7677 sprawdzeƒ, w tym:
– 68 dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
– 3433 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 4176 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania.

3.9. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie

3.9.1. Posiadany zasób kartoteczny
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 109,37 m.b., w tym:
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 51,62 m.b.,
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– kartoteka odtworzeniowa – 10 m.b.,
– kartoteka faktologiczna – 16,25 m.b.,
– kartoteka paszportowa – 5 m.b.,
– kartoteka osobowa funkcjonariuszy SB i pracowników s∏u˝by wi´ziennej – 12,5 m.b.,
– kartoteka zagadnieniowo-tematyczna – 12 m.b.,
– kartoteka rejestracyjna – 2 m.b.
W okresie sprawozdawczym przyj´to 72,87 m.b. kartotek.

3.9.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– ewidencja wg spisów zdawczo-odbiorczych – 47 781 rekordów;
– ewidencja paszportów – 14 588 rekordów;
– sàdy i prokuratury wojskowe i cywilne – 9643 rekordy;
– wykaz osób odnotowanych w ksi´gach wi´ziennych oraz w repertoriach Wojskowej Prokura-

tury Rejonowej w Rzeszowie – 133 085 rekordów;
– ewidencja materia∏ów administracyjnych stworzona na podstawie materia∏ów archiwalnych –

42 890 rekordów.
OBUiAD ma obecnie ewidencj´ elektronicznà wielkoÊci 245 644 rekordy. W stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdawczego wielkoÊç zbioru wzros∏a o 183 436 rekordów. 

3.9.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7978 sprawdzeƒ, w tym:
– 3650 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 4328 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania.

3.10. Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów we Wroc∏awiu 

3.10.1. Posiadany zasób kartoteczny
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 238,50 m.b., w tym:
– kartoteka ogólnoinformacyjna SB – 75,8 m.b.,
– kartoteka odtworzeniowa – 18,6 m.b.,
– kartoteka faktologiczna – 84,33 m.b.
– kartoteka osobowa funkcjonariuszy b. UB, SB i MO – 23,97 m.b.,
– kartoteka paszportowa – 17,8 m.b.,
– kartoteka osobowa Âlàskiego Okr´gu Wojskowego – 4,5 m.b.,
– kartoteka tematyczna dotyczàca II wojny Êwiatowej i okresu powojennego – 13,5 m.b.
W okresie sprawozdawczym przyj´to 180,83 m.b. kartotek.

3.10.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W OBUiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– ewidencja akt jawnych – 86 971 rekordów;
– ewidencja akt paszportowych – 241 066 rekordów;
– ewidencja akt administracyjnych b. SB – 5174 rekordy;
– inwentarz kartkowy – 1874 rekordy;
– baza opracowaƒ faktologicznych – 9596 rekordów;
– rejestr spraw prowadzonych przez Referat Ewidencji i Informacji – 5110 rekordów;
– wykaz posiadanych akt dopuszczenia do tajemnicy paƒstwowej i spraw mobilizacyjno-obron-

nych – 1970 rekordów.
OBUiAD ma obecnie ewidencj´ elektronicznà wielkoÊci 351 761 rekordów. W stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdawczego wielkoÊç zbioru wzros∏a o 202 400 rekordów. 
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3.10.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6383 sprawdzeƒ, w tym:
– 20 dla Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
– 3250 dla Rzecznika Interesu Publicznego,
– 613 dla wydzia∏u i referatów udost´pniania,
– 1170 dla innych instytucji.
W okresie sprawozdawczym w OBUiAD we Wroc∏awiu w zbiorach kartotecznych przeprowa-

dzono ponadto prace porzàdkowe polegajàce na alfabetycznym lub numerycznym u∏o˝eniu kart
ewidencyjnych w poszczególnych kartotekach. Ponadto w celu ochrony kart przed zniszczeniem
karty z kartoteki osobowej b. funkcjonariuszy MO Dolnego Âlàska oraz z wroc∏awskiej kartoteki
odtworzeniowej umieszczono w odpowiednich plastikowych koszulkach.

3.11. Delegatura IPN w Bydgoszczy – Sekcja Ewidencji i Informacji 

3.11.1. Posiadany zasób kartoteczny
Posiadany zasób kartoteczny wynosi 42,21 m.b., w tym:
– kartoteka paszportowa akt paszportowych emigracyjnych – 0,85 m.b.,
– kartoteka MOB – 6 m.b.,
– kartoteka odtworzeniowa – 18,6 m.b.,
– kartoteka personalna zbrodniarzy niemieckich – 21,5 m.b.,
– kartoteka funkcjonariuszy i pracowników MO – 12,76 m.b.,
– kartoteka osób aresztowanych – 0,5 m.b.,
– inwentarze kartoteczne – 0,6 m.b.
W okresie sprawozdawczym przyj´to 13,86 m.b. kartotek.

3.11.2. Informacje o tworzonych elektronicznych bazach danych
W Wydziale UiAD do dnia 30 czerwca 2004 r. utworzono nast´pujàce bazy danych:
– inwentarz elektroniczny – 142 364 rekordy;
– ewidencja elektroniczna akt sàdów i prokuratur powszechnych i wojskowych – 15 651 rekordów;
– baza elektroniczna dla akt uznania za zmar∏ego – 12 507 rekordów;
– ewidencja akt paszportowych – 58 107 rekordów;
– baza akt osobowych funkcjonariuszy MO – 17 456 rekordów;
– baza osobowa wi´êniów – 5888 rekordów;
– rejestr pomocy ewidencyjno-informacyjnych – 429 rekordów.
Wydzia∏ UiAD ma obecnie ewidencj´ elektronicznà wielkoÊci 247 399 rekordów. W stosunku

do poprzedniego okresu sprawozdawczego wielkoÊç zbioru wzros∏a o 164 450 rekordów. 

3.11.3. Informacje o sprawdzeniach i kwerendach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6383 sprawdzeƒ, w tym 2036 dla wydzia∏u i refe-

ratów udost´pniania.

3.12. Delegatura IPN w Radomiu – Sekcja Ewidencji i Informacji 

Stan zasobu kartotecznego wynosi 164 karty. Elektroniczna baza danych zawiera 3022 rekordy.
Przeprowadzono 146 sprawdzeƒ dla wydzia∏u i referatów udost´pniania.

Poni˝sza tabela obrazuje realizacj´ zadaƒ sprawdzeƒ przez Wydzia∏ Ewidencji Biura Udost´p-
niania i Archiwizacji Dokumentów i oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów
w okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r.
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Tab. 3.1. Zestawienie liczby zrealizowanych sprawdzeƒ i kwerend, wielkoÊci zbioru kartotecznego w me-
trach bie˝àcych, wielkoÊci baz w rekordach

* w tej liczbie zawarta jest liczba zrealizowanych kwerend tematycznych przez Wydzia∏ Ewidencji i Informacji

4. Magazyny, reprografia, konserwacja

4.1. Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów

4.1.1. Inwestycje
– W styczniu 2004 r. zakoƒczono prace modernizacyjne, majàce na celu przystosowanie maga-

zynu C przy ul. Towarowej 28 w Warszawie na potrzeby BUiAD.
– W marcu 2004 r. zainstalowano w obiekcie przy ul. K∏obuckiej 21 w Warszawie komor´ fumi-

gacyjnà do dezynfekcji akt. 
– Od kwietnia 2004 r. rozpocz´to prace ziemne majàce na celu izolacj´ i drena˝ obiektu przy

ul. K∏obuckiej 21.

4.1.2. Magazyny archiwalne
Obecnie BUiAD dysponuje 35 pomieszczeniami magazynowymi w Warszawie przy ul. K∏obuc-

kiej 21, 3 przy ul. Towarowej 28, 2 przy pl. Krasiƒskich 2/4/6 i 2 w Delegaturze w Radomiu. Po-
mieszczenia te sà wyposa˝one w rega∏y stacjonarne, rega∏y przesuwne, szafki kartoteczne oraz kla-
sery.

Stan zgromadzonego zasobu aktowego i kartotecznego na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. wynosi∏
28 459,51 m.b. (w tym Delegatura w Radomiu 41 m.b.). W okresie sprawozdawczym przyj´to do
magazynów 431,06 m.b. materia∏ów archiwalnych.

Pracownicy Sekcji Obs∏ugi Magazynów zajmowali si´ przyjmowaniem, porzàdkowaniem i wy-
po˝yczaniem materia∏ów archiwalnych. Przez porzàdkowanie nale˝y rozumieç fizyczne umieszcza-
nie akt w rega∏ach po ich usystematyzowaniu zgodnie z sygnaturami archiwalnymi.

W okresie sprawozdawczym wypo˝yczono z magazynów 97 294 jednostki archiwalne. Wypo˝y-
czenia realizowano na podstawie wype∏nionych rewersów lub zastawników oraz wpisaniu poszcze-
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Jednostka IPN
Ilość 

zrealizowanych 
sprawdzeń

Wielkość zbioru 
kartotecznego w metrach 

bieżących

Wielkość baz danych 
w rekordach 

BUiAD 12 083* 7 875,86 617 676
OBUiAD w Białymstoku 7 578 152,97 187 907
OBUiAD w Gdańsku 8 561 218,61 368 791
OBUiAD w Katowicach 6 383 249,63 239 885
OBUiAD w Krakowie 8 507 586,73 381 384
OBUiAD w Lublinie 7 276 285,60 234 020
OBUiAD w Łodzi 7 263 193,80 599 385
OBUiAD w Poznaniu 7 677 112,29 280 000
OBUiAD w Rzeszowie 7 978 109,37 245 644
OBUiAD we Wrocławiu 3 863 238,50 351 761
Del. IPN w Bydgoszczy 2 036 42,21 247 399
Del. IPN w Radomiu 146 0,05 3 022
RAZEM 109 351 10 065,62 3 756 874



gólnych jednostek archiwalnych do rejestru wypo˝yczeƒ. Prowadzono równie˝ ewidencj´ elektro-
nicznà „Baza wypo˝yczeƒ i zwrotów”. 

Od lutego 2004 r. rozpocz´to zagospodarowywanie magazynu C przy ul. Towarowej 28. Na
dzieƒ 30 czerwca 2004 r. przewieziono tutaj 1300 m.b. akt z magazynu przy ul. K∏obuckiej 21. Pra-
ce polega∏y na przygotowaniu akt do transportu, sporzàdzeniu bie˝àcej ewidencji magazynowej in-
formujàcej o przewo˝onych zespo∏ach, tworzeniu inwentarzy topograficznych magazynu C, jak te˝
nanoszeniu zmian w inwentarzach topograficznych magazynu przy ul. K∏obuckiej. Przewo˝enie za-
sobu odbywa∏o si´ tak, aby nie zak∏óciç bie˝àcego funkcjonowania magazynów. Do archiwum przy
ul. Towarowej przewieziono archiwalia, z których najcz´Êciej korzystajà pracownicy BUiAD przy
realizacji ustawowych zadaƒ. Usprawnia to organizacj´ pracy ca∏ego biura. 

4.1.3. Stan akt pod wzgl´dem konserwacji
Praktycznie ca∏oÊç zasobu archiwalnego IPN stanowià dokumenty na nietrwa∏ym, tzw. kwaÊnym

papierze. Masowe odkwaszanie i zabezpieczanie dokumentów b´dzie w przysz∏oÊci nieuniknione. 
W ramach dzia∏aƒ profilaktycznych prowadzono nadzór techniczny w celu zachowania w∏aÊci-

wych warunków przechowywania archiwaliów. 
SpoÊród przyj´tych materia∏ów cz´Êç wymaga∏a pilnych zabiegów konserwatorskich ze wzgl´du na

zniszczenia mechaniczne i post´pujàcà kruchoÊç papieru. Prowadzono prace zwiàzane z zabezpiecza-
niem akt. Wykonywano ich oprawianie, zak∏adanie nowych obwolut, umieszczanie w nowych teczkach
i kartonach. Na bie˝àco prowadzono czynnoÊci konserwatorskie, takie jak podklejanie dokumentów
i laminowanie. Trudniejsze (specjalistyczne) zabiegi wykonywano w pracowni konserwacji, w tym m.in.
konserwacj´ 294 egz. plakatów Warszawy z okresu okupacji niemieckiej, 3116 kart dokumentów oku-
pacyjnych i powojennych, 2 zdj´ç lotniczych Warszawy z 1947 r. o wymiarach 175 ✕ 115 cm.

Jak wykaza∏y dotychczasowe badania mikrobiologiczne przeprowadzane przez Centralne Labo-
ratorium Konserwacji Archiwaliów, cz´sto nast´puje ska˝enie mikrobiologiczne gromadzonych
akt, niew∏aÊciwie przechowywanych u dotychczasowych dysponentów. W zwiàzku z powy˝szym ak-
ta poddawane sà koniecznym zabiegom dezynfekcji. Od chwili uruchomienia komory fumigacyjnej
zdezynfekowano 150 m.b. akt.

Wi´kszoÊç przej´tych materia∏ów jest pod wzgl´dem fizykochemicznym w bardzo z∏ym stanie. Licz-
ne uszkodzenia, jak przedarte karty, ubytki papieru, zabrudzenia, plamy oraz bardzo s∏aba struktura
papieru sprawiajà, ˝e przed korzystaniem z dokumentów i udost´pnianiem nale˝y je najpierw zabez-
pieczyç i poddaç zabiegom renowacyjnym. Wymaga to czasu, nak∏adów finansowych i pracy archiwi-
stów. W zakresie ochrony cennych i cz´sto wypo˝yczanych akt du˝e mo˝liwoÊci stwarza reprografia.

4.1.4. Ma∏a poligrafia
Pracownia Kserograficzna Wydzia∏u Reprografii, Konserwacji oraz Obs∏ugi Magazynów realizuje

zadania w zakresie sporzàdzania kopii kserograficznych oraz foto- i fonograficznych materia∏ów archi-
walnych. W okresie sprawozdawczym wykonano ogó∏em 421 680 kserokopii, w tym: 76 120 druków,
302 432 kopii z 1175 akt oraz 38 160 kopii z 291 zmikrofilmowanych akt. Wykonano równie˝ 2427 ska-
nów do realizacji bie˝àcych zadaƒ. W Delegaturze w Radomiu wykonano 35 000 kserokopii z akt.

W celu zabezpieczenia orygina∏ów dokumentów prowadzony jest proces mikrofilmowania i ska-
nowania archiwaliów. Sporzàdzone mikrofilmy u˝ytkowe oraz skany wykorzystywane sà podczas
udost´pniania materia∏ów archiwalnych. W ramach skanowania zabezpieczajàcego wykonano
1626 skanów. 

W okresie sprawozdawczym zmikrofilmowano 177 j.a. (24 mikrofilmów) z archiwaliów pozyska-
nych w archiwach paƒstw b. ZSRR, dotyczàcych represji po 1 wrzeÊnia 1939 r. 

4.1.5. Zbiory audiowizualne
W lipcu 2003 r. zakupiono 2 sto∏y przeglàdowe do taÊm 16- i 35-milimetrowych. W zwiàzku

z tym rozpocz´to prace zwiàzane ze wst´pnym opracowywaniem materia∏ów audiowizualnych.
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Polega∏y one na przeglàdzie taÊm i sporzàdzeniu informacji o jednostkach archiwalnych oraz roz-
poznaniu ich stanu technicznego. 

Prowadzono nadzór nad zleconymi us∏ugami konserwacyjnymi (oczyszczanie pod∏o˝a, przekle-
janie sklejek na taÊmie), us∏ugami dotyczàcymi przegraƒ materia∏ów filmowych na profesjonalne
noÊniki elektroniczne oraz przy wykonywaniu kopii przeglàdowych VHS. Wykonane czynnoÊci ob-
j´∏y swym zakresem 34 jednostki archiwalne.

Przedstawiciel BUiAD (J. Sawicki) uczestniczy∏ w pracach zespo∏u negocjacyjnego w ramach
wspó∏pracy z Telewizjà Polskà S.A.

Ponadto:
– przeprowadzono kwerend´ archiwalnà do tematu „UroczystoÊci 1 maja”;
– przeprowadzono kwerend´ i opracowanie materia∏u filmowego na temat pracy operacyjnej

SB do projektu multimedialnego i wystawy w Gdaƒsku;
– przygotowano film pt. Sami o sobie. Kulisy pracy operacyjnej Biura Obserwacji SB na konferen-

cj´ „Z Archiwum IPN...” zorganizowanà przez BUiAD w dniu 21 kwietnia 2004 r.;
– przeprowadzono kwerend´ archiwalnà oraz wykonano prace redakcyjne i z∏o˝ono do druku

maszynopis publikacji Aresztowane Powstanie.

4.1.6. Obs∏uga kancelaryjna
W okresie sprawozdawczym liczba korespondencji wp∏ywajàcej do BUiAD wynios∏a 29 145 pozy-

cji (w tym Delegatura w Radomiu – 518), a korespondencji wys∏anej – 26 607 pozycje (Radom – 1169).

4.2. Oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów

4.2.1. Inwestycje
W okresie sprawozdawczym ukoƒczono nast´pujàce inwestycje:
– OBUiAD w Gdaƒsku – oddano do u˝ytku budynek administracyjno-biurowy,
– w BUiAD w Bydgoszczy – modernizacja magazynu.

4.2.2. Obs∏uga magazynów
Oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów dysponujà 66 pomieszczeniami

magazynowymi (w tym 2 u˝yczone). W okresie sprawozdawczym przyj´to do nich 1630,65 m.b. za-
sobu archiwalnego. W tym samym okresie wypo˝yczono 112 567 jednostek archiwalnych.

Sumujàc wypo˝yczenia BUiAD oraz OBUiAD w okresie sprawozdawczym, dokonano ∏àcznie
209 918 wypo˝yczeƒ jednostek archiwalnych.

4.2.3. Ma∏a poligrafia 
W oddzia∏owych BUiAD wykonano 481 409 kserokopii materia∏ów archiwalnych:

Tab. 4.1. Liczba kserokopii wykonana w oddzia∏owych BUiAD w okresie 1.07.2003–30.06.2004 
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Jednostka IPN Liczba wykonanych kserokopii
OBUiAD w Białymstoku 23 178
OBUiAD w Gdańsku 26 741
OBUiAD w Katowicach 61 675
OBUiAD w Krakowie 85 064
OBUiAD w Lublinie 41 763
OBUiAD w Łodzi 62 168
OBUiAD w Poznaniu 79 481



Zakup dodatkowego specjalistycznego sprz´tu (czytniko-kopiarek) umo˝liwi∏ wykonywanie
kserokopii z mikrofisz we wszystkich oddzia∏ach. W okresie sprawozdawczym wykonano ∏àcznie
23 921 kserokopii z mikrofisz. W Centrali kserokopie wykonuje g∏ównie Gospodarstwo Pomocni-
cze IPN. 

Podobnie jak w BUiAD, zgromadzony zasób w oddzia∏owych biurach pod wzgl´dem fizykoche-
micznym przedstawia si´ niekorzystnie. Stwarza to wiele problemów zwiàzanych z korzystaniem
z akt i ich udost´pnianiem. W celu zabezpieczenia akt o z∏ym stanie technicznym skanowano do-
kumenty oraz wykonywano kopie zabezpieczajàce i u˝ytkowe. W oddzia∏ach wykonano 16 000 ko-
pii zabezpieczajàcych.

Zgodnie z zaleceniami dotyczàcymi prawid∏owych warunków przechowywania, zabezpieczania
i konserwacji zbiorów archiwalnych w archiwach paƒstwowych, materia∏y archiwalne przekazywa-
ne archiwom paƒstwowym winny byç czyste mikrobiologicznie i mechanicznie. Niestety wymogi te
nie zosta∏y spe∏nione przez instytucje przekazujàce dokumentacj´ do IPN. Obowiàzek odka˝ania
pod wzgl´dem ska˝enia mikrobiologicznego i konserwacji materia∏ów archiwalnych przejà∏ Insty-
tut. W miar´ mo˝liwoÊci finansowych i kadrowych prowadzone sà intensywne czynnoÊci obejmujà-
ce prawid∏owe zasady organizacji ochrony archiwaliów, majàce na celu maksymalne zabezpiecze-
nie narodowego zasobu archiwalnego.

4.2.4. Kancelaria
W oddzia∏owych biurach udost´pniania i archiwizacji dokumentów w okresie sprawozdawczym

liczba korespondencji wp∏ywajàcej wynios∏a 49 800 pozycji, a korespondencji wys∏anej 63 115 po-
zycje.

Wydzia∏ Reprografii, Konserwacji oraz Obs∏ugi Magazynów zajmowa∏ si´ ponadto zapewnie-
niem w∏aÊciwych warunków technicznych w celu prawid∏owego funkcjonowania Biura Udost´pnia-
nia i Archiwizacji Dokumentów, w tym:

– zabezpieczaniem potrzeb materia∏owo-technicznych,
– zabezpieczeniem pomieszczeƒ magazynowo-biurowych,
– nadzorem nad sprz´tem i wyposa˝eniem biura,
– wspó∏pracà z komórkami organizacyjnymi IPN (obs∏uga finansowa i kadrowa),
– uczestnictwem w redagowaniu strony internetowej BUiAD.
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OBUiAD w Rzeszowie 61 455
OBUiAD w Warszawie 24 831
OBUiAD we Wrocławiu 15 053
Razem 481 409



ZA¸ÑCZNIK NR 1

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci pionu archiwalnego IPN-KÂZpNP 
za okres 1 lipca 2003–30 czerwca 2004 

Tab. 1. Zasób archiwalny IPN-KÂZpNP – stan na dzieƒ 30.06.2004 r.

Tab. 2. Udost´pnianie zasobu, kwerendy w okresie od 1.07.2003 do 30.06.2004
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Jednostka 
IPN

Zasób 
ogółem 
w m.b.

ABW Policja
Akta 

paszpor-
towe

Wię-
zien-

nictwo

Sądy, prokura-
tury, kolegia ds. 

wykroczeń

Archiwa 
państwo-

we

Archiwa 
wojskowe

b. 
OKBZpNP Inne

OBUiAD 
Białystok 
z Delegaturą 
Olsztyn

3 093,02 529,98 223,57 1 795,34 125,86 130,48 62,11 197,60 27,81 0,27

OBUiAD 
Gdańsk 
z Delegaturą 
Bydgoszcz 
i Koszalin

7 068,81 1 195,10 442,88 4 195,50 57,35 253,24 45,93 795,00 70,31 13,50

OBUiAD 
Katowice 11 191,85 1 300,94 328,66 9 033,20 20,50 196,50 74,26 217,81 14,25 5,73

OBUiAD 
Kraków 
z Delegaturą 
Kielce

6 578,21 746,34 435 4 850,50 22,25 89,19 83,03 274,20 69,50 8,20

OBUiAD 
Lublin 2 595,95 458,50 268,70 1 306,00 12,00 102,15 10,50 128,00 15,00 9,50

OBUiAD 
Łódź 3 828,80 362,55 323,42 2 855,50 3,70 128,31 20,65 0,00 133,45 1,22

OBUiAD 
Poznań 6 297,75 946,96 395,76 4 652,31 44,72 163,46 11,00 11,30 45,12 27,12

OBUiAD 
Rzeszów 2 568,65 313,22 133,60 1 913,35 23,25 56,64 60,00 43,20 14,26 11,13

OBUiAD 
Wrocław 8 238,10 1 493,38 400,66 5 688,49 39,42 213,94 20,00 318,35 61,67 2,19

SUMA 51 461,14 7 346,97 2 952,25 36 290,19 349,05 1 333,91 387,48 1 985,46 451,37 78,86
BUiAD 28 459,51 6 307,79 719,36 6 844,74 24,96 194,30 138,30 1 559,83 3 506,92 9 163,31

RAZEM 79 920,65 13 654,76 3 671,61 43 134,93 374,01 1 528,21 525,78 3 545,29 3 958,29 9 242,17

Wyszczególnienie Ogółem
Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów/zapytania o status 
pokrzywdzonego w okresie 1.07.2003–30.06.2004 8 205

Kwerendy zrealizowane przez pion archiwalny 
w okresie 1.07.2003–30.06.2004

osób fizycznych 14 026

osób prawnych 131 241*

razem 145 267

Kwerendy naukowo-badawcze zrealizowane przez 
pion udostępniania w okresie 1.07.2003–30.06.2004

osoby indywidualne 3 815
pion edukacyjny 6 094
placówki/instytucje naukowe 585
razem 10 494

Liczba j.a. udostępnionych w czytelniach w okresie 1.07.2003–30.06.2004 66 381



* w tej liczbie zawarta jest liczba kwerend i sprawdzeƒ wykonanych przez Wydzia∏ Udost´pniania i referaty udo-
st´pniania oraz Wydzia∏ Ewidencji i Informacji i referaty ewidencji i informacji
** w tej liczbie zawarta jest liczba j.a. materia∏ów wypo˝yczonych przez Wydzia∏ Udost´pniania i referaty udo-
st´pniania oraz Wydzia∏ Ewidencji i Informacji i referaty ewidencji i informacji.
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Liczba osób korzystających z czytelni w okresie 1.07.2003–30.06.2004 2 541
Liczba wizyt złożonych w czytelniach w okresie 1.07.2003–30.06.2004 11 464
Liczba j.a. wypożyczonych w okresie 1.07.2003–30.06.2004 25 590**



ZA¸ÑCZNIK NR 2

Wykaz publikacji pracowników pionu archiwalnego IPN

Pracownicy BUiAD we wspó∏pracy z Ministerstwem Spraw Wewn´trznych i Administracji RP
oraz Federalnà S∏u˝bà Bezpieczeƒstwa Federacji Rosyjskiej przygotowali tom dokumentów Depor-
tacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia∏orusi w 1940 r. (Warszawa–Moskwa
2003). W promocji tego tomu, która mia∏a miejsce w sali konferencyjnej IPN 30 marca 2004 r., udzia∏
wzi´li ambasador Federacji Rosyjskiej w RP Niko∏aj Afanasjewski oraz naczelnik Zarzàdu Rejestra-
cji i Zbiorów Archiwalnych Rosyjskiej Federalnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa gen. mjr Wasilij Christofo-
row. W ramach analogicznej wspó∏pracy ze S∏u˝bà Bezpieczeƒstwa Ukrainy przygotowany zosta∏ tom
Polskie podziemie 1939–1941. Od Wo∏ynia do Pokucia, t. 3, cz. 1 i 2 (Warszawa–Kijów 2003).

W czerwcu 2004 r. ukaza∏a si´ druga edycja „Informatora Oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodo-
wej w Bia∏ymstoku”. Ponadto wydany zosta∏ osobno informator o zasobie OBUiAD IPN w Bia-
∏ymstoku i WUiAD IPN w Olsztynie. Poni˝ej zamieszczono list´ indywidualnych publikacji pra-
cowników centralnego biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów IPN i biur oddzia∏owych. 

1. Bednarek J., Bezpieka wyleci dziÊ w powietrze, „Biuletyn IPN” 2003, nr 11.
2. Bednarek J., Stacja Czastary, „Biuletyn IPN” 2004, nr 5.
3. Bednarek J., Oddzia∏ Franciszka Olszówki „Otta”. Z dziejów powojennej konspiracji anty-

komunistycznej, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2004, nr 1(5).
4. Bernacki B., Wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Bia∏orusi 22 paêdziernika

1939 r. Kampania wyborcza w prasie polskoj´zycznej, „Bia∏oruskie Zeszyty Historyczne” 2003, nr 20.
5. Bobowik E., Sychowicz K., Walka z religià w szko∏ach na terenie powiatu bia∏ostockiego w la-

tach 1950–1956. Zarys problematyki, [w]: Szkice do dziejów Bia∏egostoku, Bia∏ystok 2003.
6. Borowiec J. [wspó∏autor], Skazani na kar´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Rzeszowie

1946–1954, Rzeszów 2004. 
7. Borowiec J., Aparat bezpieczeƒstwa a wojskowy wymiar sprawiedliwoÊci. Rzeszowszczyzna

1944–1954, Warszawa 2004.
8. Ceranka P., „Âwiat∏o zgas∏o, bezpieczniki nawali∏y”, Historia ucieczki oficera MBP, „Gazeta

Polska”, 3 XII 2003 r.
9. Jakimek-Zapart E., Ja se go zastrzel´, [w:] Znak, któremu sprzeciwiaç si´ b´dà. Komunistycz-

ne paƒstwo wobec KoÊcio∏a w Polsce, Kraków 2004.
10. Jakimek-Zapart E. [opr.], Broƒ ze zrzutu, [w:] Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci

w czasach stalinowskich i ich losy, Warszawa 2003.
11. Jakimek-Zapart E., Materia∏y do bibliografii zrzeszenia WiN, „Zeszyty Historyczne Zrzesze-

nia WiN” 2003, nr 19–20.
12. Jakimek-Zapart E. (rec., Burza w Inspektoracie AK Rzeszów. red. A. Zagórski i G. Ostasz),

„Rocznik Archiwalny Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie” 2003.
13. Kapusta M., Harcerskie obozy, „Biuletyn IPN” 2003, nr 10. 
14. Kapusta M., Esbeckie podchody, „Dziennik Polski”, VII 2003 r.
15. Kapusta M., W papieskiej Bia∏ej S∏u˝bie, „Dziennik Polski”, 11 VI 2004 r.
16. Kopiƒski J., Roman Dawicki (?–1951), Jerzy Wadas (1924–1948), Aleksander Wereszko

(1917–1999), [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, t. II, Kra-
ków–Warszawa–Wroc∏aw 2004.

17. KoÊciaƒski R. (rec., W∏. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonali-
stów ukraiƒskich na ludnoÊci polskiej Wo∏ynia 1939–1945, Warszawa 2000), [w:] „Biblioteka Poznaƒ-
skiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego”, t. 2, Poznaƒ 2003.

18. KoÊciaƒski R., Pp∏k Adam Lipiƒski (1882–1963) – jego wk∏ad w budow´ jednostek wspó∏two-
rzàcych II Korpus Polski, [w:] Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza – przebieg – opinie. IV Konfe-
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rencja Naukowa, Leszno, 20 maja 2003 r. „Wielkopolanie w II Korpusie Polskim gen. W∏. Andersa”,
red. B. Polak i W. Handke, Leszno 2003.

19. Kotarba R. [wspó∏autor], Literaci a sprawa Katyƒska – 1945, Kraków 2003.
20. Kotarba R., Zak∏amany Katyƒ, „Dziennik Polski”, 26 IX 2003 r.
21. Kotarba R., Egzekucje hitlerowskie w Podgórzu 1939–1943, [w:] Wydarzenia i miejsca pami´-

ci narodowej w Podgórzu, Kraków 2003.
22. Ma∏yszka A., Ewangelickie pozosta∏oÊci w Poznaƒskiem, „Biuletyn IPN” 2004, nr 3.
23. Perzyna P., Jarocin z perspektywy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, „Biuletyn IPN” 2003, nr 1.
24. Perzyna P., Rocks∏u˝by, „Gazeta Poznaƒska”, 5 XII 2003 r.
25. Perzyna P., Jarocin pod lupà, „Fakty Jarociƒskie”, 24 IX 2003 r.
26. Perzyna P., Co kryjà akta SB, „Fakty Jarociƒskie”, 1 X 2003 r.
27. Perzyna P., Ujawniamy akta SB, „Fakty Jarociƒskie”, 8 X 2003 r.
28. Peterman R., SB pozbywa∏a si´ dowodów winy. Niszczenie materia∏ów archiwalnych aparatu

bezpieczeƒstwa PRL w 1989 r., „Aspekt Polski” 2004, nr 6.
29. Peterman R., Czas zdrajców, „Dziennik ¸ódzki”, 3–4 VII 2004 r.
30. Pietrzak L., Dzia∏alnoÊç wywiadu zrzeszenia WiN w obwodzie Garwolin 1945–1947 r., „Zeszy-

ty Historyczne Zrzeszenia WiN” 2003, nr 19–20.
31. Pietrzak L., Krystyna Orzechowska (1897–1990), Wac∏aw Kuchnio (1917–1948), Henryk Piàt-

kowski (1907–1991), [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny,
t. II, Kraków–Warszawa–Wroc∏aw 2004.

32. Pietrzak L. [wspó∏autor wyboru dokumentów i opracowania], Rok pierwszy. Powstanie i dzia-
∏alnoÊç aparatu bezpieczeƒstwa publicznego na Lubelszczyênie – lipiec 1944–czerwiec 1945, Warsza-
wa 2004.

33. Popek L., Czy b´dà zapomniani? W 60. rocznic´ zbrodni wo∏yƒskiej, „Pro Patria” 2003, nr 84.
34. Popek L., Straty KoÊcio∏a rzymskokatolickiego w diecezji ∏uckiej w wyniku ludobójczej dzia∏al-

noÊci OUN-UPA, [w:] Wo∏yƒ naszych przodków, Warszawa 2003.
35. Popek L., Wo∏yƒski testament, „Tygodnik SolidarnoÊç” 2003, nr 37.
36. Popek L., Wo∏anie o krzy˝ na mogile, „Nasz Dziennik”, 27–28 IX 2003 r.
37. Popek L., Zbrodnia i pojednanie (w 60. rocznic´ zbrodni na Wo∏yniu), „Rzeczpospolita”,

10–11 VII 2003 r.
38. Rabiega R., Sojczyƒski Stanis∏aw (1910–1947), [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce

w latach 1944–1956. S∏ownik biograficzny, t. II, Kraków–Warszawa–Wroc∏aw 2004.
39. Sawicki J., „Siadaj bracie, dalej hop”, „Biuletyn IPN” 2003, nr 10 (33).
40. Smo∏ka L., Metody udost´pniania akt w archiwach zak∏adowych i sposób ich wykorzystania

w Êwietle ustawy o ochronie danych osobowych w chwili wejÊcia do Unii Europejskiej, [w:] Materia∏y
z konferencji Oddzia∏ów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy i Wroc∏awiu „Polskie ar-
chiwa zak∏adowe w Unii Europejskiej” w dniach 23–25 kwietnia 2004 r. w Piechowicach k. Jeleniej
Góry, 2004.

41. Sobieraj M., Ojciec Ludwik i „Szerszenie”, „Gazeta Wyborcza”, Lublin 24 X 2003 r.
42. Sobieraj M., Katolickie duszpasterstwo wojskowe w Okr´gu Generalnym Lublin w latach

1918–1921, [w:] Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, Lublin 2004.
43. Sobieraj M., „Idzie ˝o∏nierz borem, lasem...”. 50 lat Ko∏a ¸owieckiego nr 8 „¸oÊ” [wojskowe-

go], Lublin 2003.
44. Surmacz R., Ostatnia na drog´, Lublin 2004.
45. Wilczewski W.F., J. Trochim (1909–1984), [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowanego

w PRL w latach 1945–1989, t. 2, Warszawa 2003.
46. Wilczewski W.F., Witold Pietkun (1911–1981), [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowane-

go w PRL w latach 1945–1989, t. 2, Warszawa 2003.
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IV. BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 53 ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu do zadaƒ Instytutu nale˝y informowanie spo∏eczeƒstwa o strukturach
i metodach dzia∏ania instytucji, w których ramach zosta∏y pope∏nione zbrodnie nazistowskie i ko-
munistyczne oraz o sposobach dzia∏ania organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, upowszechnianie
w kraju i za granicà wyników swojej pracy oraz badaƒ innych instytucji, organizacji i osób nad pro-
blematykà stanowiàcà przedmiot jego dzia∏ania, prowadzenie dzia∏alnoÊci wystawienniczej i for-
mu∏owanie wniosków dotyczàcych edukacji historycznej.

Zadania te realizuje Biuro Edukacji Publicznej, na które sk∏adajà si´ 3 wydzia∏y:
• Wydzia∏ Badaƒ Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych (wraz z podleg∏ymi mu referatami

w 10 oddzia∏ach);
• Wydzia∏ Wystaw i Edukacji Historycznej (wraz z podleg∏ymi mu referatami w 10 oddzia∏ach);
• Wydzia∏ Wydawnictw. 

1. Wydzia∏ Badaƒ Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych 

Wydzia∏ Badaƒ Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych jest w praktyce pionem
badaƒ naukowych IPN. W okresie sprawozdawczym pracowa∏o w nim 13 historyków w centrali
oraz blisko 50 w referatach badaƒ naukowych istniejàcych we wszystkich OBEP. Realizowane przez
nich projekty badawcze, dotyczàce ró˝nych zagadnieƒ dziejów najnowszych Polski w latach
1939–1989, zosta∏y okreÊlone w „Planie dzia∏alnoÊci Biura Edukacji Publicznej”, zatwierdzonym
przez Kolegium IPN.

Pracownicy BEP utrzymujà kontakty z placówkami naukowymi w ca∏ej Polsce (m.in. z Instytu-
tem Historii PAN, Instytutem Studiów Politycznych PAN oraz wi´kszoÊcià uniwersytetów), wspó∏-
pracujà te˝ z organizacjami kombatanckimi. Wyrazem tego jest udzia∏ w licznych konferencjach
i sympozjach naukowych, a tak˝e wspó∏udzia∏ w ich organizacji. W okresie, który obejmuje spra-
wozdanie, Biuro Edukacji Publicznej przygotowa∏o samodzielnie lub we wspó∏pracy z innymi
oÊrodkami naukowymi kilkadziesiàt konferencji oraz sesji naukowych i popularnonaukowych. Te
ostatnie (zamiennie z dyskusjami panelowymi) zwykle towarzyszy∏y otwarciom wystaw IPN w ró˝-
nych miastach. Tematyka konferencji by∏a zró˝nicowana i wynika∏a zarówno z realizacji g∏ównych
kierunków badawczych BEP, jak i – w przypadku sesji popularnonaukowych – z zapotrzebowania
spo∏ecznego oraz realizacji celów edukacyjnych Instytutu (rocznice, uroczystoÊci lokalne itp.). 

Do najwa˝niejszych konferencji nale˝a∏y:
• „Wokó∏ Praskiej Wiosny. Polska i Czechos∏owacja w 1968 r.” (Warszawa, 4–5 wrzeÊnia

2003 r.) – mi´dzynarodowa konferencja z udzia∏em grupy czeskich historyków.
• „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956” (Warszawa, 8 paêdziernika

2003 r.).
• „Wolne Zwiàzki Zawodowe Wybrze˝a (1978–1980)”, (Gdaƒsk, 9–10 paêdziernika 2003 r.).
• „Opór spo∏eczeƒstwa wobec systemu represji w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956” (Wil-

no, 6–7 listopada 2003 r.) – druga polsko-litewska konferencja naukowa zorganizowana wspólnie
z Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkaƒców Litwy.

• „WieÊ i ruch ludowy a w∏adza w PRL w latach 1956–1989” (Rzeszów, 27–28 listopada 2003 r.)
– druga konferencja poÊwi´cona tej problematyce zorganizowana wspólnie z Muzeum Historii Ru-
chu Ludowego.

• „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.” (Bytom, 12 lutego 2004 r.).
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• „KoÊció∏ rzymskokatolicki w ¸ódzkiem w okresie duszpasterzowania biskupa Micha∏a Klepa-
cza (1947–1967)” (¸ódê, 12–13 maja 2004 r.).

• „Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sàsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch to-
talitaryzmów” (Bydgoszcz, 27 maja 2004 r.).

Pe∏ny wykaz konferencji, sesji oraz seminariów zorganizowanych przez BEP w okresie sprawo-
zdawczym znajduje si´ w za∏àczniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Do koƒca czerwca 2004 r. ukaza∏o si´ 28 ksià˝ek oraz 292 naukowych i 219 publikacji popular-
nonaukowych (artyku∏ów, recenzji) autorstwa pracowników BEP. Ich wykaz zawiera za∏àcznik nr 2.
Ukaza∏y si´ te˝ 2 numery (4. i 5.) periodyku naukowego IPN „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”, które
w wi´kszoÊci wype∏niajà artyku∏y, recenzje i opracowania pracowników BEP. Tematami przewod-
nimi numerów by∏y: problematyka opozycji politycznej w PRL w latach 1976–1989 (nr 4) oraz ro-
li aparatu bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym w latach 1944–1956
(nr 5). Zakoƒczono te˝ prace nad 6. numerem pisma, poÊwi´conym problematyce etnicznej
i mniejszoÊci narodowych. Zostanie on opublikowany w koƒcu 2004 r.

W okresie sprawozdawczym pracownicy naukowi BEP realizowali nast´pujàce ogólnopolskie
programy badawczo-edukacyjne:

1.1. „Lista skazanych na kar´ Êmierci 1944–1956” 

W czerwcu 2004 r. zakoƒczono realizacj´ ogólnopolskiego projektu badawczego, którego celem
by∏o: a) ustalenie liczby skazanych na kar´ Êmierci w latach 1944–1956 przez sàdy komunistyczne
w Polsce; b) przedstawienie dzia∏alnoÊci oraz odpowiedzialnoÊci w tym obszarze aparatu represji
(MBP, prokuratura, sàdy – w tym wojskowe); c) wype∏nienie szczegó∏owych kwestionariuszy osób
skazanych w latach 1946–1955 na kar´ Êmierci z przyczyn politycznych przez Wojskowe Sàdy Re-
jonowe (WSR). 

W latach 1944–1956 ró˝nego typu sàdy (wojskowe i cywilne) orzek∏y ∏àcznie ponad 8000 wyro-
ków Êmierci, z czego ok. 4500 zosta∏o wykonanych. Nie sposób ustaliç w sposób precyzyjny, ile
z tych wyroków orzeczono wobec dzia∏aczy politycznych, a ilu spoÊród oskar˝onych skazano za rze-
czywiste czyny kryminalne. Najwi´cej dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych zosta∏o skazanych na kar´
g∏ównà przez WSR – powo∏ane w styczniu 1946 r. i dzia∏ajàce we wszystkich województwach do
1955 r. w∏àcznie. Na stronie internetowej IPN (www.ipn.gov.pl) zosta∏a udost´pniona lista blisko
3500 nazwisk osób skazanych przez WSR na kar´ Êmierci. Wobec prawie 1400 kara ta zosta∏a wy-
konana. Wykazom nazwisk towarzyszy wst´p merytoryczny, opis projektu, a tak˝e tabele staty-
styczne. Do listy zosta∏y za∏àczone kwestionariusze osobowe tych spoÊród skazanych, którzy pod-
legali represjom z powodów politycznych, a jednoczeÊnie co do których historycy nie mieli
wàtpliwoÊci, ˝e ich dzia∏alnoÊç mia∏a pod∏o˝e polityczne, a nie kryminalne. Stàd, mimo zamkni´-
cia programu, jego koordynator ca∏y czas przyjmuje nowe informacje (np. od rodzin osób znajdu-
jàcych si´ na liÊcie), weryfikuje dotychczasowy stan wiedzy i konfrontuje go z nowymi dokumenta-
mi. Na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. umieszczono w internecie 1584 zweryfikowanych kwestionariuszy,
a kolejnych 350 zostanie do∏àczonych w drugiej po∏owie 2004 r. 

Poczàwszy od 2003 r. uczestnicy programu publikujà efekty swojej pracy, czyli regionalne listy
skazanych na kar´ Êmierci przez WSR, opatrzone stosownymi wst´pami merytorycznymi. Do czasu
zamkni´cia programu swoje listy skazanych wyda∏y oddzia∏y we Wroc∏awiu, Krakowie, Katowicach,
Rzeszowie, Warszawie i ¸odzi. Kilku badaczy (Joanna ˚elazko, Filip Musia∏ i Piotr ¸apiƒski), opie-
rajàc si´ na zebranym przez siebie materiale oraz bogatej literaturze przedmiotu, przygotowuje
bàdê przedstawi∏o ju˝ prace doktorskie na temat dzia∏alnoÊci WSR w swoim regionie. 

Równolegle grupa historyków bioràcych udzia∏ w programie przygotowa∏a blisko 30 relacji od
osób skazanych na kar´ Êmierci, wobec których zastosowano prawo ∏aski. Relacje zosta∏y opraco-
wane naukowo, a dzi´ki dotarciu do materia∏ów SB przechowywanych w IPN ustalono tak˝e za-
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kres inwigilacji tych osób przez aparat bezpieczeƒstwa po 1956 r., kiedy to wi´kszoÊç skazanych
opuÊci∏a mury wi´zienne. Praca (pt. Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinow-
skich i ich losy) obejmujàca wst´p merytoryczny, opracowane relacje, aneksy oraz unikatowe zdj´-
cia, o obj´toÊci blisko 30 arkuszy wydawniczych, ukaza∏a si´ na poczàtku 2004 r. i zebra∏a pochleb-
ne recenzje. Promocje ksià˝ki z udzia∏em niektórych jej bohaterów oraz autorów odby∏y si´ m.in.
w Warszawie, Wroc∏awiu, Bia∏ymstoku i Krakowie. Promocji towarzyszy∏a wystawa, przygotowana na
podstawie dokumentów i zdj´ç wykorzystanych przez autorów ksià˝ki przez OBEP we Wroc∏awiu.

1.2. S∏ownik biograficzny „Konspiracja i opór spo∏eczny 1944–1956”

Na poczàtku 2004 r. ukaza∏ si´ II tom s∏ownika, liczàcy blisko 700 stron druku i zawierajàcy 147
hase∏ biograficznych. S∏ownik wydawany jest w systemie holenderskim (ka˝dy tom od A do Z),
a wÊród postaci prezentowanych w jego II tomie znaleêli si´: ˝o∏nierze Armii Krajowej oraz innych
organizacji podziemnych, pozostajàcy w konspiracji po 1944 r., przedstawiciele podziemnej i jaw-
nej opozycji dzia∏ajàcej od 1945 r. (m.in. z SN, PSL i SP), a tak˝e przedstawiciele najm∏odszego po-
kolenia konspiratorów, którzy w latach 50. zak∏adali kó∏ka samokszta∏ceniowe w szko∏ach czy te˝
przeciwstawiali si´ kolektywizacji wsi.

W okresie sprawozdawczym rozpocz´∏y si´ te˝ prace nad tomem III, które koordynuje OBEP
we Wroc∏awiu. U 45 pracowników IPN oraz 20 historyków spoza Instytutu (sà wÊród nich badacze
z Olsztyna, Zielonej Góry, Poznania, Krakowa, Lublina, Gdaƒska, Jas∏a, Warszawy i Katowic) za-
mówiono ponad 150 biogramów ˝o∏nierzy i dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych z podziemia poakow-
skiego, ruchu narodowego, ludowego, socjalistycznego, konspiracji pi∏sudczykowskiej, organizacji
m∏odzie˝owych, oddzia∏ów partyzanckich – ze wszystkich regionów Polski, w tym Kresów Wschod-
nich Drugiej Rzeczypospolitej. Robocza wersja tomu III zostanie ukoƒczona w pierwszym kwarta-
le 2005, a jego edycja powinna nastàpiç do koƒca 2005 r. 

1.3. Wojna i okupacja 1939–1945 r.

W koƒcu 2003 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka autorstwa pracownika BEP dr. Waldemara Grabowskiego
Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945. Publikacja ta, o obj´toÊci ponad 50 arkuszy wydaw-
niczych, stanowi prób´ ca∏oÊciowego przedstawienia dzia∏alnoÊci tajnej administracji w okupowa-
nej Polsce. W kolejnych rozdzia∏ach ukazano poszczególne komórki organizacyjne Delegatury
Rzàdu RP na Kraj, zarówno szczebla centralnego, jak okr´gowego i powiatowego, szeroko omó-
wiono tak˝e zagadnienie ∏àcznoÊci kurierskiej i radiowej pomi´dzy rzàdem RP w Pary˝u (nast´p-
nie w Londynie) a jego przedstawicielstwem w kraju.

W zwiàzku z przypadajàcà na sierpieƒ 2004 r. 60. rocznicà wybuchu Powstania Warszawskiego
pracownicy BEP przygotowali do druku poÊwi´cony temu wydarzeniu podwójny numer „Biulety-
nu IPN” (nr 8–9/2004) i 2 publikacje okolicznoÊciowe: Aresztowane Powstanie oraz reedycj´ pracy
Janusza Zawodnego Uczestnicy i Êwiadkowie Powstania Warszawskiego. Wywiady. Rezultaty prowa-
dzonych równolegle badaƒ naukowych zosta∏y przedstawione na konferencji naukowej „Dni po-
wstania – Warszawa 1944” we wrzeÊniu 2004 r.

1.3.1. „Polskie Paƒstwo Podziemne”

W ramach projektu badawczego „Polskie Paƒstwo Podziemne”, stanowiàcego najwa˝niejszy
projekt w ramach programu „Wojna i okupacja 1939–1945”, przygotowywana jest kilkutomowa
publikacja meldunków kolejnych Delegatów Rzàdu na Kraj, przekazywanych do naczelnych w∏adz
paƒstwowych w Londynie w latach 1941–1945. W okresie sprawozdawczym trwa∏y prace przygoto-
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wujàce publikacj´ tomu pierwszego, obejmujàcego meldunki Delegata z roku 1941. B´dzie to
pierwsze tego rodzaju wydawnictwo, ukazujàce nie tylko dzia∏alnoÊç okupantów, ale tak˝e ró˝ne
przejawy ˝ycia konspiracji polskiej, sprawy gospodarcze oraz nastroje spo∏eczne.

W rezultacie badaƒ prowadzonych nad innymi aspektami historii II wojny Êwiatowej opubliko-
wano m.in. monografi´ Janusza Wróbla Uchodêcy polscy ze Zwiàzku Sowieckiego 1942–1950 oraz
dwa tomy studiów: Opór wobec systemów totalitarnych na Wileƒszczyênie w okresie II wojny Êwiato-
wej, pod redakcjà Piotra Niwiƒskiego, oraz Dzia∏alnoÊç informacyjna Polskiego Paƒstwa Podziemne-
go, pod redakcjà Waldemara Grabowskiego. W drugiej po∏owie 2004 r. uka˝e si´ tom studiów do-
tyczàcych deportacji górników z Górnego Âlàska do ZSRR w 1945 r. Trwajà natomiast wcià˝ prace
m.in. nad przygotowaniem ksi´gi dokumentujàcej przejawy pomocy udzielanej Polakom przez nie-
których Ukraiƒców podczas antypolskiej akcji OUN-UPA w latach 1943–1947. 

1.3.2. Zespó∏ ds. „bydgoskiej krwawej niedzieli”

W ramach projektu „Wojna i okupacja” w dniu 14 listopada 2003 r. z inicjatywy BEP IPN zo-
sta∏ powo∏any zespó∏ badawczy zajmujàcy si´ wyjaÊnieniem wydarzeƒ bydgoskich z 3 i 4 wrzeÊnia
1939 r., nazwanych przez propagand´ III Rzeszy „bydgoskà krwawà niedzielà”. Przewodniczy mu
dr hab. Pawe∏ Machcewicz, dyrektor BEP. W pracach zespo∏u uczestniczà przedstawiciele: Akade-
mii Bydgoskiej, Archiwum Paƒstwowego w Bydgoszczy oraz Bydgoskiego Towarzystwa Naukowe-
go, Uniwersytetu im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu, PAN w Toruniu, Instytutu Zachodniego
w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centralnego Archiwum Wojsko-
wego w Warszawie (m.in. prof. Przemys∏aw Hauser, prof. dr hab. Jan Sziling, prof. dr hab. Walde-
mar Rezmer, prof. dr hab. Zbigniew Karpus, prof. dr hab. Adam Marcinkowski, prof. dr hab. W∏o-
dzimierz Jastrz´bski, dr hab. Janusz Kutta). 

Celem Zespo∏u jest zbli˝enie si´, jak dalece jest to mo˝liwe w badaniach historycznych, do pe∏-
nej prawdy na temat wydarzeƒ, które mia∏y miejsce w Bydgoszczy 3 i 4 wrzeÊnia 1939 r. Pierwszym
zadaniem powo∏anego zespo∏u badawczego b´dzie dotarcie do wszystkich êróde∏, które dotyczà
bezpoÊrednio lub majà tylko zwiàzek z wydarzeniami 3 i 4 wrzeÊnia. Istnieje bowiem bardzo du˝o
ró˝norodnych materia∏ów, które sà rozproszone po wielu archiwach i nie by∏y dotàd nigdy w pe∏ni
wykorzystane i konfrontowane ze sobà. Po przeprowadzeniu dog∏´bnej kwerendy w Polsce i za gra-
nicà, nast´pnym krokiem b´dzie opublikowanie najwa˝niejszej cz´Êci bàdê ca∏oÊci tych êróde∏. Na
podstawie dokumentów historycy spróbujà odtworzyç najbardziej prawdopodobny przebieg wyda-
rzeƒ z 3 i 4 wrzeÊnia, oszacowaç liczb´ zabitych po polskiej i niemieckiej stronie, a tak˝e b´dà pró-
bowaç stworzyç imiennà ich list´. 

W ciàgu ostatnich 10 miesi´cy cz∏onkowie zespo∏u badawczego przeprowadzili kwerend´ w na-
st´pujàcych archiwach: Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej, Archiwum Instytutu Zachodnie-
go, Wojskowym Biurze Badaƒ Historycznych, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego w Londynie, Archiwum Federalnym w Berlinie, Centralnym Archiwum
Wojskowym w Warszawie-Rembertowie, Archiwum Paƒstwowym w Bydgoszczy, Archiwum Fede-
ralnym w Bayreuth, Archiwum Paƒstwowym w Bydgoszczy, Rosyjskim Archiwum Wojskowym
– Centrum Przechowywania Historyczno-Dokumentalnych Kolekcji w Moskwie.

1.4. Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich 

W okresie sprawozdawczym zakoƒczone zosta∏y prace nad pierwszà, roboczà wersjà monogra-
fii „Wokó∏ »˚egoty«. Stosunki polsko-˝ydowskie w latach drugiej wojny Êwiatowej”. Tom wzgl´d-
nie tomy (opracowanie jest bowiem bardzo obszerne) b´dà si´ sk∏adaç z kilku autorskich opraco-
waƒ oraz towarzyszàcych im aneksów êród∏owych, dotyczàcych m.in. polityki Polskiego Paƒstwa
Podziemnego wobec zag∏ady ludnoÊci ˝ydowskiej, stosunków polsko-˝ydowskich w Warszawie,
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wreszcie powstania i dzia∏alnoÊci Rady Pomocy ˚ydom „˚egota”. Wa˝nà cz´Êcià planowanego wy-
dawnictwa b´dà, dotàd w historiografii zaniedbywane, opracowania regionalne dotykajàce kwestii
stosunków polsko-˝ydowskich, ratowania ˚ydów i ich Zag∏ady, m.in. w Okr´gu Bia∏ystok, Krako-
wie, ¸odzi i na Górnym Âlàsku (rejencja katowicka). Publikacja monografii, która w po∏owie 2004
r. znajdowa∏a si´ u recenzentów zewn´trznych, jest planowana na 2005 r.

Zakoƒczone zosta∏y te˝ prace nad przygotowaniem do druku obszernych materia∏ów z mi´dzy-
narodowej konferencji „»Aktion Reinhardt«. Zag∏ada ˚ydów w Generalnym Gubernatorstwie”,
który zostanie opublikowany na prze∏omie 2004 i 2005 r.

1.5. Aparat represji i opór spo∏eczny 1944–1989

Program ten, stanowiàcy od 2002 r. najwi´ksze przedsi´wzi´cie naukowo-badawcze BEP, sk∏a-
da si´ z czterech podstawowych projektów, w których realizacj´ zaanga˝owani sà pracownicy na-
ukowi BEP oraz wszystkich OBEP. 

1.5.1. „Struktura i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej”

Najwa˝niejszy efekt prac badawczych prowadzonych w ramach tego projektu stanowi przygoto-
wana w wersji roboczej publikacja „Obsada personalna aparatu bezpieczeƒstwa w Polsce
1944–1989”, tom I: „Obsada personalna UB 1944–1956”. Ksià˝ka, która uka˝e si´ drukiem w 2005 r.,
zawieraç b´dzie dane o strukturze aparatu oraz obsadzie personalnej kilku tysi´cy kierowni-
czych stanowisk w komunistycznym aparacie bezpieczeƒstwa lat 1944–1956. Za kierownicze stano-
wiska, których obsada znajdzie si´ w informatorze, uznano: w MBP – ministra BP, jego zast´pców,
dyrektorów i zast´pców dyrektorów departamentów oraz naczelników wydzia∏ów; w siedemnastu
WUBP – kierowników/szefów wojewódzkich UBP, ich zast´pców, naczelników i zast´pców wydzia-
∏ów; w wi´cej ni˝ 300 powiatowych UBP – kierowników/szefów i ich zast´pców; w kilkudziesi´ciu
wi´zieniach i obozach – naczelników i komendantów. Przy przygotowaniu obsady personalnej UB
z lat 1944–1956 wykorzystano przede wszystkim materia∏y archiwalne IPN, uzupe∏nione o doku-
menty Centralnego Archiwum Wojskowego, Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Centralnego Zarzàdu
Zak∏adów Karnych oraz okr´gowych inspektoratów s∏u˝by wi´ziennej.

RównoczeÊnie, we wspó∏pracy z pionem archiwalnym IPN, rozpocz´to prace nad weryfikacjà
i uzupe∏nieniem przygotowanego w drugiej po∏owie lat 70. przez zespó∏ Biura „C” MSW informa-
tora personalnego o funkcjonariuszach centrali MBP i MSW. W okresie sprawozdawczym trwa∏y
wst´pne prace nad ustaleniem obsady personalnej MSW z lat 1979–1990 do szczebla zast´pcy na-
czelnika wydzia∏u w∏àcznie. 

Równolegle trwa∏y te˝ indywidualne prace badawcze nad ró˝nymi aspektami funkcjonowania
aparatu bezpieczeƒstwa. W ich ramach m.in. opublikowano 3 tomy dokumentów: „Instrukcje
o pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa 1945–1989” w opracowaniu Tadeusza Ruzikowskiego,
Rok pierwszy. Powstanie i dzia∏alnoÊç aparatu bezpieczeƒstwa publicznego na Lubelszczyênie (lipiec
1944–czerwiec 1945) w opracowaniu zespo∏u historyków pod przewodnictwem S∏awomira Polesza-
ka oraz Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce w latach 1953–1954, przygotowany przez Grzegorza Maj-
chrzaka i Andrzeja Paczkowskiego. Ponadto przygotowano do druku tom studiów „»Zwyczajny«
resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956”, pod redakcjà Tomasza ¸abuszewskiego i Kazimierza
Krajewskiego, w którym znalaz∏y si´ zarówno analizy dzia∏aƒ wybranych powiatowych UBP, jak
ró˝nych operacji prowadzonych przez funkcjonariuszy resortu bezpieczeƒstwa. Jego publikacja
jest przewidziana na poczàtek 2005 r. Na publikacj´, która nastàpi w drugiej po∏owie 2004 r., ocze-
kuje te˝ obszerny wybór biuletynów informacyjnych MBP z lat 1950–1951 w opracowaniu ¸ukasza
Kamiƒskiego. B´dzie to pierwsza publikacja IPN zaopatrzona w p∏yt´ CD, na której w postaci ze-
skanowanych obrazów znajdà si´ wszystkie biuletyny MBP z tego okresu (∏àcznie ponad 3000 stron
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maszynopisu). Podobny charakter – ksià˝ki zaopatrzonej w p∏yt´ CD – b´dzie mia∏ tom dokumen-
tów normatywnych MBP i KdBP z lat 1944–1956, nad którym rozpocz´to wst´pne prace.

1.5.2. Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956

Celem projektu jest opisanie ró˝norodnych organizacji polskiego podziemia zbrojnego i poli-
tycznego, dzia∏ajàcego na ziemiach dzisiejszej Polski, oraz jego zwalczania przez polski i radziecki
aparat bezpieczeƒstwa. W jego ramach najwa˝niejsze przedsi´wzi´cie zespo∏owe stanowi „Atlas
polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego 1944–1956”. Ma on na celu opracowanie dziejów pod-
ziemia w formie przydatnej zarówno badaczom specjalizujàcym si´ w tej tematyce, jak te˝ osobom
zainteresowanym najnowszà historià Polski w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim. Jego forma
i treÊç majà sprawiç, by by∏ równie˝ przydatnym narz´dziem edukacyjnym na poziomie licealnym
oraz uniwersyteckim.

Atlas zawieraç b´dzie mapy, opis struktur i wa˝niejszych form aktywnoÊci wszystkich polskich
organizacji niepodleg∏oÊciowych dzia∏ajàcych na terenach powojennej Polski oraz II RP, od mo-
mentu wkroczenia na dane terytorium Armii Czerwonej do roku 1956. W kilku przypadkach pre-
zentowane wydarzenia wykroczà poza rok 1956. W pierwszej cz´Êci atlasu przedstawione zostanà
wszystkie organizacje ogólnopolskie, zaÊ w nast´pnych organizacje (struktury i dowódcy) oraz naj-
wa˝niejsze wydarzenia (rozbicia PUBP, posterunków MO, wa˝niejsze starcia zbrojne) w poszcze-
gólnych województwach. Ca∏oÊç uzupe∏niaç b´dà mapy i opisy prezentujàce dzia∏alnoÊç polskiego
podziemia na terenach II RP w∏àczonych do ZSRR. Atlas b´dzie zawiera∏ oko∏o 300 map umiesz-
czonych na 150 kartach, którym towarzyszyç b´dzie ponad 300 stron opisów i 200 zdj´ç. Ca∏oÊç po-
przedzona zostanie dwoma wst´pami redakcyjnymi: historycznym i kartograficznym.

Atlas powstaje we wspó∏pracy z Zak∏adem Kartografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lubli-
nie. Merytorycznego opracowania opisów map oraz przygotowania roboczych wersji map na pod-
k∏adach w skali 1:1 000 000 dokona∏ zespó∏ 32 badaczy ze wszystkich oddzia∏ów IPN. Wykonaniem
elektronicznych wersji podk∏adów kartograficznych, nanoszeniem na nie zmiennych oraz opraco-
waniem graficznym danych iloÊciowych zajmuje si´ zespó∏ kartografów UMCS. W koƒcu okresu
sprawozdawczego rozpocz´∏o si´ opracowanie merytoryczne i redakcyjne, które powinno si´ za-
koƒczyç do po∏owy 2005 r. Publikacja atlasu jest planowana na koniec 2005 r.

Rezultaty indywidualnych badaƒ naukowych pracowników BEP, mieszczàce si´ w ramach pro-
jektu „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956”, zosta∏y
opublikowane w numerze 5. periodyku „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”, a tak˝e w wielu innych wydaw-
nictwach, tak˝e niezwiàzanych z IPN (np. „Zeszyty Historyczne WiN”). W drugiej po∏owie 2004 r.
uka˝e si´ tom studiów poÊwi´cony podziemiu niepodleg∏oÊciowemu na Bia∏ostocczyênie w latach
1944–1956.

1.5.3. Aparat bezpieczeƒstwa w walce z KoÊcio∏em i wolnoÊcià wyznania

W ramach realizacji tego projektu zakoƒczono rozleg∏à kwerend´ archiwalnà, prowadzonà
przez kilkunastoosobowy zespó∏ badaczy, której rezultatem b´dzie tom dokumentów pod robo-
czym tytu∏em: „Zadanie trudne jak nigdy. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa wo-
bec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych w latach 1944–1989”. Przygotowana te˝ zosta∏a bogato
ilustrowana, zwi´z∏a synteza dziejów KoÊcio∏a katolickiego w PRL, która otworzy cykl publikacji
IPN o charakterze popularnonaukowym.

Równolegle uczestnicy projektu prowadzili indywidualne badania dotyczàce ró˝nych problemów
zwiàzanych z problematykà represji antykoÊcielnych. Ich rezultat stanowià liczne publikacje, wÊród
których na wyró˝nienie zas∏uguje opublikowany przez IPN we wspó∏pracy z Wydzia∏em Teologicz-
nym Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach tom studiów: Represje wobec duchowieƒstwa KoÊcio∏ów
chrzeÊcijaƒskich w okresie stalinowskim w krajach by∏ego bloku wschodniego (Katowice 2003). Tema-
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tyka zwalczania KoÊcio∏a katolickiego przez w∏adze komunistyczne by∏a przedmiotem kilku organi-
zowanych przez IPN sesji oraz konferencji naukowych. Materia∏y najwa˝niejszych z nich doczeka∏y
si´ równie˝ publikacji. W szczególnoÊci wymieniç nale˝y nast´pujàce pozycje: Represje wobec Ko-
Êcio∏a katolickiego na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie w latach 1945–1989 (Wroc∏aw 2004), Arcybiskup
Ignacy Tokarczuk – KoÊció∏, w∏adza, opór spo∏eczny („Studia Rzeszowskie” 2003, nr 10).

1.5.4. „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej w latach 1956–1989”

Podstawowym celem projektu jest opis i analiza reakcji w∏adz PRL na pojawiajàce si´ cyklicz-
nie kryzysy spo∏eczne, a tak˝e odtworzenie dziejów opozycji antysystemowej, w tym zw∏aszcza me-
tod jej zwalczania przez SB i inne s∏u˝by specjalne. Z uwagi na bardzo obszerny zakres czasowy
i tematyczny projektu zosta∏ on zdominowany przez monograficzne tematy badawcze podejmowa-
ne przez poszczególnych pracowników pionu edukacyjnego IPN.

Tematy realizowane w ramach projektu uk∏adajà si´ w dwa g∏ówne wàtki. W ramach pierwsze-
go, dotyczàcego opozycji politycznej, przygotowano kilka obszernych studiów, dotyczàcych m.in.
zwalczania Komitetu Obrony Robotników, Ruchu M∏odej Polski oraz NSZZ „SolidarnoÊç”, które
zosta∏y opublikowane w „Pami´ci i SprawiedliwoÊci” (2003, nr 4). W drugiej po∏owie 2003 r. uka-
za∏ si´ te˝ zapis zorganizowanego przez IPN spotkania 46 dzia∏aczy opozycji przedsierpniowej Co
nam zosta∏o z tych lat. Opozycja polityczna 1976–1980 z dzisiejszej perspektywy, pod redakcjà Jerze-
go Eislera. W OBEP w Rzeszowie powsta∏a rozprawa doktorska poÊwi´cona dzia∏alnoÊci opozycji
politycznej na Podkarpaciu w latach 1980–1989, a w Lublinie trwajà prace nad monografià poÊwi´-
conà tamtejszej opozycji przedsierpniowej. W Warszawie powstaje z kolei monografia, której ce-
lem b´dzie analiza ca∏okszta∏tu dzia∏aƒ MSW wymierzonych w struktury NSZZ „SolidarnoÊç”
w latach 1980–1981. Szczególny charakter – publikacji ∏àczàcej w sobie elementy albumu, mono-
grafii i wyboru dokumentów – b´dzie mieç wydawnictwo „Jarocin w obiektywie bezpieki”, przygo-
towane przez historyków z ∏ódzkiego OBEP.

W zakresie badaƒ nad przebiegiem kryzysów spo∏eczno-politycznych w dziejach PRL opubli-
kowano m.in. tom materia∏ów pokonferencyjnych Oblicza Marca 1968 (Warszawa 2004), pod re-
dakcjà Konrada Rokickiego i S∏awomira St´pnia. W wydawnictwie zewn´trznym ukaza∏a si´ z ko-
lei monografia Antoniego Dudka Reglamentowana rewolucja. Rozk∏ad dyktatury komunistycznej
w Polsce 1988–1990 (Kraków 2004). Zaawansowane sà prace nad monografiami poÊwi´conymi
wydarzeniom marcowym 1968 r. oraz przebiegowi kryzysów spo∏eczno-politycznych na Dolnym
Âlàsku.

Liczne artyku∏y i dokumenty dotyczàce dziejów opozycji oraz przebiegu peerelowskich kryzy-
sów by∏y publikowane na ∏amach „Biuletynu IPN”.

1.5.5. „Indeks Represjonowanych” – nadzór merytoryczny nad realizacjà dotacji celowej IPN dla
Fundacji OÊrodka „Karta”

W zwiàzku z uchwaleniem przez Parlament RP w ramach bud˝etów IPN na lata odpowiednio
2003 i 2004 dotacji celowych dla Fundacji OÊrodka „Karta” (organizacji pozarzàdowej z siedzibà
w Warszawie), w dniach odpowiednio 28 maja 2003 r. i 13 maja 2004 r. zawarte zosta∏y umowy, któ-
rych przedmiotem by∏o dokonanie przez Fundacj´ na rzecz Instytutu, w celu udost´pnienia szero-
kiej opinii publicznej, zadania polegajàcego na pozyskaniu, weryfikacji i udost´pnieniu danych
o obywatelach polskich przeÊladowanych przez ZSRR w latach 1939–1959 w ramach projektu „In-
deks Represjonowanych”. 

Program,,Indeksu Represjonowanych” jest najwi´kszà w kraju inicjatywà, zmierzajàcà do
imiennego udokumentowania losów obywateli polskich ofiar represji ze strony ZSRR. „Indeks”
powstaje od 1988 r. Przedsi´wzi´cie zosta∏o zainicjowane w dzia∏ajàcym wówczas jako ruch spo-
∏eczny Archiwum Wschodnim. Dokumentowanie losów Polaków i obywateli polskich II RP innych
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narodowoÊci, represjonowanych przez organa paƒstwowe ZSRR po 17 wrzeÊnia 1939 r., sta∏o si´
te˝ jednym z podstawowych zadaƒ Fundacji OÊrodka „Karta”. Dane dotyczàce ofiar sowieckich re-
presji zastrzelonych, uwi´zionych, deportowanych gromadzone sà w komputerowej bazie da-
nych,,Indeksu Represjonowanych” (obecnie liczy ona ponad 1 mln rekordów).

Od 1993 r. program sta∏ si´ przedsi´wzi´ciem mi´dzynarodowym, dzi´ki nawiàzaniu przez OÊro-
dek „Karta” Êcis∏ej wspó∏pracy z OÊrodkiem Badaƒ, Informacji i Upowszechniania (NIPC) ,,Memo-
ria∏” w Moskwie, a dzi´ki niemu tak˝e z lokalnymi stowarzyszeniami zrzeszonymi w ,,Memoriale”
(m.in. w Syktywkarze, Workucie, Archangielsku, Permie). W póêniejszych latach w realizacj´ pro-
jektu w∏àczy∏y si´ inne Êrodowiska partnerskie w Rosji, na Litwie, Ukrainie oraz na Bia∏orusi.

Nadzór merytoryczny nad pracami Fundacji OÊrodka „Karta” refinansowanymi ze Êrodków po-
chodzàcych z dotacji celowej zapisanej w bud˝ecie IPN sprawowa∏a (a w przypadku kolejnej dota-
cji na rok 2004 nadal sprawuje) komisja koordynowana przez zast´pc´ dyrektora BEP dra W∏ady-
s∏awa Bu∏haka. W jej sk∏ad wchodzà przedstawiciele Kolegium IPN, a tak˝e pozosta∏ych pionów
merytorycznych IPN (BUiAD i GKÂZpNP).

Prace wykonane w ramach realizacji ww. umów w okresie sprawozdawczym obejmowa∏y m.in.
kwerendy archiwalne, a tak˝e t∏umaczenie, komputeryzacj´ i udost´pnienie poprzez Internet da-
nych odnoÊnie do:

• deportowanych z obwodu bia∏ostockiego do obwodu archangielskiego;
• deportowanych z obwodów baranowickiego i wilejskiego do obwodu archangielskiego;
• deportowanych z obwodu lwowskiego do obwodu archangielskiego;
• deportowanych do Komi ASSR;
• aresztowanych na Bia∏orusi 1939–1941;
• internowanych w obozach uralskich;
• przetrzymywanych w obozie w Ka∏udze;
• aresztowanych na Litwie po 1944 r.

* * *

Niezale˝nie od zaanga˝owania w realizacj´ ogólnopolskich oraz lokalnych programów, pracow-
nicy naukowi BEP prowadzà indywidualne prace badawcze mieszczàce si´ w problematyce prze-
widzianej ustawà o IPN. W okresie sprawozdawczym 4 z nich uzyska∏o stopieƒ naukowy doktora
nauk humanistycznych w zakresie historii (Waldemar Grabowski, Tomasz ¸abuszewski, Dariusz
Iwaneczko, Krzysztof Kaczmarski), a 2 przeprowadzi∏o przewód habilitacyjny (dr Antoni Dudek
na Uniwersytecie Jagielloƒskim i dr Jan ˚aryn w Instytucie Historii PAN) i oczekuje na zatwier-
dzenie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Na ukoƒczeniu jest kilka kolejnych dysertacji,
a wielu pracowników planuje w najbli˝szej przysz∏oÊci otwarcie przewodów doktorskich.

2. Wydzia∏ Wystaw i Edukacji Historycznej

2.1. Edukacja historyczna

Obowiàzki z dziedziny szeroko rozumianej edukacji historycznej na∏o˝one na IPN przez usta-
wodawc´ realizuje Wydzia∏ Wystaw i Edukacji Historycznej BEP poprzez: 

• opracowywanie i prezentowanie wystaw historycznych, a tak˝e prowadzenie zwiàzanych z ni-
mi wyk∏adów i lekcji muzealnych;

• og∏aszanie ró˝norodnych konkursów historycznych dla uczniów, nauczycieli, studentów;
• wspó∏prac´ ze szko∏ami i nauczycielami;
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• organizowanie ró˝norodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli historii, wiedzy
o spo∏eczeƒstwie i j´zyka polskiego;

• wspó∏prac´ z innymi instytucjami zainteresowanymi popularyzacjà historii najnowszej, takimi
jak radio, telewizja, prasa, samorzàdy lokalne, muzea czy stowarzyszenia kombatanckie.

2.1.1. Wspó∏praca z MENiS oraz instytucjami zajmujàcymi si´ kszta∏ceniem nauczycieli

Podstawà do podejmowania wspólnych dzia∏aƒ przez BEP i MENiS jest podpisane 11 wrzeÊnia
2001 r. Porozumienie o wspó∏pracy pomi´dzy Instytutem Pami´ci Narodowej i Ministerstwem
Edukacji Narodowej i Sportu. 

BEP kontynuuje wspó∏prac´ z Centralnym OÊrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
przy realizacji ogólnopolskich programów pilota˝owych dotyczàcych problemów zwiàzanych z na-
uczaniem najnowszej historii Polski.

Rozszerza si´ wspó∏praca BEP z oÊrodkami doskonalenia nauczycieli i oÊrodkami metodyczny-
mi w ca∏ym kraju. Wspólnie organizowane sà ró˝norodne formy doskonalenia zawodowego zwià-
zane z historià najnowszà dla nauczycieli historii, wiedzy o spo∏eczeƒstwie i j´zyka polskiego, mo˝-
na tu wymieniç m.in. konferencje, sesje, wyk∏ady, warsztaty i kursy, w tym metodyczne, wÊród
których wa˝ne miejsce zajmujà cykle seminaryjno-warsztatowe realizowane jako ponaddwudzie-
stogodzinne kursy doskonalenia podnoszàce kwalifikacje zawodowe (najwi´ksze obejmujà 70 go-
dzin zaj´ç), m.in. „Kryzysy PRL”, „Obraz PRL w literaturze – warsztaty dramy” oraz kursy przygo-
towujàce do korzystania z wydanych przez IPN pakietów edukacyjnych.

Teren obejmowany dzia∏alnoÊcià poszczególnych oddzia∏ów IPN wykracza poza obszar jednego
województwa, co powoduje, ˝e OBEP-y wspó∏pracujà z instytucjami zajmujàcymi si´ doskonale-
niem nauczycieli z wielu województw i powiatów, np. OBEP w Bia∏ymstoku z bia∏ostockimi, suwal-
skimi, ∏om˝yƒskimi i olsztyƒskimi, OBEP w Lublinie z lubelskimi i zamojskimi, OBEP w Warsza-
wie z warszawskimi i p∏ockimi itd. 

Godne podkreÊlenia jest, ˝e wspó∏praca z oÊrodkami doskonalenia nauczycieli nabra∏a charak-
teru wspó∏pracy sta∏ej, a w trakcie konferencji metodycznych organizowanych dla nauczycieli przez
doradców metodycznych historii, wiedzy o spo∏eczeƒstwie i j´zyka polskiego regularnie informuje-
my o naszych propozycjach edukacyjnych.

Kontynuujemy wspó∏prac´ z kuratorami oÊwiaty, m.in. przy przeprowadzaniu szkolnych kon-
kursów historycznych i organizacji konferencji. Partnerem w projektach edukacyjnych BEP jest
tak˝e biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontynuujemy wspó∏prac´ z instytucjami zajmujàcymi si´ mi´dzynarodowà wymianà i dosko-
naleniem nauczycieli, w tym z polsko-niemieckà Fundacjà „Krzy˝owa”. Przygotowywane sà wspól-
ne konferencje i warsztaty dla nauczycieli.

2.1.2. Dzia∏ania edukacyjne skierowane do nauczycieli

W roku szkolnym 2003/2004 oddzia∏y IPN podj´∏y ró˝ne formy dzia∏aƒ edukacyjnych skierowa-
ne bezpoÊrednio do nauczycieli historii, wiedzy o spo∏eczeƒstwie i j´zyka polskiego obejmujàce:

• cykle seminaryjno-warsztatowe, prowadzone m.in. w Gdaƒsku, Krakowie, Wroc∏awiu i War-
szawie (np. 70-godzinny „Trudne pytania w nauczaniu najnowszej historii Polski”);

• kursy doskonalenia zawodowego przygotowujàce do pracy z pakietami edukacyjnymi wyda-
nymi przez IPN;

• warsztaty przedmiotowo-metodyczne przygotowujàce do prowadzenia lekcji muzealnych na
podstawie eksponowanych przez BEP wystaw;

• tematyczne warsztaty przedmiotowo-metodyczne;
• wyk∏ady i cykle wyk∏adów, np. „Z materia∏ów IPN” w Gdaƒsku, „Wyk∏ady otwarte” w Kato-

wicach czy „Poniedzia∏ki z historià najnowszà” w Warszawie;
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• projekty edukacyjne, m.in. „Wizja lokalna” w Warszawie; 
• wyk∏ady podczas konferencji metodycznych;
• udzia∏ nauczycieli i ich uczniów w sesjach naukowych organizowanych przez IPN;
• konferencje popularnonaukowe organizowane dla nauczycieli.
Cennà pomocà dla nauczycieli sà materia∏y êród∏owe przekazywane w postaci kserokopii jako

tematyczne zestawy êróde∏ (dokumenty, ikonografia itp.) uczestnikom form doskonalenia zawodo-
wego (konferencji, kursów, wystaw itp.).

Z myÊlà o nauczycielach historii, wiedzy o spo∏eczeƒstwie i j´zyka polskiego przygotowywane sà
tzw. pakiety edukacyjne wydawane w serii „Teki edukacyjne IPN”. Wzbogacajà one i poszerzajà
wiedz´ okreÊlonà w podstawach programowych i programach oraz zawartà w podr´cznikach szkol-
nych o najnowsze ustalenia badaczy. Pakiety zawierajà szczegó∏owe omówienie problemu, biblio-
grafi´, propozycje metodyczne oraz bogaty wybór êróde∏, w tym ikonograficznych, dzi´ki czemu
stanowià cennà pomoc dydaktycznà do nauczania najnowszej historii Polski. W okresie lipiec
2003–czerwiec 2004 BEP wyda∏o pakiety: Prymas Tysiàclecia Kardyna∏ Stefan Wyszyƒski, Polskie
Paƒstwo Podziemne, cz. I KL Auschwitz (w przygotowaniu m.in. „Rok 1956”, „Marzec 1968”). Nie-
stety, z powodu ograniczeƒ finansowych niemo˝liwe sta∏o si´ utrzymanie za∏o˝onego wczeÊniej
tempa wydawania pakietów. Pozostajàce w dyspozycji BEP Êrodki pozwalajà publikowaç dwa lub
trzy pakiety rocznie, podczas gdy zak∏adano wydawanie co najmniej szeÊciu–oÊmiu. Pracownicy
BEP opracowujà tak˝e prezentacje multimedialne na p∏ytach CD, które b´dà za∏àczone do tek.

Wa˝nym uzupe∏nieniem powy˝szych wydawnictw sà warsztaty przedmiotowo-metodyczne pro-
wadzone na podstawie wszystkich dotychczas wydanych pakietów edukacyjnych, przygotowujàce
nauczycieli do pracy z nimi na lekcjach. 

2.1.3. Praca edukacyjna z m∏odzie˝à

W okresie sprawozdawczym pracownicy BEP, analogicznie jak w poprzednich latach, organizo-
wali i brali udzia∏ w rozmaitych dzia∏aniach edukacyjnych skierowanych bezpoÊrednio do m∏odzie-
˝y szkolnej, m.in. takich jak:

• wyk∏ady dla gimnazjalistów i licealistów (organizowane równie˝ na terenie szkó∏);
• lekcje i warsztaty przeprowadzane w siedzibie BEP i OBEP oraz w szko∏ach (tematy wynika-

∏y z bezpoÊrednich ustaleƒ pomi´dzy nauczycielami a pracownikami BEP lub nale˝a∏y do sta∏ej li-
sty propozycji, wynikajàcej z dotychczasowej tematyki badaƒ i dzia∏aƒ);

• lekcje muzealne po∏àczone ze zwiedzaniem wystaw IPN prezentowanych w kilkudziesi´ciu
miejscach w Polsce;

• przeglàdy filmowe poprzedzone wprowadzajàcymi wyk∏adami, a podsumowywane ró˝nymi
formami dyskusji (formu∏a dyskusyjnych klubów filmowych) – w Bia∏ymstoku, Gdaƒsku, Lublinie,
¸odzi, Rzeszowie, Warszawie;

• wyk∏ady otwarte i cykle wyk∏adów prowadzone przez historyków z BEP (w siedzibie BEP,
a tak˝e na zaproszenie domów kultury, muzeów, klubów, stowarzyszeƒ i innych placówek oÊwiato-
wych w ca∏ym kraju);

• ró˝norodne formy turystyczne, np. „Terenowe lekcje historii” organizowane przez OBEP w ¸o-
dzi, Historyczny Klub Turystyczny „W´drówki po historii” zorganizowany przez OBEP w Gdaƒsku.

2.1.4. Konkursy historyczne dla m∏odzie˝y szkolnej

W roku szkolnym 2003/2004 oddzia∏owe biura edukacji publicznej przeprowadzi∏y konkursy re-
gionalne, skierowane zarówno do nauczycieli, jak i uczniów (5 rozstrzygni´tych i 3 og∏oszone).

Szczególny charakter przyjmujà konkursy historyczne realizowane w formie imprez turystycz-
nych. Ich wag´ i znaczenie podkreÊla udzia∏ w nich Êwiadków historii oraz przebywanie w miej-
scach z historià zwiàzanych. 
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2.1.5. Wspó∏praca ze szko∏ami wy˝szymi

IPN kontynuuje wspó∏prac´ z uczelniami. Na proÊb´ i z udzia∏em przedstawicieli kadry uniwer-
syteckiej odbywajà si´ pokazy, wyk∏ady, warsztaty i prelekcje dla studentów, m.in. z uniwersytetów
Jagielloƒskiego i Warszawskiego. Przedsi´wzi´cia te przyjmujà ró˝norodne formy, zgodne z mo˝-
liwoÊciami i uwarunkowaniami IPN, ale uwzgl´dniajàce potrzeby naszych partnerów. Uczestniczy-
my równie˝ w organizowanych przez Êrodowiska naukowe dzia∏aniach popularyzujàcych nauk´,
m.in. w festiwalach nauki w Warszawie i Gdaƒsku.

Oddzia∏y IPN wspó∏pracujà ze wszystkimi szko∏ami wy˝szymi na swoim terenie, które wyrazi∏y
ch´ç podj´cia wspó∏pracy. Wspólnie organizowane sà wystawy, konferencje naukowe, dyskusje pa-
nelowe, seminaria i warsztaty dla nauczycieli, naukowcy biorà udzia∏ w pracach komisji konkursów
organizowanych przez BEP.

Wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie organizowane sà studia pody-
plomowe podnoszàce kwalifikacje zawodowe nauczycieli w przedmiocie „Wiedza o paƒstwie i spo-
∏eczeƒstwie 1939–1989”, a z Uniwersytetem Jagielloƒskim w Krakowie studia podyplomowe kwa-
lifikacyjne dla nauczycieli historii.

2.1.6. Wspó∏praca z samorzàdami

Kontynuowana jest i rozszerzana wspó∏praca z samorzàdami lokalnymi, czego wyrazem jest
m.in. podpisane porozumienie z Dzielnicà Warszawa-Mokotów (przygotowywane sà nast´pne).
Wspólnie z samorzàdami lokalnymi IPN organizuje konferencje historyczne, cykle wyk∏adów oraz
promuje zwiàzki z „ma∏ymi ojczyznami”, m.in. poprzez przybli˝anie historii najnowszej. Wyró˝niç
w tych dzia∏aniach mo˝na propozycje skierowane do wszystkich mieszkaƒców oraz Êrodowisk szkol-
nych znajdujàcych si´ w gestii w∏adz lokalnych, zarówno miejskich i gminnych, jak powiatowych.

2.2. Dzia∏ania wystawiennicze, wspó∏praca z mediami

2.2.1. Wystawy zorganizowane przez BEP IPN

W okresie sprawozdawczym przygotowanych zosta∏o 16 nowych wystaw. WÊród najwa˝niej-
szych nale˝y wymieniç „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956”, przygotowanà
przez Oddzia∏ w Warszawie i prezentowanà z du˝ym powodzeniem na Mazowszu i Podlasiu, „»Wy-
p´dzeni, przyp´dzeni...«. Kszta∏towanie si´ nowego spo∏eczeƒstwa na Warmii i Mazurach w latach
1945–1949” przygotowanà przez Delegatur´ w Olsztynie, czy wystaw´ towarzyszàcà mi´dzynaro-
dowej konferencji „»Wokó∏ Praskiej Wiosny«. Interwencja wojsk Uk∏adu Warszawskiego w Cze-
chos∏owacji w 1968 r.”. Ponadto w ca∏ym kraju prezentowaliÊmy 34 ekspozycje przygotowane w la-
tach poprzednich, które cieszà si´ nadal powodzeniem, w tym „Marzec 68”, „Polacy–Ukraiƒcy
1939–1947”, „»Aktion Reinhardt«. Zag∏ada ˚ydów w Generalnym Gubernatorstwie”, „Gru-
dzieƒ 70. Gdaƒsk–Gdynia”, „Sowieckie piek∏o 1939–1956” czy „Stan wojenny”. 

Tematyka wystaw, na których jest prezentowana bogata, cz´sto unikalna dokumentacja fotogra-
ficzna i materia∏y archiwalne, jest bardzo ró˝norodna. Wystawy przygotowane przez BEP majà
charakter objazdowy i sà eksponowane z du˝ym powodzeniem, zw∏aszcza w niewielkich miejsco-
woÊciach na terenie ca∏ego kraju. Ekspozycje poprzedzane sà szerokà akcjà informacyjnà prowa-
dzonà w lokalnych mediach i skierowanà m.in. do szkó∏. Niemal wsz´dzie wystawy sà odbierane ja-
ko wa˝ne wydarzenie kulturalne i medialne, oczywiÊcie na skal´ lokalnà. Cz´sto powstajà przy
wspó∏udziale regionalnych placówek muzealnych, organizacji kombatanckich, szkó∏, uczelni czy
samorzàdów. Ekspozycje uzupe∏niajà lekcje muzealne dla m∏odzie˝y prowadzone przez pracowni-
ków IPN oraz formy doskonalenia skierowane do nauczycieli. Na ogó∏ otwarcia wystaw po∏àczone
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sà z przygotowaniem sesji naukowych, w których obok pracowników IPN biorà udzia∏ przedstawi-
ciele Êrodowisk naukowych i Êwiadkowie historii.

Wykaz wszystkich prezentowanych wystaw zawiera za∏àcznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

2.2.2. Wspó∏praca z telewizjà

Rok sprawozdawczy by∏ rekordowy pod wzgl´dem intensywnoÊci wspó∏pracy Biura Edukacji
Publicznej IPN ze wszystkimi stacjami telewizyjnymi. Historycy BEP uczestniczyli w 185 krótszych
i d∏u˝szych programach i filmach dokumentalnych. Tradycyjnie ju˝ dobrze uk∏ada∏a si´ wspó∏pra-
ca z Redakcjà Katolickà TVP 3 w ramach cyklu „Wierz´, wàtpi´, szukam”. Programy o historii Ko-
Êcio∏a w czasie okupacji i w latach PRL-u emitowane sà systematycznie. PodkreÊliç nale˝y równie˝
coraz cz´stsze odnotowywanie naszej dzia∏alnoÊci w TVP 1 oraz cz´ste relacjonowanie inicjatyw
IPN w programie informacyjnym „Panorama” (TVP 2). 

Tak˝e Polsat podtrzymywa∏ dobre kontakty z BEP, równie˝ w zakresie realizacji filmów doku-
mentalnych. Powsta∏y w tym czasie 3 filmy: Fordoniarki, Zwykli ludzie – o zbrodniach UB na Mazow-
szu Pó∏nocnym, oraz Kana∏ 2003 – o Powstaniu Warszawskim. Filmy te, mimo ˝e nie by∏y emitowa-
ne w czasie najwy˝szej oglàdalnoÊci, doczeka∏y si´ wysokich ocen, pozytywnych recenzji i licznych
powtórek. W TV Puls, zw∏aszcza w programach na ˝ywo, cz´sto pojawiali si´ historycy z IPN. 

Cz´Êciej materia∏y o nas by∏y prezentowane w stacjach TVN i TVN 24. Korzystnym novum jest
realizacja we wspó∏pracy z IPN filmów dokumentalnych przez TV Polonia, np. o zbrodniach Wehr-
machtu i bitwie pod Monte Cassino. Nawiàzano tak˝e kontakty z TV „Trwam”.

Wa˝nym wydarzeniem medialnym by∏a w omawianym okresie promocja pakietu edukacyjnego
Prymas Tysiàclecia Kardyna∏ Stefan Wyszyƒski, w dniu 31 marca 2004 r., w której wzià∏ udzia∏ pry-
mas Polski kardyna∏ Józef Glemp. Wydarzenie to relacjonowa∏o 8 stacji telewizyjnych, 10 radio-
wych, a artyku∏y i omówienia zawartoÊci pakietu ukaza∏y si´ w 14 tytu∏ach prasowych.

W ostatnim dniu omawianego okresu – 30 czerwca 2004 r., po d∏ugotrwa∏ych negocjacjach, do-
sz∏o do podpisania umowy o wspó∏pracy pomi´dzy Instytutem Pami´ci Narodowej a TVP SA.
Wspó∏praca ta ma si´ rozwijaç w ramach opracowywanej nowej ramówki od koƒca 2004 r.

2.2.3. Wspó∏praca z radiem

Wspó∏praca z ró˝nymi stacjami radiowymi jest prowadzona systematycznie. W tej sprawie jed-
nak trudniej przedstawiç precyzyjnà statystyk´, nie jest bowiem mo˝liwe uchwycenie wszystkich
udzielanych, nieraz telefonicznie, informacji dla ró˝norakich programów radiowych. W zwiàzku ze
zmianà profilu PR Bis kontakty nasze by∏y rzadsze ni˝ w latach poprzednich. Niemniej wypada
podkreÊliç systematyczne informowanie przez Radio Bis o najwa˝niejszych imprezach organizowa-
nych przez IPN, m.in. w ramach „VIII Pikniku Naukowego Polskiego Radia Bis” na warszawskim
Podzamczu. Tysiàcom zwiedzajàcych zaprezentowano wówczas wystaw´ „»Zwyczajny resort«. Lu-
dzie i metody bezpieki 1944–1956” i dwa filmy przygotowane przez BEP. Wystawa nasza zebra∏a
wysokie oceny, w tym zwiedzajàcego jà ministra nauki prof. Micha∏a Kleibera.

Informacje o dzia∏alnoÊci BEP IPN pojawia∏y si´ na antenie I i II programu PR. Oprócz wspó∏-
pracy z Radiem Józef, Radiem Plus i Radiem dla Ciebie, która mia∏a miejsce i w poprzednich la-
tach, dosz∏o do nawiàzania kontaktów z Radiem Tok-FM, Radiem Niepokalanów, Radiem Praga,
a nawet berliƒskim Radiem Multi-Kulti. Tak˝e radiostacje lokalne wielokrotnie zwraca∏y si´ o in-
formacje i wywiady ze strony pracowników BEP.

2.2.4. Wspó∏praca z prasà

BEP IPN wspó∏pracuje z wi´kszoÊcià ukazujàcych si´ w Polsce ogólnopolskich dzienników i ty-
godników. Do dzienników najszerzej zajmujàcych si´ tematykà historycznà nale˝à: „Gazeta Wy-
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borcza” (wraz z dodatkiem sto∏ecznym), „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik”, „˚ycie Warszawy”,
„˚ycie”, „Fakt”. Publikujà w tych dziennikach równie˝ nasi autorzy.

Z tygodników dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca z „Tygodnikiem SolidarnoÊç”, „Gazetà Polskà”,
„GoÊciem Niedzielnym”, „Polskà Zbrojnà” „Niedzielà”, „G∏osem”, „Politykà”, „Newsweekiem”
i „Wprost”. Kontynuowana jest wymiana wydawnictw i wspó∏praca z kwartalnikami reprezentujà-
cymi ró˝ne kierunki ideowe, m.in. z pismami: „Arcana”, „Krytyka Polityczna”, „Christianitas”,
„Fronda”, „Studia Rzeszowskie” i „Rubikon”. Systematycznie wspó∏pracujemy z miesi´cznikami
„Wi´ê”, „Nowe Paƒstwo”, „Karta” i „Mówià wieki”.

Tak˝e prasa zagraniczna, zw∏aszcza niemieckie „Die Welt” i „Spiegel”, obszernie informujà
o dzia∏alnoÊci IPN.

3. Wydzia∏ Wydawnictw

Wydzia∏ Wydawnictw zajmuje si´ redakcjà naukowà i przygotowaniem do wydania (projekt gra-
ficzny, sk∏ad komputerowy) wyników pracy badaczy z IPN w postaci ksià˝ek oraz artyku∏ów nauko-
wych i popularnonaukowych. W okresie sprawozdawczym wydano ze Êrodków IPN 34 publikacje
zwarte, zaÊ ze Êrodków pochodzàcych z zewnàtrz – dodatkowych 6 pozycji. W serii „Dokumenty”
ukaza∏y si´ 2 tomy, w serii „Relacje i wspomnienia” – 4 tomy, w serii „Konferencje” – 6 tomów,
w serii „Monografie” – 5 tomów, w serii „S∏owniki” – 1 tom, w serii „Studia i materia∏y” – 3 tomy,
w serii „Materia∏y pomocnicze BEP IPN” – 1 tom. Ponadto ukaza∏y si´ 2 numery naukowego pis-
ma „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” i 10 numerów popularnego „Biuletynu IPN”. 

Poza tym BEP IPN wspó∏pracuje z wieloma partnerami zewn´trznymi, którzy ch´tnie wspiera-
jà finansowo publikowanie wyników prac powsta∏ych w BEP (szko∏y wy˝sze, samorzàdy, organiza-
cje pozarzàdowe, Rada Ochrony Pami´ci Walki i M´czeƒstwa). Tà Êcie˝kà wydawane sà najcz´Êciej
efekty wspólnych prac z tymi partnerami. Dzi´ki wsparciu zewn´trznemu (tj. z mniejszoÊciowym,
a czasem nawet zerowym udzia∏em Êrodków IPN) ukaza∏y si´ m.in. prace:

• Stanis∏awa M. Jankowskiego i Ryszarda Kotarby, Literaci a sprawa katyƒska – 1945, Kraków 2003.
• Filipa Musia∏a i Marka Lasoty, KoÊció∏ zraniony. Proces ksi´dza Lelity i sprawa kurii krakow-

skiej, Kraków 2003.
• Do przeÊladowania nie daliÊmy powodu. Materia∏y z sesji poÊwi´conej procesowi kurii krakow-

skiej, pod red. Ryszarda Terleckiego, Kraków 2003.
• „Media w PRL, PRL w mediach”. Materia∏y z II Ogólnopolskiej Konferencji „Propaganda PRL-u”,

pod red. Marka Malinowskiego, Piotra Niwiƒskiego, Tadeusza Dmochowskiego, Gdaƒsk 2003
(wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdaƒskiego).

• Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1956), t. 1, Materia∏y z konferencji naukowej 5–6 grud-
nia 2002 r. w Rzeszowie, pod red. Janusza Gmitruka i Zbigniewa Nawrockiego, Warszawa 2003.

• Represje wobec duchowieƒstwa KoÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich w okresie stalinowskim w krajach by-
∏ego bloku wschodniego, pod red. Jerzego Myszora i Adama Dziuroka, Katowice 2004 (wspólnie
z Wydzia∏em Teologicznym Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach).

3.1. Periodyki wydawane przez BEP:

3.1.1. „Biuletyn IPN”

„Biuletyn IPN” ukazuje si´ od lutego 2001 r. jako miesi´cznik. Publikowane sà w nim materia-
∏y o bie˝àcych pracach i dzia∏alnoÊci w∏adz IPN i jego oddzia∏ów, informacje o prowadzonych
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Êledztwach, wystawach, wydawnictwach i konkursach zorganizowanych przez Instytut. W „Biulety-
nie” mo˝na znaleêç artyku∏y poÊwi´cone historii Polski lat 1939–1989 oraz wywiady z badaczami
i Êwiadkami historii. Biuletyn, wydawany w nak∏adzie 3 tys. egzemplarzy, jest kierowany do wybra-
nych instytucji paƒstwowych, mediów, bibliotek i indywidualnych osób (w tym zw∏aszcza nauczy-
cieli i metodyków nauczania historii), które sà zainteresowane problematykà danego numeru. Od
numeru 8–9/2003 jest dost´pny w normalnej sprzeda˝y w wybranych ksi´garniach i w salonach pra-
sowych przedsi´biorstw MPiK SA i RUCH SA. W wersji elektronicznej „Biuletyn” dost´pny jest
równie˝ na stronach internetowych Instytutu.

W okresie sprawozdawczym ukaza∏o si´ 10 numerów „Biuletynu IPN”, w tym 2 numery podwój-
ne. Biuletyny majà zazwyczaj temat przewodni, dotykajàcy jednego z wa˝nych zagadnieƒ czy pro-
blemów najnowszej historii Polski, np. „Biuletyn” 11 z 2003 r. poÊwi´cono represjom sowieckim
wobec Polaków, „Biuletyn” nr 12–1 (grudzieƒ–styczeƒ) z prze∏omu 2003 i 2004 roku opisywa∏ i ko-
mentowa∏, tak˝e z punktu widzenia prawa mi´dzynarodowego, wydarzenia tzw. bydgoskiej krwa-
wej niedzieli; „Biuletyn” nr 5 z 2004 r. poÊwi´cony by∏ wyp´dzeniom i deportacjom ludnoÊci pol-
skiej przez hitlerowskie Niemcy, „Biuletyn” nr 4 z 2004 r. – okolicznoÊciom i skutkom Okràg∏ego
Sto∏u, zaÊ nr 6–7 z 2004 r. – problematyce Êlàskiej.

3.1.2. „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”

Periodyk „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” prezentuje wyniki dzia∏alnoÊci IPN ze szczególnym
uwzgl´dnieniem jego osiàgni´ç w pracach badawczych. W sk∏ad Rady Programowej pisma wcho-
dzà: prof. dr hab. J.W. Borejsza, prof. dr hab. W. Borodziej, prof. dr hab. J. Draus, prof. dr hab.
J. Eisler, dr hab. A. Friszke, A. Galiƒski, dr J. Gmitruk, dr A. Grajewski, B. Gronek, prof. dr hab.
J. Holzer, prof. dr hab. L. Kieres, prof. dr hab. C. Kuklo, prof. dr hab. M. Kula, prof. nadzw. dr hab.
W. Kulesza, dr hab. J. Kurtyka, prof. dr hab. G. Mazur, dr Z. Nawrocki, prof. dr hab. A. Paczkow-
ski, dr S∏awomir Radoƒ, prof. dr hab. W. Roszkowski, prof. dr hab. T. Strzembosz, prof. dr hab.
W. Suleja, prof. dr hab. T. Szarota, prof. dr hab. R. Terlecki, J. Tucholski, prof. dr hab. W. Wrzesiƒski. 

W okresie sprawozdawczym ukaza∏y si´ 2 numery pó∏rocznika:
• nr 3/2003 poÊwi´cony zosta∏ przede wszystkim strukturze i dzia∏aniom aparatu bezpieczeƒ-

stwa w PRL, 
• nr 4/2004 dotyczy∏ opozycji przedsierpniowej i metod jej zwalczania przyj´tych przez w∏adze

PRL.

3.2. Publikacje ksià˝kowe

3.2.1. W serii „Dokumenty”:

1. Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce w latach 1953–1954. Wst´p Andrzej Paczkowski, wybór i opra-
cowanie Grzegorz Majchrzak i Andrzej Paczkowski. Jest to czwarty (drugi wydany przez IPN) tom
w serii przedstawiajàcej dokumenty Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego. Zbiór obejmuje
protoko∏y, referaty i wypowiedzi z narad i odpraw w ministerstwie na temat kluczowych kierunków
dzia∏ania resortu oraz wydarzeƒ, które w nim zasz∏y. W ciàgu dwóch lat obj´tych tomem w apara-
cie bezpieczeƒstwa nastàpi∏a zasadnicza zmiana: w poczàtkach 1953 r. mia∏ on ogromne znaczenie
w ˝yciu politycznym kraju, pod koniec 1954 r. zosta∏ g∏´boko – choç tylko pod wzgl´dem formal-
nym – zreorganizowany. Publikowane dokumenty mówià o kryzysie narastajàcym w bezpiece i pró-
bach jego za˝egnania. 

2. Rok pierwszy. Powstanie i dzia∏alnoÊç Aparatu Bezpieczeƒstwa Publicznego na Lubelszczyênie
(lipiec 1944–czerwiec 1945), pod red. Leszka Pietrzaka, S∏awomira Poleszaka, Rafa∏a Wnuka i Ma-
riusza Zajàczkowskiego. Tom opisuje proces powstawania i dzia∏alnoÊç aparatu bezpieczeƒstwa
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publicznego na Lubelszczyênie w pierwszym roku jego istnienia. By∏ to okres szczególny dla tego
regionu – „kiedy Lublin by∏ Warszawà”, jak okreÊla∏a historiografia komunistyczna. Publikowane
dokumenty – rozkazy, instrukcje, zarzàdzenia MBP i Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w Lublinie oraz raporty i sprawozdania jednostek terenowych – prezentujà bezwzgl´dne
metody zdobywania w∏adzy przez komunistów i podporzàdkowania spo∏eczeƒstwa polskiego, uka-
zujà tak˝e kluczowà rol´ Sowietów w formowaniu „polskiego” aparatu bezpieczeƒstwa. Prezento-
wane w tomie dokumenty przechowywane sà w Archiwum Oddzia∏u IPN w Lublinie. Nie by∏y one
dotychczas publikowane z pe∏nym aparatem naukowym. Wyjàtkiem jest „Manifest PKWN”. Mimo
˝e by∏ on wielokrotnie prezentowany w wydawnictwach naukowych, wydaje si´ celowe zamieszcze-
nie go i w tym tomie. „Manifest” stanowi∏ podwalin´ „nowych porzàdków” zaprowadzonych w Pol-
sce przez komunistów, a wybrane przez zespó∏ redakcyjny dokumenty ukazujà metody i okoliczno-
Êci, w jakich wprowadzono w ˝ycie zawarte w nim idee. G∏ównym celem prezentacji tego zbioru
dokumentów jest przybli˝enie czytelnikowi okolicznoÊci powstawania aparatu represji w Polsce
i metod jego dzia∏ania w pierwszym roku istnienia. Zespó∏ redakcyjny ma nadziej´, ˝e publikacja
ta zape∏ni kolejnà luk´ w historiografii i stanie si´ pomocna w dalszych pog∏´bionych badaniach
nad powojennà historià Polski. 

3.2.2. W serii „Relacje i wspomnienia”:

1. Co nam zosta∏o z tych lat... Opozycja polityczna 1976–1980 z dzisiejszej perspektywy, pod red.
Jerzego Eislera. Kolejna pozycja z serii „Relacje i wspomnienia” jest zapisem spotkania zorgani-
zowanego w dniach 10–11 czerwca 2002 r. przez Oddzia∏ Instytutu Pami´ci Narodowej w Warsza-
wie, w którym bra∏o udzia∏ ponad 40 dzia∏aczy ró˝nych od∏amów opozycji w Polsce w latach
1976–1980: Polskiego Porozumienia Niepodleg∏oÊciowego, Komitetu Obrony Robotników, Ruchu
Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela, Studenckich Komitetów SolidarnoÊci, Komitetu Samoobro-
ny Spo∏ecznej „KOR”, Wolnych Zwiàzków Zawodowych, Ruchu M∏odej Polski i Konfederacji Pol-
ski Niepodleg∏ej. Dyskutowano o funkcjonowaniu drugiego obiegu wydawniczego, kulturze i na-
uce niezale˝nej, organizacjach pracowniczych i studenckich oraz sporach ideologicznych
i programowych wewnàtrz Êrodowisk opozycyjnych.

2. Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. Krzysztof Ma-
dej, Jan ˚aryn i Jacek ˚urek. Ksi´ga Êwiadectw jest wyborem relacji i wspomnieƒ osób skazanych
na kar´ Êmierci w okresie powojennym – konspiratorów i ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowe-
go w Polsce. Dramatyczne losy Polaków, którzy nie pogodzili si´ z komunistycznà okupacjà, od˝y-
wajà po przesz∏o pó∏ wieku na kartach ksià˝ki, jej bohaterowie zaÊ dajà wierne Êwiadectwo praw-
dzie, w której imi´ gotowi byli oddaç w∏asne ˝ycie. Ca∏oÊç zosta∏a opracowana naukowo oraz
poprzedzona obszernym wst´pem na temat represji w czasach stalinowskich. 

3. Ruta Czapliƒska, Z archiwum pami´ci. 3653 wi´zienne dni, pod red. Krzysztofa Szwagrzyka
i Jacka ˚ygad∏y. Prezentowana ksià˝ka to wspomnienia Ruty Czapliƒskiej, wi´êniarki politycznej
okresu stalinowskiego, dzia∏ajàcej w podziemiu antykomunistycznym w Polsce. W latach
1945–1946 by∏a ˝o∏nierzem Komendy G∏ównej NZW. Aresztowana 4 kwietnia 1946 r., skazana zo-
sta∏a na kar´ 10 lat wi´zienia. Odzyska∏a wolnoÊç 5 kwietnia 1956 r., po 3653 dniach sp´dzonych
za wi´ziennym murem.

4. Aresztowane Powstanie, wybór i redakcja naukowa Jacek Sawicki, wst´p Bernadetta Gronek.
Prezentowana ksià˝ka to zbiór relacji i wspomnieƒ ˝o∏nierzy podziemia i mieszkaƒców walczàcej
Warszawy. Dzi´ki nim poznajemy nie tylko szlak bojowy batalionu „ZoÊka” i przebieg dzia∏aƒ
w ÂródmieÊciu, na Starym MieÊcie, Mokotowie i ˚oliborzu, ale tak˝e postawy ludnoÊci cywilnej,
zachowujàcej hart ducha mimo niebezpieczeƒstwa. Tekst wzbogacajà liczne zdj´cia, wprowadzajà-
ce w atmosfer´ bohaterskich dni Powstania Warszawskiego. Wszystkie teksty skonfiskowane zosta-
∏y przez funkcjonariuszy s∏u˝b bezpieczeƒstwa podczas rewizji jako materia∏ obcià˝ajàcy i przez la-
ta spoczywa∏y w archiwum MSW. 
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3.2.3. W serii „Konferencje”:

1. Dzia∏alnoÊç informacyjna Polskiego Paƒstwa Podziemnego, pod red. Waldemara Grabowskie-
go. Tom poÊwi´cony jest dzia∏alnoÊci informacyjnej Polskiego Paƒstwa Podziemnego, zawiera ma-
teria∏y z sesji naukowej zorganizowanej przez BEP IPN w 2002 r. Autorzy tekstów analizujà meto-
dy dzia∏ania odnoÊnych struktur cywilnych i wojskowych, zw∏aszcza na Kresach Zachodnich
i Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

2. Akcja „Wis∏a”, pod red. Jana Pisuliƒskiego. Tom zawiera materia∏y z konferencji w Krasiczy-
nie poÊwi´conej akcji „Wis∏a”. Sesja ta odby∏a si´ w kwietniu 2002 r. i by∏a drugà zorganizowanà
w ramach programu badawczego BEP IPN „Stosunki polsko-ukraiƒskie w latach 1939–1989” se-
sjà (pierwsza odby∏a si´ w maju 2001 r. w Lublinie, a materia∏y z niej ukaza∏y si´ w 2002 r. pod ty-
tu∏em Antypolska akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje). Niniejszy tom zawiera teksty
wyg∏oszone podczas konferencji w Krasiczynie. Autorzy prezentujà t∏o i ró˝ne aspekty akcji „Wi-
s∏a”, jej konsekwencje, wreszcie sposób jej przedstawiania w historiografii polskiej i ukraiƒskiej
oraz w podr´cznikach szkolnych obu krajów.

3. Opór wobec systemów totalitarnych na Wileƒszczyênie w okresie II wojny Êwiatowej, pod red.
Piotra Niwiƒskiego. Tom jest rezultatem wspó∏pracy historycznej IPN z Centrum Badania Ekster-
minacji i Ruchu Oporu Mieszkaƒców Litwy. Zawiera materia∏y z sesji naukowej zorganizowanej
12–13 wrzeÊnia 2002 r. w Warszawie. Autorzy tekstów poruszajà tematy kontrowersyjne, np. kola-
boracji podczas drugiej wojny Êwiatowej, odmiennych postaw spo∏eczeƒstw polskiego i litewskiego
w tym okresie, przedstawiajà te˝ uwarunkowania dzia∏alnoÊci Polaków i Litwinów podczas okupa-
cji i pozwalajà je zrozumieç.

4. Ostatni leÊni 1948–1953, pod red. Tomasza ¸abuszewskiego. W czerwcu 2002 r. w ramach
programu badawczego Biura Edukacji Publicznej IPN „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podzie-
miem politycznym i zbrojnym 1944–1953” zosta∏a zorganizowana konferencja naukowa, po∏àczo-
na z otwarciem wystawy „Ostatni leÊni. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953”. Prezentowana
publikacja zawiera referaty wyg∏oszone podczas tej sesji. Autorzy nie ograniczyli si´ wy∏àcznie do
przedstawienia typologii dzia∏aƒ podziemia niepodleg∏oÊciowego w ostatnim, najtrudniejszym
okresie jego istnienia – po amnestii 1947 r. Zaprezentowali równie˝ nieznane dotychczas materia-
∏y dotyczàce pracy operacyjnej resortu bezpieczeƒstwa przeciwko strukturom podziemia niepod-
leg∏oÊciowego.

5. System represji stalinowskich w Polsce 1944–1956. Represje w marynarce wojennej, pod red. Igo-
ra Ha∏agidy. W kolejnym tomie serii „Konferencje IPN” opublikowane zosta∏y materia∏y b´dàce
plonem sesji naukowej zorganizowanej przez Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒ-
sku oraz Dowództwo Marynarki Wojennej w paêdzierniku 2001 r. W kolejnych referatach przed-
stawiono dzia∏alnoÊç organów represji funkcjonujàcych w Polsce w latach 1944–1956. Szczególnà
uwag´ zwrócono na sàdownictwo i informacj´ Marynarki Wojennej, które odgrywa∏y istotnà rol´
w utrwalaniu procesu stalinizacji tego rodzaju wojsk.

6. Oblicza Marca 1968, pod red. Konrada Rokickiego i S∏awomira St´pnia. Ksià˝ka zawiera ma-
teria∏y z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w War-
szawie 6 marca 2003 r. Oprócz szkiców i refleksji na temat wybranych zagadnieƒ Marca 1968, ni-
niejszy tom zawiera tak˝e szczegó∏owe opisy przebiegu protestów w oÊrodkach akademickich
oparte na nieznanych dotychczas materia∏ach S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.

3.2.4. W serii „Monografie”:

1. Janusz Wróbel, Uchodêcy polscy ze Zwiàzku Sowieckiego 1942–1950. Epopeja polskiej ludno-
Êci cywilnej, która opuÊci∏a w dramatycznych okolicznoÊciach Zwiàzek Sowiecki wraz z armià gen.
W∏adys∏awa Andersa, jest chyba najbardziej niezwyk∏ym rozdzia∏em historii polskiej diaspory. Po
raz pierwszy w dziejach naszego kraju tak liczna grupa ludnoÊci polskiej znalaz∏a si´ w odleg∏ych
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i egzotycznych regionach Êwiata: na Bliskim i Ârodkowym Wschodzie, w Indiach, Afryce, Meksy-
ku i Nowej Zelandii. Te odleg∏e kraje, kojarzone dotàd z opisami przygód odkrywców, ˝eglarzy
i podró˝ników, zupe∏nie nieoczekiwanie sta∏y si´ miejscem pobytu kilkudziesi´ciu tysi´cy daw-
nych mieszkaƒców Kresów Wschodnich okupowanych po 17 wrzeÊnia 1939 r. przez Zwiàzek So-
wiecki.

2. Waldemar Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945. Ksià˝ka ta, powsta-
∏a w wyniku d∏ugoletnich badaƒ historycznych, jest próbà ca∏oÊciowego przedstawienia dzia∏al-
noÊci tajnej administracji w okupowanej Polsce. W kolejnych rozdzia∏ach ukazano poszczegól-
ne komórki organizacyjne Delegatury Rzàdu RP na Kraj, zarówno szczebla centralnego, jak
okr´gowego i powiatowego, szeroko omówiono tak˝e zagadnienie ∏àcznoÊci kurierskiej i radio-
wej pomi´dzy rzàdem RP w Pary˝u, nast´pnie w Londynie, a jego przedstawicielstwem w kraju.
Autor po∏o˝y∏ szczególny nacisk na przywrócenie pami´ci zbiorowej o wielu dotàd bezimien-
nych pracownikach Delegatury. W tym zakresie wykorzystano w du˝ym stopniu materia∏y ope-
racyjne MBP.

3. Leszek Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie ∏ódzkim. Prezentowana ksià˝ka uka-
zuje przebieg kolektywizacji rolnictwa w Polsce na przyk∏adzie regionu ∏ódzkiego. Przedstawia
uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i spo∏eczne tego procesu oraz ewolucj´ polityki w∏adz
wobec ch∏opów w latach 1948–1956. Szczególnà uwag´ zwraca na sposoby stosowane w celu zmu-
szenia mieszkaƒców wsi do zak∏adania spó∏dzielni produkcyjnych oraz opór ch∏opów wobec ko-
lektywizacji.

4. Piotr K∏adoczny, Prawo jako narz´dzie represji w Polsce Ludowej (1944–1956) – prawna anali-
za kategorii przest´pstw przeciwko paƒstwu. Ksià˝ka omawia wyst´pujàcà w prawodawstwie Polski
Ludowej kategori´ przest´pstw przeciwko paƒstwu. Autor rozpoczyna od analizy systemów praw-
nych ró˝nych krajów, przede wszystkim totalitarnych. Poprzez zbadanie aktów prawnych stara si´
zdefiniowaç, jakie czyny kwalifikowano jako godzàce w paƒstwo, podkreÊlajàc równoczeÊnie silnà
zale˝noÊç systemu polskiego od prawodawstwa radzieckiego. Monografia stanowi cenne uzupe∏-
nienie prac historyków, zajmujàcych si´ przede wszystkim wykorzystywaniem prawa jako narz´dzia
represji w praktyce. 

5. Janusz Borowiec, Aparat bezpieczeƒstwa a wojskowy wymiar sprawiedliwoÊci. Rzeszowszczyzna
1944–1954. Ksià˝ka Janusza Borowca ukazuje struktur´, mechanizm i skal´ dzia∏aƒ wojskowego
wymiaru sprawiedliwoÊci, Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego i jego powiato-
wych struktur na Rzeszowszczyênie w latach 1944–1954. Autor, wykorzystujàc liczne êród∏a archi-
walne, przedstawia s∏abo dotychczas znane relacje pomi´dzy urz´dami bezpieczeƒstwa publiczne-
go a prokuraturà i sàdami wojskowymi. Monografia prezentuje t´ problematyk´ na szerokim tle
porównawczym i znacznie wzbogaca naszà wiedz´ o losach powojennej Rzeszowszczyzny.

3.2.5. W serii „S∏owniki”:

1. Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, tom II. Kolejny tom
s∏ownika zawiera 147 biogramów, podobnie jak tom pierwszy jest zapisem ˝yciorysów ludzi, którzy
nie pogodzili si´ z powojennà rzeczywistoÊcià i w najtrudniejszych czasach prowadzili walk´ o nie-
podleg∏à Polsk´. Pozwala zrozumieç ich motywacj´ i drogi ˝yciowe, a tak˝e form´ i skal´ oporu
przeciw komunistycznej w∏adzy w latach 40. i 50. Autorami biogramów zamieszczonych w prezen-
towanej publikacji sà znawcy powojennej historii Polski, którym uda∏o si´ dotrzeç do skrywanych
w okresie PRL dokumentów i Êwiadectw. 

3.2.6. W serii „Studia i materia∏y”:

1. Represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie 1945–1989, pod red.
Stanis∏awa A. Bogaczewicza i Sylwii Krzy˝anowskiej. Niniejsza publikacja zawiera materia∏y z se-
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sji naukowej zorganizowanej przez wroc∏awski Oddzia∏ Instytutu Pami´ci Narodowej i Papieski
Wydzia∏ Teologiczny we Wroc∏awiu. Wpisuje si´ ona w nurt badaƒ podejmowanych przez IPN do-
tyczàcych ró˝norodnych form represji wobec KoÊcio∏a katolickiego w Polsce w latach 1945–1989.
Prezentuje sytuacj´ i znaczenie oraz doÊwiadczenia KoÊcio∏a katolickiego w naszym kraju w okre-
sie rzàdów komunistycznych – na przyk∏adzie Dolnego Âlàska i Opolszczyzny, z uwzgl´dnieniem
ich specyfiki.

2. Wac∏aw Dubiaƒski, Obóz Pracy w Mys∏owicach w latach 1945–1946. Ksià˝ka zosta∏a wydana
w koedycji z Urz´dem Miasta Mys∏owice. Opracowanie jest cz´Êcià regionalnego projektu badaw-
czego Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach „Obozy pracy na Górnym Âlà-
sku po II wojnie Êwiatowej”, w którego ramach ukaza∏y si´ ju˝ publikacje na temat obozu w Âwi´-
toch∏owicach-Zgodzie. Wac∏aw Dubiaƒski przedstawia funkcjonowanie obozu pracy w Mys∏owicach
w okresie jego powojennego istnienia od lutego 1945 r. do jesieni 1946 r. Praca sk∏ada si´ z 7 roz-
dzia∏ów napisanych w uk∏adzie problemowym. W rozdziale pierwszym nawiàzano do okupacyjnych
poczàtków obiektu, w którym po wyzwoleniu ulokowano obóz pracy. W rozdziale drugim scharak-
teryzowano przyczyny aresztowania oraz metody doprowadzania do obozu wi´êniów. TreÊcià trze-
ciego rozdzia∏u jest zagadnienie obsady personalnej obozu. Przedstawiono w nim naczelników
obozu oraz poruszono kwesti´ liczebnoÊci stra˝y obozowej, dyscypliny wÊród funkcjonariuszy i opi-
nii o nich zarówno pracowników Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego, jak i wi´êniów. W roz-
dziale czwartym dokonano analizy liczebnoÊci, wieku oraz narodowoÊci wi´êniów osadzonych
w obozie. Rozdzia∏ piàty ukazuje warunki, w jakich przysz∏o ˝yç internowanym. Poruszono m.in.
problematyk´ represji stosowanych wobec wi´êniów przez stra˝ników oraz kwesti´ wy˝ywienia
i warunków higienicznych panujàcych w obozie. W rozdziale szóstym autor skupia si´ na proble-
mie przymusowego zatrudnienia wi´êniów z obozu mys∏owickiego. Skoncentrowano si´ w nim
g∏ównie na zatrudnieniu internowanych w Êlàskim przemyÊle wydobywczym. Ostatni, siódmy roz-
dzia∏ poÊwi´cono przyczynom i liczebnoÊci zgonów wi´êniów. Autor przedstawia równie˝ ustalone
miejsca pochówku ofiar. 

Uzupe∏nieniem opracowania jest aneks zawierajàcy: raporty statystyczne o zaludnieniu obozu
pracy w Mys∏owicach, statystyk´ dzieci i starców, wykaz obcokrajowców przebywajàcych w obozie
oraz listy z proÊbami o zwolnienie z obozu osób w nim przetrzymywanych.

3. Skazani na kar´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Rzeszowie 1946–1954, pod red. Toma-
sza Berezy i Piotra Chmielowca. Ksià˝ka pokazuje sylwetki osób skazanych, ze wzgl´dów politycz-
nych, na Êmierç przez komunistyczny wymiar sprawiedliwoÊci (Wojskowy Sàd Rejonowy w Rzeszo-
wie) w latach 1946–1954. Publikacja zawiera wst´p prezentujàcy zarówno literatur´ przedmiotu,
jak i omawiajàcy dotychczasowe osiàgni´cia badawcze.

3.2.7. W serii „Materia∏y pomocnicze BEP IPN”:

1. Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa 1945–1989, opracowa∏ Tadeusz Ruzikow-
ski. W serii „Materia∏y pomocnicze BEP IPN” publikowane sà êród∏a i opracowania stanowiàce
pomoce warsztatowe dla badaczy dziejów Polski w latach 1944–1989. Aby nie zacieraç ich charak-
teru, do minimum zredukowane zosta∏y ingerencje wydawców i redaktorów. Instrukcje pracy ope-
racyjnej aparatu bezpieczeƒstwa z lat 1945–1989, które publikujemy po raz pierwszy, pozwalajà na
poznanie wielu aspektów funkcjonowania UB i SB. Prezentowane akta normatywne sà Êwiadec-
twem niezmiennoÊci metod pracy tych s∏u˝b oraz pozwalajà g∏´biej wniknàç w podejmowane przez
nie dzia∏ania. 
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4. Dzia∏alnoÊç naukowo-badawcza OBEP

4.1. OBEP BIA¸YSTOK

4.1.1. Realizacja projektów badawczo-edukacyjnych

W okresie lipiec 2003–czerwiec 2004 r. dzia∏alnoÊç OBEP Bia∏ystok koncentrowa∏a si´ na
11 programach i projektach badawczych. Najwi´kszy nacisk po∏o˝ono na realizacj´ centralnego
programu „Aparat represji i opór spo∏eczny” (podprojekty: „Struktura i metody dzia∏ania aparatu
bezpieczeƒstwa”, „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym
1944–1956”, „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej”) oraz progra-
mu „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich”, a tak˝e tych zwiàzanych z problemami mniejszoÊci na-
rodowych na Bia∏ostocczyênie w latach 1939–1956.

4.1.1.1. „Struktura i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa”
W ramach projektu: 
• opracowano obsad´ personalnà WUBP w Bia∏ymstoku i Olsztynie oraz powiatowych urz´dów

bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956; 
• rozpocz´to prace nad opracowaniem obsady personalnej ww. urz´dów w latach 1957–1975; 
• podj´to badania nad dziejami PUBP w Suwa∏kach w latach 1945–1956;
• podj´to badania nad dziejami WUBP w Olsztynie w latach 1945–1956;
• przygotowano i oddano do druku artyku∏ „Zarys monografii Powiatowego Urz´du Bezpie-

czeƒstwa Publicznego w Bielsku Podlaskim w latach 1944–1949” (autorzy T. Danilecki, M. Zwol-
ski), który ma zostaç opublikowany w wydawnictwie centralnym IPN zatytu∏owanym: „Terenowy
aparat bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956”; 

• trwajà prace nad monografià PUBP w Bielsku Podlaskim w latach 1944–1956.

4.1.1.2. „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym w latach 1944–1956”
W ramach projektu:
• przygotowano i oddano do druku materia∏y do „Atlasu podziemia niepodleg∏oÊciowego

1945–1956”;
• przygotowano i oddano do druku materia∏y pokonferencyjne „Podziemie niepodleg∏oÊciowe

w woj. bia∏ostockim w latach 1944–1956”;
• przygotowano i oddano do druku (wydawnictwo OBEP Rzeszów) artyku∏ „Sprawa Zinaidy

Gryning” (autor T. Danilecki), poÊwi´cony wywiadowi WiN w WUBP w Bia∏ymstoku;
• przygotowano sesj´ popularnonaukowà „Akcja »Burza« na ziemiach pó∏nocno-wschodnich

II RP” (3 VII 2004 r.);
• przygotowano referat „Deportacje z Bia∏ostocczyzny 1944–1945” (autor M. Zwolski) na mi´-

dzynarodowà konferencj´ naukowà w Nowogrodzie Wielkim (Rosja).

4.1.1.3. „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z KoÊcio∏em i wolnoÊcià wyznania”
Celem programu jest powstanie opracowania naukowego opisujàcego stosunki paƒstwo–Ko-

Êció∏ w pó∏nocno-wschodniej Polsce w latach 1944–1989. W ramach projektu przygotowano do
druku biogramy ksi´˝y przeÊladowanych przez w∏adze komunistyczne oraz opracowano takie za-
gadnienia, jak: likwidacja Caritas w woj. bia∏ostockim, echa procesu bp. Czes∏awa Kaczmarka i sy-
tuacja KoÊcio∏a katolickiego w woj. bia∏ostockim w latach 1945–1949.

4.1.1.4. „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej”
W ramach projektu:
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• podj´to badania nad przebiegiem wydarzeƒ w 1956 r. w woj. bia∏ostockim, przygotowano ar-
tyku∏ na ten temat; 

• podj´to kwerendy archiwalne, których celem b´dzie powstanie opracowania naukowego opi-
sujàcego stosunek spo∏ecznoÊci lokalnych pó∏nocno-wschodniej Polski do w∏adz komunistycznych
w latach 1957–1967;

• podj´to badania naukowe nad postawami nauczycieli i m∏odzie˝y wobec w∏adzy w pó∏nocno-
-wschodniej Polsce w latach 1980–86, przygotowano i oddano do druku opracowanie na ten temat.

4.1.1.5. „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich”
W ramach programu:
• przygotowano i oddano do druku materia∏y êród∏owe do publikacji „Wokó∏ »˚egoty«” (au-

torka A. Py˝ewska);
• zbierano relacje osób ratujàcych ˚ydów w latach 1939–1945;
• przygotowywano referat „Losy ludnoÊci ˝ydowskiej w woj. bia∏ostockim w latach 1944–1968”

(autorka A. Py˝ewska) na konferencj´ „Z przesz∏oÊci ˚ydów polskich od XVI do koƒca XX w.”,
zorganizowanà przez Akademi´ Âwi´tokrzyskà w Kielcach i Oddzia∏ IPN w Krakowie.

4.1.1.6. „Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny”
Opracowano 11 biogramów osób represjonowanych w latach 1944–56 do II tomu s∏ownika.

Trwajà prace nad kolejnymi biogramami.

4.1.1.7. „Represje wobec wsi i ruchu ludowego”
Celem programu jest powstanie opracowania naukowego opisujàcego sytuacj´ ch∏opów z pó∏-

nocno-wschodniej Polski w latach 1944–1956. W jego ramach przygotowano i oddano do druku
(„Dzieje Najnowsze”) artyku∏ Obowiàzkowe Êwiadczenia na rzecz paƒstwa w woj. bia∏ostockim w la-
tach 1944–1946 (autor M. Markiewicz).

4.1.1.8. „Stosunki polsko-bia∏oruskie w latach 1939–1989”
W ramach projektu przygotowano konferencj´ naukowà „Stosunki polsko-bia∏oruskie w woj.

bia∏ostockim w latach 1939–1956” z udzia∏em referentów z Uniwersytetu w Bia∏ymstoku, Fun-
dacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Bia∏oruskiego Towarzystwa Historycznego. Pracownicy
OBEP IPN przygotowali i wyg∏osili 5 referatów. Materia∏y pokonferencyjne przygotowano do
druku.

W ramach wspó∏pracy naukowej z Nordost-Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen
in Nordosteurope pracownicy OBEP (J.J. Milewski, A. Py˝ewska) uczestniczyli w seminarium
„Stosunki mi´dzy wi´kszoÊcià a mniejszoÊciami narodowymi w latach II wojny Êwiatowej w Okr´-
gu Bia∏ystok i na Wileƒszczyênie” (Wilno, 27–28 listopada 2003 r.), przedstawiono referat „èród∏a
do dziejów stosunków narodowoÊciowych w latach II wojny Êwiatowej w Bia∏ostockiem”.

4.1.1.9. „Wi´zienie w Bia∏ymstoku w latach 1939–1956”
Celem programu jest napisanie i opublikowanie monografii wi´zienia w Bia∏ymstoku w latach

1939–1956:
• podj´to szerokie dzia∏ania majàce na celu ustalenie dok∏adnych miejsc pochówku osób zabi-

tych na terenie wi´zienia;
• opracowano kilka artyku∏ów na ww. temat, które oddano do druku.

4.1.1.10. „Kalendarium 1939–1956”
Przystàpiono do opracowania kalendarium najwa˝niejszych wydarzeƒ w regionie ze szczegól-

nym uwzgl´dnieniem problematyki badanej przez IPN. Jest to pierwszy krok do podj´cia prac nad
zarysem najnowszych dziejów dawnego woj. bia∏ostockiego.
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4.1.1.11. „Informator o miejscach walk i represji w woj. bia∏ostockim (1939–1956)”
Celem programu jest ustalenie miejsc walki i m´czeƒstwa przede wszystkim z lat 1944–56, a tak-

˝e tych z okresu II wojny Êwiatowej, które dotychczas nie zosta∏y upami´tnione – g∏ównie z powo-
dów politycznych, a tak˝e aktualizacja istniejàcego wykazu pomników, tablic pamiàtkowych itp.
Materia∏ do informatora jest zbierany przy okazji wszystkich programów badawczych prowadzo-
nych przez pracowników OBEP. 

4.1.2. Dzia∏ania edukacyjne

4.1.2.1. Warsztaty metodyczne
• „UB w walce z podziemiem niepodleg∏oÊciowym i opozycjà w województwie bia∏ostockim”
Warsztaty zosta∏y zorganizowane 17 paêdziernika 2003 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli

w Suwa∏kach. Wzi´∏o w nich udzia∏ 23 nauczycieli historii z wszystkich typów szkó∏. Kolejne zaj´-
cia odby∏y si´ w: Mazurskim OÊrodku Doskonalenia Nauczycieli w E∏ku (14 listopada 2003 r.)
– uczestniczy∏o w nich 18 nauczycieli z pow. E∏k, Pisz, Olecko z terenu woj. warmiƒsko-mazurskie-
go; w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania i Przedsi´biorczoÊci im. B. Jaƒskiego w ¸om˝y (15 stycznia
2004 r.) – 19 uczestników; w Starostwie Powiatowym w Kolnie (23 kwietnia 2004 r.) – 13 uczestni-
ków i w siedzibie Oddzia∏u IPN w Bia∏ymstoku (21 maja 2004 r.) – 27 nauczycieli.

• „Mo˝liwoÊci dydaktyczno-wychowawcze pakietu edukacyjnego IPN Stan wojenny w Polsce”
Program warsztatów obejmowa∏ 8 godzin wyk∏adów i çwiczeƒ, odby∏y si´ one 5 grudnia 2003 r.

w Oddziale IPN w Bia∏ymstoku. Uczestniczy∏o w nich 27 nauczycieli z woj. podlaskiego. 
• „Udzia∏ Polaków w ratowaniu ludnoÊci ˝ydowskiej w czasie II wojny Êwiatowej”
Warsztaty zorganizowane 10 paêdziernika 2003 r. w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania i Przedsi´bior-

czoÊci im. B. Jaƒskiego w ¸om˝y dla nauczycieli historii i j´zyka polskiego. Towarzyszy∏a im eks-
pozycja wystawy „Kto ratuje jedno ˝ycie, ratuje ca∏y Êwiat...”. Wzi´∏o w nich udzia∏ 21 nauczycieli
wszystkich typów szkó∏, m.in. z Grajewa, Jedwabnego, Kolna, ¸om˝y i Piàtnicy.

• „Polacy – Ukraiƒcy 1939–1947”
Warsztaty odby∏y si´ 27 lutego i 20 marca 2004 r. w Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Sie-

miatyczach, uczestniczy∏o w nich 17 nauczycieli z terenu tego powiatu. Zaj´cia prowadzili m.in.
pracownicy OBEP w Lublinie.

• „Stan wojenny w Polsce”
Warsztaty zosta∏y przeprowadzone 10 stycznia 2004 r. w Olsztynie we wspó∏pracy z Warmiƒsko-

-Mazurskim OÊrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (uczestniczy∏o w nich 14 osób) oraz 27 marca
2004 r. w K´trzynie (udzia∏ wzi´∏o 28 nauczycieli).

4.1.2.2. Konferencje dla nauczycieli 
Pracownicy OBEP wzi´li udzia∏ w trzech konferencjach metodycznych zorganizowanych przez

placówki doskonalenia nauczycieli, wyg∏aszajàc prelekcje dla uczestników konferencji (Bia∏ystok,
27 i 28 sierpnia 2003 r. oraz 16 marca 2004 r.). Bia∏ostocki OBEP by∏ g∏ównym organizatorem jed-
nej z nich, odby∏a si´ ona w siedzibie Oddzia∏u IPN (27 sierpnia 2003 r.).

OBEP bra∏o udzia∏ w organizacji I Podlaskiego Festiwalu Nauki: otwarto 3 wystawy, wyg∏oszo-
no 5 wyk∏adów, zorganizowano dyskusje oraz pokaz filmu dokumentalnego w Bia∏ymstoku, ¸om-
˝y i Suwa∏kach.

W grudniu 2003 r. uczestniczono w seminarium dla nauczycieli „Elementy historii najnowszej
Suwalszczyzny” organizowanym przez CEN w Suwa∏kach, gdzie wyg∏oszone zosta∏y wyk∏ady: „Sto-
sunki paƒstwo–KoÊció∏ w latach 1945–1956 ze szczególnym uwzgl´dnieniem terenu Suwalszczy-
zny” oraz „M∏odzie˝ i nauczyciele na terenie woj. bia∏ostockiego w latach 1945–1956” (dr Krzysz-
tof Sychowicz; obecnych 25 osób).

Pracownicy OBEP pracowali równie˝ w ramach warsztatów dla nauczycieli zorganizowanych
przez OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli w ¸om˝y (14 lutego 2004 r.).
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4.1.2.3. Edukacyjny Przeglàd Filmowy „PRL w krzywym zwierciadle”
Projekt zorganizowano we wspó∏pracy z Bia∏ostockim OÊrodkiem Kultury – kinem „Forum”

w Bia∏ymstoku. Przeglàd przeznaczony by∏ dla uczniów szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
By∏a to kontynuacja cyklów filmowych prezentowanych w latach 2001/2002 oraz 2002/2003. Pro-
jekcje poprzedzone by∏y wyk∏adami historyków z IPN oraz z Uniwersytetu w Bia∏ymstoku. Zapre-
zentowano 6 filmów, w projekcjach ogó∏em uczestniczy∏o ok. 720 osób:

• listopad 2003 – Zezowate szcz´Êcie, re˝. Andrzej Munk, prelekcja prof. Adama Dobroƒskiego
z Uniwersytetu w Bia∏ymstoku;

• grudzieƒ 2003 – Rozmowy kontrolowane, re˝. Sylwester Ch´ciƒski, prelekcja Tomasza Dani-
leckiego z OBEP w Bia∏ymstoku;

• styczeƒ 2004 – Sami swoi, re˝. Sylwester Ch´ciƒski, prelekcja Marcina Markiewicza z OBEP
w Bia∏ymstoku;

• luty 2004 – Nowy, re˝. Jerzy Ziarnik, prelekcja Ewy Rogalewskiej z OBEP Bia∏ystok;
• marzec 2004 – Rejs, re˝. Marek Piwowski, prelekcja dr Joanny Sadowskiej z Uniwersytetu

w Bia∏ymstoku;
• kwiecieƒ 2004 – Nie lubi´ poniedzia∏ku, re˝. Tadeusz Chmielewski, prelekcja dr. Krzysztofa Sy-

chowicza z OBEP w Bia∏ymstoku.

4.1.2.4. Wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi
Utrzymywano sta∏à ∏àcznoÊç z przedstawicielami organizacji kombatanckich, zaproszono ich

przedstawicieli na 2 pokazy filmów dokumentalnych po∏àczone z dyskusjà:
• Genera∏ W∏adys∏aw Sikorski, z udzia∏em wspó∏autora prof. Adama Dobroƒskiego (16 lutego

2004 r.)
• Czarni baronowie, re˝. Wanda Ró˝ycka-Zborowska (8 czerwca 2004 r.).
27 wrzeÊnia 2003 r. uczestniczono w obchodach Dnia Polskiego Paƒstwa Podziemnego w Braƒ-

sku. Rozwini´to kontakty z Zarzàdem Okr´gu ÂZ˚AK w Bia∏ymstoku, m.in. w ramach przygoto-
wania obchodów 60. rocznicy akcji „Burza” na ziemiach pó∏nocno-wschodnich. Uczestniczono
w licznych uroczystoÊciach wspó∏organizowanych przez organizacje kombatanckie. 

4.1.2.5. Inne
Zorganizowano specjalnà prezentacj´ wydawnictwa IPN, w którym uczestniczyli przedstawicie-

le mediów, nauczyciele, kombatanci, przedstawiciele Êrodowisk akademickich. Zaprezentowano
wydawnictwo Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy (29 mar-
ca 2004 r.).

Pracownicy OBEP uczestniczyli i wyg∏aszali referaty na konferencjach naukowych organizowa-
nych przez inne OBEP, Uniwersytet w Bia∏ymstoku – Wydzia∏ Pedagogiczny, Archiwum Paƒstwo-
we, Polsko-Francuskà Fundacj´ Nowe Praktyki Demokratyczne i inne. 

4.2. OBEP GDA¡SK

4.2.1. Realizacja programów badawczych

OBEP Gdaƒsk koordynuje – w skali ogólnokrajowej – projekt badaƒ nad stosunkami polsko-li-
tewskimi w epoce naznaczonej przez totalitaryzmy: nazistowski i komunistyczny. W roku 2003,
wspólnie z Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Litwy oraz BEP w Warszawie, zorga-
nizowano w Wilnie konferencj´ naukowà „Opór spo∏eczeƒstwa wobec systemu komunistycznego
w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956”.

Pracownicy OBEP Gdaƒsk aktywnie uczestniczà równie˝ w realizacji badaƒ nad stosunkami
polsko-ukraiƒskimi w latach 1939–1989. W bie˝àcym okresie sprawozdawczym w pracach OBEP
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Gdaƒsk najwi´kszy nacisk po∏o˝ono na nast´pujàce programy badawczo-edukacyjne mieszczàce
si´ w projekcie „Aparat represji i opór spo∏eczny”:

• dzia∏alnoÊç Informacji Marynarki Wojennej;
• odtwarzanie struktury personalnej i organizacyjnej UBP na terenie woj. koszaliƒskiego, byd-

goskiego i gdaƒskiego; 
• dzia∏alnoÊç podziemia antykomunistycznego w latach 1945–1956 (m.in. w ramach projektu

„Atlas podziemia niepodleg∏oÊciowego i oporu spo∏ecznego 1944–1956”);
• operacje specjalne s∏u˝b bezpieczeƒstwa PRL (Akcja C-1 – skierowana przeciwko Êrodowi-

skom ukraiƒskim, Akcja X i nast´pne – skierowane przeciwko Êrodowisku wileƒskiemu, akcje
MSW wobec Êrodowisk by∏ych ˝o∏nierzy AK);

• opór spo∏eczny i dzia∏alnoÊç opozycji demokratycznej lat 70. i 80. (tu m.in. RMP, Wolne Zwiàz-
ki Zawodowe, duszpasterstwo akademickie, dzia∏ania MSW wobec uczestników Grudnia 1970);

• dzia∏ania w∏adz komunistycznych wobec „SolidarnoÊci”.

4.2.1.1. „Struktura i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa”
W ramach projektu badane sà:
• struktury i metody dzia∏ania NKWD, WUBP, PUBP, MUBP, KBW, MO, OZI, WOP

(1945–1956);
• obsada personalna stanowisk kierowniczych w terenowych strukturach S∏u˝by Bezpieczeƒ-

stwa (1956–1975);
• sàdownictwo wojskowe (1945–1956);
• dzia∏alnoÊç s∏u˝b specjalnych PRL wobec emigracji i Polonii amerykaƒskiej (1945–89).

4.2.1.2. „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym” 
W ramach projektu badane sà:
• dzia∏alnoÊç zbrojna 5. Wileƒskiej Brygady Armii Krajowej;
• antykomunistyczne organizacje m∏odzie˝owe na Pomorzu Gdaƒskim (1944–56).

4.2.1.3. „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej”
W ramach projektu badane sà:
• opozycja polityczna na Wybrze˝u Gdaƒskim w latach 70. i 80.;
• stan wojenny w TrójmieÊcie.

4.2.1.4. „Wojna i okupacja”
W ramach projektu badane sà:
• Okr´g Wileƒski Armii Krajowej;
• Polskie Paƒstwo Podziemne wobec komunistów.

4.2.1.5. „Stosunki polsko-litewskie (1939–89)”
W ramach projektu badane jest podziemie antysowieckie na Wileƒszczyênie (1944–56). 

4.2.1.6. „Stosunki polsko-ukraiƒskie (1939–89)”
W ramach projektu badane sà dzia∏ania UB i SB wobec mniejszoÊci ukraiƒskiej w Polsce

(1944–89).

4.2.1.7. „Wspó∏praca ze Êrodowiskiem akademickim”
Obejmuje nast´pujàce formy:
• organizacj´ konferencji naukowych i dyskusji panelowych. W okresie sprawozdawczym zor-

ganizowano konferencje we wspó∏pracy z Uniwersytetem Gdaƒskim, z Uniwersytetem Miko∏aja
Kopernika w Toruniu i Akademià im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wspó∏prac´ z oÊrod-
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kami naukowymi wytyczy∏y i sformalizowa∏y umowy z UG i UMK, podpisane w 2002 i 2003 r.
W czerwcu 2004 r. podpisano umow´ z Akademià im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

• udzia∏ naukowców Muzeum Stutthof, UMK, Akademii Bydgoskiej, KUL, UG i innych oÊrod-
ków w konferencjach naukowych i popularnonaukowych organizowanych przez IPN Gdaƒsk;

• bie˝àce kontakty i konsultacje naukowe;
• prace w ramach zespo∏u badawczego zajmujàcego si´ wyjaÊnieniem wydarzeƒ bydgoskich

z 3 i 4 wrzeÊnia 1939 r., nazwanych przez propagand´ III Rzeszy „bydgoskà krwawà niedzielà”.
W sk∏ad zespo∏u oprócz historyków IPN weszli: przedstawiciele Akademii Bydgoskiej, Uniwersyte-
tu Miko∏aja Kopernika w Toruniu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Archiwum Paƒstwowego
w Bydgoszczy oraz Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Polskiej Akademii Nauk w Toruniu i Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie; 

• praktyki studentów UG, Gdaƒskiej Wy˝szej Szko∏y Humanistycznej, UMK i AB. W ramach
praktyk studenci anga˝owani sà do projektów edukacyjnych OBEP IPN w zale˝noÊci od profilu
studiów. Studenci dziennikarstwa zajmujà si´ opracowaniem materia∏ów dla mediów (relacje, in-
formacje, a tak˝e monta˝ filmów z imprez organizowanych przez IPN); studenci historii i politolo-
gii anga˝owani byli do opracowania zbiorów relacji, materia∏ów konkursowych. Ponadto wszyscy
praktykanci uczestniczyli w bie˝àcych przedsi´wzi´ciach OBEP IPN, wspomagajàc organizacyjnie
prac´ biura.

4.2.1.8. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
OBEP IPN jest koordynatorem wspó∏pracy ze Êrodowiskami naukowymi Republiki Litewskiej.

W ramach programu „Stosunki polsko-litewskie 1939–1989” zorganizowano we wspó∏pracy z Cen-
trum Badania Eksterminacji i Ruchów Oporu Litwy konferencj´ „Opór spo∏eczeƒstwa wobec sys-
temu represji w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956” (Wilno, 6–7 listopada 2003 r.). By∏a to dru-
ga ju˝ mi´dzynarodowa konferencja polsko-litewska. Podstawowym partnerem IPN w realizacji
programu naukowego jest odpowiednik IPN na Litwie – wymienione powy˝ej Centrum Badania
Eksterminacji i Ruchów Oporu Litwy. W listopadzie 2003 r. ukaza∏y si´ drukiem materia∏y z I kon-
ferencji, zorganizowanej w Warszawie we wrzeÊniu 2002 r.

4.2.2. Dzia∏ania edukacyjne i partnerzy BEP

4.2.2.1. Ogólne informacje o aktywnoÊci edukacyjnej OBEP
Obszar dzia∏ania Oddzia∏u Gdaƒskiego IPN obejmuje województwa pomorskie i kujawsko-po-

morskie oraz cz´Êç województw zachodniopomorskiego i mazursko-warmiƒskiego. Ta sytuacja de-
cyduje o strategii w zakresie dzia∏alnoÊci edukacyjnej. Oferta edukacyjna obejmuje nie tylko naj-
wi´ksze oÊrodki miejskie na obszarze dzia∏alnoÊci Oddzia∏u (Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruƒ,
S∏upsk, Koszalin), lecz tak˝e ma∏e miasta i gminy wiejskie.

Wystawy, konferencje naukowe i popularnonaukowe, dyskusje panelowe, wyk∏ady i prelekcje
odby∏y si´ w przesz∏o 30 miejscowoÊciach, m.in. w Gdaƒsku, Gdyni, Sopocie, Bydgoszczy, Toruniu,
S∏upsku, Koszalinie, Starogardzie Gdaƒskim, Chojnicach, Nakle, Sztumie.

W 2003 r. rozwini´to pomys∏ edukacji poprzez film (w ramach DKF i przeglàdów filmowych na
sali OBEP IPN im. gen. Fieldorfa „Nila”) i rekonstrukcje historyczne. Ta ostatnia forma edukacji
poprzez pokazywanie „historii ˝ywej” w wykonaniu stale wspó∏pracujàcej z IPN Trójmiejskiej Gru-
py Rekonstrukcji Historycznych szczególnie silnie dzia∏a na emocje i pozwala zrozumieç realia
sprzed kilkudziesi´ciu lat. Ponadto rekonstrukcje wzbogacajà i o˝ywiajà tradycyjne formy dzia∏al-
noÊci edukacyjnej (np. w czasie wyk∏adu o kszta∏towaniu si´ w∏adzy komunistycznej w Polsce za-
prezentowano sposób przes∏uchiwania aresztantów przez UB i NKWD; z okazji ods∏oni´cia tabli-
cy pamiàtkowej poÊwi´conej gen. „Nilowi” zainscenizowano akcj´ odbicia wi´êniów z transportu
Gestapo).
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Nowym pomys∏em by∏a realizacja prezentacji multimedialnej, zbli˝onej ju˝ do nowoczesnej for-
my filmowej. Ta metoda edukacji b´dzie jednà z podstawowych form komunikowania si´ z odbior-
cami i, jak mo˝na sàdziç, w perspektywie zdominuje (z pewnoÊcià jednak nie do koƒca) dzia∏alnoÊç
wystawienniczà.

W okresie sprawozdawczym OBEP IPN w Gdaƒsku wielokrotnie wspiera∏o merytorycznie, cza-
sami te˝ organizacyjnie, swoich partnerów: szko∏y i ró˝nego rodzaju stowarzyszenia, realizujàce
projekty edukacyjno-naukowe. Jednym z przyk∏adów mo˝e byç uroczystoÊç i konferencja w Mie-
rzeszynie (na terenie by∏ego Wolnego Miasta Gdaƒska) – z udzia∏em konsula Republiki Federal-
nej Niemiec w Gdaƒsku oraz w∏adz regionalnych i samorzàdowych. Niemiecki ksiàdz katolicki
z Gdaƒska – Johannes Paul Aeltermann (1876–1939) – zosta∏ patronem Publicznej Szko∏y Podsta-
wowej w Mierzeszynie. Gdaƒski OBEP przygotowa∏ merytorycznà cz´Êç uroczystoÊci, która odby-
∏a si´ 13 paêdziernika 2003 r. Ks. Aeltermann ju˝ w roku 1933 przeciwstawi∏ si´ hitleryzmowi, ka-
tegorycznie odrzucajàc mo˝liwoÊç ∏àczenia przez katolika politycznego poparcia dla nazistów
z wiarà katolickà. Po wybuchu wojny zosta∏ aresztowany, a 22 listopada 1939 r. zamordowany ra-
zem z grupà 50 Polaków. Sprawa ks. Aeltermanna mo˝e byç dobrym przyczynkiem do polsko-nie-
mieckiego porozumienia na gruncie wspólnie respektowanych wartoÊci.

Nadal rozbudowywane jest grono wspó∏pracowników OBEP IPN w Gdaƒsku, bez których po-
mocy trudno by∏oby dotrzeç z ofertà edukacyjnà do tak szerokiego grona odbiorców. Lista nauczy-
cieli animatorów i innych sta∏ych wspó∏pracowników (kombatantów, naukowców itp.) obejmuje
ponad 50 nazwisk. Sà to osoby wyst´pujàce z w∏asnymi pomys∏ami edukacyjnymi (wystawy szkol-
ne, konkursy, spotkania, cykle edukacyjne dla uczniów szczególnie zainteresowanych historià),
które wspieramy poprzez naszà obecnoÊç i pomoc merytorycznà.

W poszukiwaniu wspó∏pracowników nawiàzaliÊmy kontakty z instytucjami oraz organizacjami
pozarzàdowymi, których zakres dzia∏alnoÊci dotyka cz´Êciowo naszych zadaƒ.

Wiele ciekawych przedsi´wzi´ç edukacyjnych (instalacje wystaw po∏àczone z okolicznoÊciowy-
mi konferencjami, cykle konferencyjne itd.) pochodzi od liderów organizacji pozarzàdowych
(w tym zwiàzków kombatanckich), których dzia∏alnoÊç wspieramy merytorycznie oraz inspirujemy
ich do dalszych inicjatyw. Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje wspó∏praca z Aresztem Âledczym
w Gdaƒsku, którego dyrekcja wspólnie z IPN zrealizowa∏a kilka przedsi´wzi´ç w ramach obcho-
dów 100-lecia Aresztu. Na podobne wyró˝nienie zas∏uguje wspó∏praca ze Stowarzyszeniem Trój-
miejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych.

Oferta programowa wynika z za∏o˝eƒ programowych BEP w Warszawie, ale jest cz´sto uzupe∏-
niana o tematy lokalne, które szczególnie interesujà miejscowe spo∏ecznoÊci, nawet jeÊli bezpoÊred-
nio nie wynika to z centralnych bloków tematycznych. Przyk∏adowo, w zwiàzku z uczestniczeniem
na zaproszenie samorzàdu gdyƒskiego w cyklu konferencji „Korzenie Gdyni”, pracownicy OBEP
poszukujà wàtków lokalnych szerszych problemów, b´dàcych przedmiotem wystaw lub konferencji.

4.2.2.2. Konkursy historyczne i zbli˝one formy pracy z m∏odzie˝à, organizowane przez BEP
W okresie sprawozdawczym zakoƒczono nast´pujàce konkursy: 
• Propaganda a rzeczywistoÊç lat siedemdziesiàtych. By∏ to konkurs og∏oszony w dwóch edy-

cjach: dla uczniów szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw pomorskiego, kujaw-
sko-pomorskiego oraz cz´Êci województw zachodniopomorskiego i warmiƒsko-mazurskiego.
Uczestniczy∏o w nim 40 szkó∏. Fina∏ oraz og∏oszenie wyników ca∏ego konkursu nastàpi∏o 27 kwiet-
nia 2004 r. w Gdaƒsku w sali konferencyjno-wystawowej OBEP IPN im. gen. Fieldorfa „Nila”.
SpoÊród 128 prac Komisja Konkursowa wy∏oni∏a 10 finalistów na obu poziomach; gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym. Fina∏ polega∏ na publicznej obronie pracy, podczas której uczestnicy odpo-
wiadali na pytania dotyczàce sposobu zbierania i opracowania materia∏u êród∏owego oraz wykazy-
wali si´ znajomoÊcià wykorzystanej literatury. Przede wszystkim jednak musieli si´ wykazaç mery-
torycznà znajomoÊcià opracowanego przez siebie tematu. Kwalifikacja zwyci´zców odby∏a si´ na
podstawie ∏àcznej oceny pracy pisemnej oraz wyników wypowiedzi ustnych.
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• VII Katyƒski Konkurs Historyczny – zorganizowany przez Wydzia∏ Edukacji Urz´du Miej-
skiego w Gdyni, VI LO oraz OBEP IPN Gdaƒsk dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych z ca∏ej
Polski. W roku szkolnym 2003/2004 zadaniem konkursowym by∏o opracowanie w formie plastycz-
nej, literackiej bàdê scenariusza audycji (np.) radiowej tematu dotyczàcego zbrodni katyƒskiej.

W okresie sprawozdawczym og∏oszono nast´pujàce konkursy:
• II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla nauczycieli „Drogi do wolnoÊci” or-

ganizowanego wspólnie przez OBEP Gdaƒsk oraz Fundacj´ Centrum SolidarnoÊci. Zadaniem
konkursowym by∏o napisanie jednego lub kilku scenariuszy lekcji w obr´bie bloków tematycznych
prezentowanych w cz´Êci multimedialnej sta∏ej wystawy znajdujàcej si´ w historycznej sali BHP.
W konkursie wzi´∏o udzia∏ 24 nauczycieli. 

• III Edycja Konkursu dla dziennikarzy prasy regionalnej „Âwiadkowie historii” organizowa-
nego przez OBEP Gdaƒsk na najlepsze publikacje dotyczàce najnowszych dziejów Polski – z punk-
tu widzenia „ma∏ej ojczyzny”. Celem tego konkursu jest popularyzacja lokalnego dziennikarstwa
historycznego. Rozstrzygni´cie zaplanowano na luty 2005 r.

Ponadto pracownicy OBEP Gdaƒsk uczestniczyli w pracach jury w IV Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego „Drogi do wolnoÊci” zorganizowanego przez Fundacj´ Centrum Solidar-
noÊci. Zadaniem konkursowym by∏ wybór postaci lub wydarzenia, które w najbardziej istotny spo-
sób wp∏yn´∏y na powojenne losy kraju, oraz uzasadnienie wyboru.

4.2.2.3. Projekcje filmowe
OBEP jest organizatorem nast´pujàcych przedsi´wzi´ç:
• Dyskusyjnego Klubu Filmowego (III edycja) „M∏odzi w PRL” – we wspó∏pracy z Fundacjà

Centrum SolidarnoÊç i kinem „Kameralnym” w Gdaƒsku. Program przeglàdu pozwala poznaç naj-
lepsze polskie filmy drugiej po∏owy XX w., a zarazem umo˝liwia zrozumienie meandrów najnow-
szej historii naszego kraju. Widz, s∏abo jeszcze obeznany z dziejami PRL-u, nie pozostaje pozosta-
wiony sam sobie. Przewodnikami po tym okresie sà naukowcy Instytutu Pami´ci Narodowej, którzy
przedstawiajà t∏o historyczne fabu∏y filmowej i wyjaÊniajà wszystkie trudno czytelne niuanse. Kuli-
sy powstania filmu i dorobek twórcy prezentuje filmoznawca, który moderuje dyskusj´. Pokazano
m.in.: Wielki bieg (re˝. J. Domaradzki), Dreszcze (re˝. W. Marczewski), 1968. Szcz´Êliwego nowego
roku (re˝. J. Bromski), Kontrakt (re˝. K. Zanussi).

• Filmowego cyklu edukacyjnego „Wojna i PRL w dokumencie”. W ramach cyklu prezentowa-
ne sà filmy przekazane do wykorzystania OBEP Gdaƒsk przez Video Studio Gdaƒsk, a tak˝e fil-
my wyprodukowane przez Telewizj´ Polsat z udzia∏em historyków IPN. Odby∏y si´ m.in. prezenta-
cje filmów: ...i wjecha∏ czo∏g oraz List do syna – realizacja Iwona Bartólewska; D jak dezintegracja
oraz Uderzyç w aktora – realizacja Ma∏gorzata Zi´tkiewicz; Przykr´canie Êruby – realizacja Ma∏go-
rzata Zi´tkiewicz; Kana∏ 2003 – realizacja Ma∏gorzata Zi´tkiewicz; Bareizm – realizacja Agnieszka
Arnold; Cenzura wczoraj i dziÊ – realizacja TVP; Spotkania z komunizmem – realizacja Janusz Ko-
taƒski; Rozpoznawaç! Wykrywaç! Zapobiegaç! – realizacja OBEP IPN oraz Materia∏y instrukta˝owe
MSW, „SolidarnoÊç” – realizacja J.M. Meurice (Video Studio Gdaƒsk), Polskie drogi do niepod-
leg∏oÊci – realizacja Anna Mydlarska (Video Studio Gdaƒsk). 

Wszystkim pokazom filmowym towarzyszy∏y prelekcje historyków IPN. Przeglàd skierowany by∏
do szerokiego grona osób: nauczycieli, studentów, uczniów szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, mi∏oÊników historii.

4.2.2.4. Zaj´cia historyczno-turystyczne
W ramach zorganizowanego i prowadzonego przez pracowników OBEP Historycznego Klubu

Turystycznego „W´drówki po historii” odby∏y si´ – w kwietniu i maju 2004 r. – wycieczki do Aresz-
tu Âledczego w Gdaƒsku (m.in. w ramach II Ba∏tyckiego Festiwalu Nauki). W tym wi´zieniu
– w drodze do twierdzy magdeburskiej – wi´ziono w lipcu 1917 r. brygadiera Józefa Pi∏sudskiego
i p∏k. Kazimierza Sosnkowskiego, w czasie II wojny Êwiatowej i w okresie stalinowskim Êmierç zna-
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laz∏o tu wielu polskich patriotów. Wizyta w Areszcie po∏àczona by∏a z prelekcjami historyków IPN
i znawców tematu z innych Êrodowisk naukowych Gdaƒska.

4.2.2.5. Cykl dzia∏aƒ edukacyjnych „Z materia∏ów IPN. Wyk∏ady – Êwiadkowie – dokumenty – filmy”
Drugi cykl „Z materia∏ów IPN” skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, studentów,

m∏odzie˝y szkó∏ Êrednich oraz wszystkich osób zainteresowanych najnowszà historià Polski. Wyk∏a-
dom towarzyszy∏y prezentacje multimedialne dokumentów i fotografii, pokazy filmowe. Uzupe∏-
nieniem wyk∏adu by∏y te˝ spotkania ze Êwiadkami historii.

W okresie sprawozdawczym odby∏o si´ 8 wyk∏adów (paêdziernik 2003–czerwiec 2004):
• „PPR – droga do w∏adzy” – dr P. Gontarczyk (Warszawa);
• „Informacja Marynarki Wojennej” – dr P. Semków (IPN Gdaƒsk);
• „Podstawy prawne PRL” – prof. G. Górski (KUL);
• „»Rozpracowanie« ks. pp∏k. Józefa Wryczy (1884–1961) przez UBP” – dr Alicja Paczoska

(IPN Gdaƒsk, Delegatura Bydgoszcz);
• „Marzec 1968 w Gdaƒsku” – dr S∏awomir Cenckiewicz (IPN Gdaƒsk);
• „Gen. A. Fieldorf »Nil«. Portret ˝o∏nierza” – dr hab. Marek Ney-Krwawicz (IH PAN); 
• „Duszpasterstwo akademickie w TrójmieÊcie” – Justyna Skowronek (IPN Gdaƒsk); 
• „Akcja »Ostra Brama«” – dr Piotr Niwiƒski (IPN Gdaƒsk). 
Ponadto mia∏o miejsce wystàpienie Heleny Pasierbskiej – prezesa Stowarzyszenia Rodzina Po-

narska o zbrodni na Polakach w Ponarach w czasie II wojny Êwiatowej.

4.2.2.6. Udzia∏ OBEP w II Ba∏tyckim Festiwalu Nauki
II Ba∏tycki Festiwal Nauki odbywa∏ si´ w dniach 28–30 maja 2004 r. OBEP IPN zaprosi∏ tym ra-

zem do Gdaƒska, do nowo otwartej sali konferencyjno-wystawowej im. gen. A. E. Fieldorfa „Ni-
la” przy ul. Polanki 124. 28 maja zosta∏a tam zaprezentowana wystawa multimedialna, dotyczàca
s∏u˝b specjalnych PRL w latach 1956–1989: „Rozpoznawaç – Wykrywaç – Zapobiegaç. Pod okiem
bezpieki. SB 1956–1989” (opis zob. wy˝ej). Po prezentacji wystawy zast´pca dyrektora Biura Udo-
st´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN Leszek Posto∏owicz wyg∏osi∏ prelekcj´ pt. „ABC te-
czek”, w której przedstawi∏ sposoby pozyskiwania przez SB materia∏ów dotyczàcych poszczegól-
nych obywateli, zasady ich gromadzenia i wykorzystywania. Nast´pnie odby∏a si´ dyskusja
panelowa „Kwity na mnie”, prowadzona przez zast´pc´ prezesa IPN, Janusza Krupskiego, który
sam uczestniczy∏ w ruchu opozycyjnym, w Êrodowisku lubelskich „Spotkaƒ”. Znani dzia∏acze anty-
komunistycznej opozycji z lat 70., którzy zapoznali si´ ju˝ ze „swoimi” „teczkami” – Miros∏aw Ry-
bicki, Bronis∏aw Wildstein i Krzysztof Wyszkowski – przedstawili swoje uwagi dotyczàce groma-
dzonych na ich temat materia∏ów s∏u˝b specjalnych PRL. 29 maja – równie˝ w ramach Festiwalu
Nauki – IPN zaproponowa∏ wycieczk´ do Aresztu Âledczego w Gdaƒsku, ciàgle czynnego wi´zie-
nia o ponadstuletniej historii. ¸àcznie w przedsi´wzi´ciach IPN w ramach II Ba∏tyckiego Festiwa-
lu Nauki uczestniczy∏o oko∏o 400 osób.

4.2.2.7. Prelekcje historyczne i warsztaty dla uczniów 
W roku 2003 pracownicy OBEP przeprowadzili oko∏o 30 prelekcji dla m∏odzie˝y szkó∏ gimnaz-

jalnych, ponadgimnazjanych oraz studentów, nieraz w odleg∏ych i ma∏ych miejscowoÊciach oddzia-
∏u gdaƒskiego, natomiast w 2004 r. prelekcje tego rodzaju odbywa∏y si´ zazwyczaj w sali wysta-
wowo-konferencyjnej OBEP IPN w Gdaƒsku i by∏y po∏àczone z prezentacjà dokumentów i filmów
dokumentalnych.

Prelekcje po∏àczone z prezentacjami filmowymi (kwiecieƒ 2003–czerwiec 2004):
• „Dekada Gierka” – warsztaty dla nauczycieli – opiekunów prac konkursowych; sala Fundacji

Centrum SolidarnoÊci, Gdaƒsk;
• „Wybrane aspekty propagandy i cenzury w PRL” – 2 prezentacje dla studentów politologii Uni-

wersytetu Gdaƒskiego oraz uczniów Gdaƒskiego Liceum Autonomicznego; OBEP IPN, Gdynia;
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• „Propaganda a rzeczywistoÊç lat siedemdziesiàtych” – prezentacja w ramach fina∏u konkursu
regionalnego, sala OBEP IPN Gdaƒsk;

• „Wybrane aspekty propagandy i cenzury w PRL” – prezentacja dla studentów Wy˝szej Szko-
∏y Dziennikarstwa w Gdyni; sala OBEP IPN Gdaƒsk;

• „Manipulacja i zagro˝enie – S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa PRL po 1956” – prezentacje wystawy
multimedialnej oraz filmów instrukta˝owych MSW dla uczniów gimnazjów, szkó∏ ponadgimnazjal-
nych oraz studentów; sala OBEP IPN Gdaƒsk.

4.2.2.8. Audycje radiowe i telewizyjne
Pracownicy OBEP wspó∏pracujà z Radiem Gdaƒsk, Radiem Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy

oraz Radiem G∏os w Pelplinie, uczestniczàc w historycznych audycjach monograficznych z okazji
ró˝nych rocznic. W sierpniu 2003 r. przygotowano audycj´ o Powstaniu Warszawskim; we wrzeÊniu
audycj´ o agresji Zwiàzku Sowieckiego na Polsk´; w grudniu audycj´ nt. akcji reemigracyjnej w la-
tach 1955–1959; w tym samym miesiàcu audycj´ o kulisach Grudnia 70; w lutym 2004 r. audycj´
poÊwi´conà badaniom nad wydarzeniami z 3 i 4 wrzeÊnia 1939 r. w Bydgoszczy.

Wspó∏pracowano równie˝ z TVP Gdaƒsk i Bydgoszcz, a tak˝e Telewizjà „Trwam”. W lutym
2003 r. historyk IPN – Delegatura w Bydgoszczy wzià∏ udzia∏ w programie poÊwi´conym ks. Józe-
fowi Wryczy, a w kwietniu 2004 r. pracownik OBEP IPN Gdaƒsk uczestniczy∏ w programie TVP
Gdaƒsk o ks. Henryku Szumanie, zamordowanym przez nazistów w roku 1939. W maju 2004 r. hi-
storyk IPN – Delegatura Bydgoszcz uczestniczy∏ w programie publicystycznym w TVP w Bydgosz-
czy poÊwi´conym „teczkom bezpieki”. W czerwcu 2004 r. powsta∏ du˝y materia∏ reporta˝owy z wy-
stawy „Rozpoznawaç – Wykrywaç – Zapobiegaç. Pod okiem bezpieki. SB 1956–1989” z udzia∏em
merytorycznym historyków OBEP IPN Gdaƒsk.

Ponadto pracownicy IPN udzielili kilkudziesi´ciu wypowiedzi na tematy historyczne, komento-
wali te˝ bie˝àce przedsi´wzi´cia Instytutu Pami´ci Narodowej, jak wystawy, konferencje i dyskusje
panelowe. 

4.2.2.9. Promocje ksià˝ek
W kwietniu 2004 r. OBEP IPN Gdaƒsk zorganizowa∏o – we wspó∏pracy z Nadba∏tyckim Cen-

trum Kultury w Gdaƒsku – promocj´ ksià˝ki Stanis∏awa M. Jankowskiego i Ryszarda Kotarby (IPN
Kraków) Literaci a sprawa katyƒska – 1945. Ksià˝k´ wyda∏o Towarzystwo Naukowe „Societas Vi-
stulana” w Krakowie, we wspó∏pracy z krakowskim Oddzia∏em IPN. W spotkaniu, które odby∏o si´
16 kwietnia 2004 r. w Nadba∏tyckim Centrum Kultury, wzià∏ m.in. udzia∏ wspó∏autor ksià˝ki Stani-
s∏aw M. Jankowski. Dyskusji przewodniczy∏a prof. Ma∏gorzata Czermiƒska z Uniwersytetu Gdaƒ-
skiego. Przyby∏a liczna grupa zainteresowanych ksià˝kà – oko∏o 150 osób reprezentujàcych Êrodo-
wisko kombatanckie, historyków, nauczycieli.

W kwietniu 2004 OBEP IPN Gdaƒsk zorganizowa∏o we wspó∏pracy z Uniwersytetem Gdaƒ-
skim promocj´ ksià˝ki dra Antoniego Dudka (IPN Warszawa) Reglamentowana rewolucja.
W burzliwej dyskusji uczestniczyli studenci, naukowcy, a tak˝e uczestnicy antykomunistycznej
opozycji lat 70. i 80.

4.2.2.10. Uroczyste otwarcie sali konferencyjno-wystawowej OBEP IPN w Gdaƒsku
Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒsku w lutym br. otrzyma∏o sal´ konfe-

rencyjno-wystawowà, wyposa˝onà w multimedialny zestaw komputerowy i du˝y ekran, dzi´ki
czemu – poza wys∏uchaniem prelekcji – mo˝na obejrzeç filmy, zdj´cia i dokumenty. 22 kwietnia
2004 r. mia∏a miejsce uroczystoÊç nadania sali imienia gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
(szefa Kedywu AK). Wzi´li w niej udzia∏ prezes IPN prof. Leona Kieres i córka gen. „Nila”, Ma-
ria Fieldorf-Czarska. UroczystoÊç wzbogaci∏y okolicznoÊciowy program literacko-artystyczny oraz
inscenizacja-rekonstrukcja historyczna akcji Kedywu odbicia wi´êniów z hitlerowskiego samocho-
du-wi´êniarki.
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4.2.2.11. Wspó∏praca ze Êrodowiskami kombatanckimi, akademickimi, samorzàdem i organiza-
cjami pozarzàdowymi

˚ywe i cz´ste kontakty ze Êrodowiskiem kombatanckim dotyczà przede wszystkim ÂZ˚AK,
Zwiàzku Wi´êniów Obozu w Potulicach, Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Stowarzyszenia Gdy-
nian Wysiedlonych, Êrodowiska ˝o∏nierzy mjr. „¸upaszki” oraz cz∏onków konspiracji m∏odzie˝owej
lat 40. i 50. Przejawiajà si´ one nie tylko w formie obecnoÊci kombatantów na uroczystoÊciach i im-
prezach IPN, lecz równie˝ przez bie˝àce konsultacje i merytorycznà pomoc ze strony naukowców
i edukatorów BEP. 

OBEP na bie˝àco wspó∏pracuje z administracjà rzàdowà, tj. kuratoriami oÊwiaty i ich delegatu-
rami w terenie. Sta∏ymi formami tej wspó∏pracy sà:

• przekazywanie materia∏ów informacyjnych o celach i formach dzia∏alnoÊci IPN;
• wykorzystanie kana∏ów informacyjnych kuratoriów do przekazywania informacji dla szkó∏.
OBEP wspó∏pracuje z samorzàdami Trójmiasta i innymi samorzàdami z terenu dzia∏alnoÊci od-

dzia∏u gdaƒskiego. Formy wspó∏pracy:
• ekspedycja przez samorzàdy miejskie i powiatowe materia∏ów informacyjnych 

nt. przedsi´wzi´ç edukacyjnych Oddzia∏u IPN w Gdaƒsku (w tym materia∏y o konferencjach, wy-
stawach, prelekcjach itp.);

• wspó∏organizacja wystaw, konferencji itp. (pomoc w znalezieniu odpowiedniej sali, inna po-
moc materia∏owa i logistyczna);

• aktywny udzia∏ przedstawicieli samorzàdów w organizowanych przez IPN akcjach edukacyj-
nych (przede wszystkim wystawy i konferencje, w tym w szko∏ach publicznych).

4.2.2.12. Wspó∏praca z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
Fundacja Centrum SolidarnoÊci w Gdaƒsku i Wystawa „Drogi do wolnoÊci”: 
• wspó∏praca w organizacji Dyskusyjnego Klubu Filmowego i konkursów historycznych;
• wspó∏praca w organizacji cyklu wyk∏adów otwartych „Z materia∏ów IPN”.
Muzea paƒstwowe, miejskie i inne:
• intensywna wspó∏praca w organizacji ekspozycji na terenie oddzia∏u gdaƒskiego IPN.
Archiwa paƒstwowe i wojskowe:
• bie˝àce szerokie udost´pnianie materia∏ów na potrzeby dzia∏alnoÊci edukacyjno-badawczej

IPN.
Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych:
• wspó∏udzia∏ w organizacji obchodów Êwiàt i rocznic narodowych;
• wspó∏udzia∏ w inscenizacji w Areszcie Âledczym i w uroczystoÊci ods∏oni´cia tablicy pamiàt-

kowej gen. „Nila”.
Areszt Âledczy w Gdaƒsku:
• wspó∏udzia∏ w cyklu „W´drówki po historii” – realizowano wycieczki edukacyjne na teren

Aresztu, po∏àczone z prelekcjami i warsztatami historycznymi;
• wspó∏udzia∏ w przygotowaniach do obchodów 100-lecia Aresztu Âledczego – IPN wspó∏orga-

nizowa∏ wystaw´ okolicznoÊciowà, konferencj´ popularnonaukowà oraz inscenizacj´ historycznà.

4.3. OBEP KATOWICE

4.3.1. Realizacja projektów badawczych

4.3.1.1. „Aparat represji i opór spo∏eczny”
W pracach OBEP Katowice w okresie sprawozdawczym najwi´kszà uwag´ skupiono na progra-

mie „Aparat represji i opór spo∏eczny”, w którego ramach realizowano nast´pujàce tematy (pod-
projekty):
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• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956” – opubli-
kowano artyku∏ dotyczàcy likwidacji zgrupowania „Bartka”, prowadzono prace nad „Atlasem pod-
ziemia niepodleg∏oÊciowego 1945–1956”, zakoƒczono prace nad monografià Podziemie poakowskie
na Górnym Âlàsku w latach 1945–1947, przygotowano biogramy do II tomu publikacji Konspiracja
i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, rozpocz´to prace nad monografià „Dzia-
∏ania aparatu represji wobec podziemia zbrojnego na Podbeskidziu w latach 1945–1947”;

• „Lista represjonowanych – skazani na kar´ Êmierci” – przygotowano publikacj´ Skazani na
kar´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Katowicach (praca oddana do druku), opublikowano
relacje osób skazanych na kar´ Êmierci;

• „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych” – opublikowano obszerny artyku∏ na temat wy-
darzeƒ marcowych 1968 r. na terenie województwa katowickiego w publikacji Oblicza Marca 1968,
prowadzono badania dotyczàce dzia∏alnoÊci Wolnych Zwiàzków Zawodowych na terenie woje-
wództwa katowickiego w latach 1978–1980 (wyniki badaƒ zaprezentowano podczas sesji naukowej
zorganizowanej przez OBEP IPN w Warszawie pt. „Wolne Zwiàzki Zawodowe Wybrze˝a 1978–
–1980), trwajà prace nad artyku∏em poÊwi´conym dzia∏aniom SB wobec Êrodowisk robotniczych
Górnego Âlàska i Zag∏´bia Dàbrowskiego w sierpniu i wrzeÊniu 1980 r.;

• „Struktury i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa lat 1944–1956” – ustalono obsad´ sta-
nowisk kierowniczych urz´dów bezpieczeƒstwa w województwie Êlàskim/katowickim w latach
1945–1956 oraz zatrudnionych w nich oficerów Êledczych. Baza danych jest aktualizowana na bie-
˝àco; zakoƒczono prac´ nad artyku∏ami: Kadra kierownicza w∏adz bezpieczeƒstwa na Górnym Âlà-
sku w latach 1945–1946 oraz PUBP/PUds.BP w Zawierciu 1945–1956;

• „Informator personalny aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej 28 listopada 1956–31 maja
1975” – trwajà badania nad ustaleniem obsady kierowniczych stanowisk funkcjonariuszy S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa w województwie katowickim w latach 1956–1975 (dotychczas ustalono ok. 150 na-
zwisk); 

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z KoÊcio∏em i wolnoÊcià wyznania” – opublikowano dwie
pozycje poÊwi´cone represjom wobec duchowieƒstwa (Represje wobec duchowieƒstwa górnoÊlàskie-
go w latach 1939–1956 w dokumentach oraz Represje wobec duchowieƒstwa KoÊcio∏ów chrzeÊcijaƒ-
skich w okresie stalinowskim w krajach by∏ego bloku wschodniego); przygotowano wst´p oraz opra-
cowano redakcyjnie teksty êród∏owe do publikacji „Zadanie trudne jak nigdy... Metody pracy
operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych w latach
1945–1989”; przeprowadzono kwerend´ archiwalnà dotyczàcà dzia∏aƒ organów bezpieczeƒstwa
wobec organizatorów i uczestników pielgrzymek stanowych do Piekar Âlàskich, budownictwa sa-
kralnego w województwie katowickim w latach 1956–1980 oraz dzia∏aƒ organów bezpieczeƒstwa
wobec ˚ydów;

• „Rejestr pochówków ofiar represji stalinowskich na terenie obecnego województwa Êlàskiego
w latach 1945–1956” – na podstawie prac badawczych nad funkcjonowaniem Obozu Pracy w My-
s∏owicach, badaƒ naukowych innych pracowników OBEP oraz Êledztw prowadzonych przez proku-
ratorów OKÂZpNP w Katowicach poczyniono nowe ustalenia. 

4.3.1.2. „Wojna, okupacja, Paƒstwo Podziemne”
W ramach projektu „Wojna, okupacja, Paƒstwo Podziemne” realizowano nast´pujàce tematy:
• „Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej” – w ramach projektu kontynuowano kwerend´ archi-

walnà, m.in. w Archiwum IPN w Katowicach odnaleziono kolejnà cz´Êç archiwum inspektoratu.
Prace badawcze zaowocowa∏y opublikowaniem artyku∏u dotyczàcego nieznanego do tej pory in-
spektora rybnickiego AK Jana Spyry, a tak˝e wyg∏oszeniem referatu „Sylwetki inspektorów rybnic-
kiego AK w Êwietle nowych materia∏ów” na sesji „Armia Krajowa i konspiracja poakowska na zie-
mi rybnickiej 1942–1947” w Rybniku. Trwajà prace nad publikacjà „Rybnicki Inspektorat AK”;
zakoƒczono prace nad publikacjà posesyjnà „Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi
rybnickiej 1942–1947”;

267



• „Wrzesieƒ 1939 r. na Górnym Âlàsku” – prowadzono kwerendy archiwalne (Archiwum Paƒ-
stwowe w Katowicach, Federalne Archiwum Wojskowe we Freiburgu) oraz biblioteczne, studiowa-
no akta post´powaƒ prokuratorskich, jak równie˝ nawiàzywano kontakty z osobami mogàcymi
udzieliç istotnych informacji – zarówno Êwiadkami, jak i badaczami problemu; pracownicy OBEP
uczestniczyli w odbywajàcej si´ w Poznaniu w dniach 24–27 czerwca 2004 r. mi´dzynarodowej kon-
ferencji naukowej „Bohaterowie w historii i pami´ci spo∏eczeƒstw europejskich”, gdzie wyg∏oszo-
no referat pt. „Bohaterowie obrony Katowic we wrzeÊniu 1939 r. w historii i pami´ci mieszkaƒców
miasta”; prowadzono przygotowania do ewentualnej krytycznej edycji „Sonderfahndungsbuch Po-
len” – fundamentalnego êród∏a do dziejów niemieckiej okupacji w Polsce; sporzàdzono wst´pnà
charakterystyk´ tekstu, wy∏oniono zeƒ osoby zwiàzane z Górnym Âlàskiem i przystàpiono do edy-
cji biogramów, opracowano te˝ projekt powo∏ania zespo∏u badawczego, celem dalszego prowadze-
nia prac w skali ca∏ego kraju.

4.3.1.3. „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich” 
W ramach projektu kontynuowano kwerend´ w Archiwum Paƒstwowym w Katowicach, Archi-

wum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum ˚ydowskiego Instytutu Historycznego i Archiwum IPN
w Warszawie; zakoƒczono prac´ nad tekstem artyku∏u Postawy mieszkaƒców rejencji katowickiej
wobec ˚ydów do tomu „Wokó∏ »˚egoty«. Stosunki polsko-˝ydowskie w okresie II wojny Êwiato-
wej”; zorganizowano konferencj´ naukowà „Zag∏ada ˚ydów zag∏´biowskich. 60. rocznica zag∏ady
b´dziƒskiego getta”, której pok∏osiem jest publikacja Zag∏ada ˚ydów zag∏´biowskich (w druku).
W ramach projektu przygotowano równie˝ tekst „Sprawozdanie ze zjazdu z okazji dwulecia Cen-
trali ˚ydowskich Rad Starszych na Wschodnim Górnym Âlàsku” (do „Revue d’histoire de la
Shoah”), teksty dotyczàce funkcjonowania i zag∏ady gett w Dàbrowie Górniczej, Zawierciu i Czeladzi,
a tak˝e przygotowano referat na konferencj´ polsko-francuskà „Pami´ç o Zag∏adzie we Francji
i w Polsce” (Lublin, 22–24 stycznia 2004 r.). Ponadto prowadzone sà prace organizacyjne (wspól-
nie z Niemieckim Instytutem Historycznym) nad mi´dzynarodowà konferencjà naukowà „Zag∏a-
da ˚ydów na ziemiach wcielonych do Rzeszy” planowanà na wrzesieƒ 2005 r. 

4.3.1.4. Projekty regionalne
Pracownicy OBEP IPN prowadzili równie˝ prace nad projektami regionalnymi:
• „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR” – prowadzono badania dotyczàce kategorii osób

wywiezionych na Wschód, warunków, w jakich tam egzystowali, oraz wp∏ywu deportacji na ˝y-
cie spo∏eczne i gospodark´ regionu (wyniki badaƒ zaprezentowano podczas sesji naukowej zor-
ganizowanej przez OBEP IPN w Katowicach i Muzeum GórnoÊlàskie w Bytomiu pt. „Deporta-
cje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.”; pok∏osiem sesji jest przygotowywana publikacja
posesyjna);

• „Obozy pracy na Górnym Âlàsku po II wojnie Êwiatowej (Obóz Pracy w Mys∏owicach w latach
1945–1946)” – w serii „Studia i materia∏y” wydano publikacj´ przedstawiajàcà dzia∏alnoÊç obozu
karnego, a nast´pnie obozu pracy w Mys∏owicach, dzia∏ajàcego w okresie 1945–1946;

• „Dzia∏alnoÊç sowieckich w∏adz wojskowych i policyjnych na Górnym Âlàsku w latach
1945–1947” – prowadzono kwerend´ w Archiwum Paƒstwowym w Katowicach, podj´to wspó∏pra-
c´ z pionem prokuratorskim w sprawie zbrodni, jakich dopuÊcili si´ ˝o∏nierze sowieccy na terenie
Przyszowic, Raciborza i Giera∏towic w 1945 r.;

• „Dzia∏alnoÊç Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego na terenie zak∏adów górnictwa w´gla ka-
miennego na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim w latach 1945–1956” – prowadzono kwe-
rend´ w Archiwum Paƒstwowym w Katowicach i Archiwum IPN w Katowicach;

• „Aparat bezpieczeƒstwa wobec Stronnictwa Pracy w województwie Êlàskim w latach
1945–1950” – przeprowadzono kwerend´ w Archiwum IPN, Archiwum IPN w Katowicach, Archi-
wum Akt Nowych i Archiwum Paƒstwowym w Katowicach; trwajà prace nad tekstem „Stronnictwo
Pracy w województwie Êlàskim w latach 1945–1950” do tomu „Województwo Êlàskie 1945–1950.
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Problemy narodowoÊciowe i spo∏eczno-polityczne” oraz publikacjà „Aparat bezpieczeƒstwa wobec
Stronnictwa Pracy w województwie Êlàskim w latach 1945–1950”.

4.3.1.5. Konferencje naukowe
Pracownicy OBEP Katowice zorganizowali w okresie sprawozdawczym nast´pujàce sesje na-

ukowe:
• „Zag∏ada ˚ydów zag∏´biowskich. 60. rocznica zag∏ady b´dziƒskiego getta” – Muzeum Zag∏´-

bia w B´dzinie, 9 wrzeÊnia 2003 r.;
• „Województwo Êlàskie 1945–1950. Problemy narodowoÊciowe i ˝ycie spo∏eczno-polityczne”,

Uniwersytet Âlàski, 11 grudnia 2003 r.;
• „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.” – Muzeum GórnoÊlàskie w Bytomiu, 12 lu-

tego 2004 r.;
• „Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej 1942–1947” (sesja popularno-

naukowa) – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, 22 kwietnia 2004 r.

4.3.2. Realizacja programów edukacyjnych

4.3.2.1. Dzia∏alnoÊç wystawiennicza
W okresie sprawozdawczym najwa˝niejszym wydarzeniem by∏o uroczyste otwarcie wystawy

„Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 roku” zorganizowanej we wspó∏pracy z Muzeum
GórnoÊlàskim w Bytomiu, które mia∏o miejsce 18 listopada 2003 r. w Muzeum GórnoÊlàskim. Ho-
norowy patronat nad ekspozycjà obj´li: prof. Leon Kieres – prezes IPN, abp Damian Zimoƒ – me-
tropolita katowicki, bp Jan Wieczorek – ordynariusz diecezji gliwickiej, bp Tadeusz Szurman
– zwierzchnik diecezji katowickiej KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego, Lechos∏aw Jarz´bski
– wojewoda Êlàski, Micha∏ Czarski – marsza∏ek województwa Êlàskiego, Piotr Uszok – prezydent
miasta Katowic oraz Krzysztof Wójcik – prezydent miasta Bytomia. W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏
ok. 200 osób, w tym liczni Êwiadkowie tamtych wydarzeƒ, krewni zes∏aƒców, przedstawiciele lokal-
nych w∏adz, organizacji spo∏ecznych, mediów, Êwiata kultury i nauki oraz Êlàscy parlamentarzyÊci.
Informacje o otwarciu ukaza∏y si´ w najwi´kszych lokalnych mediach: Telewizji Katowice, Radiu
eM, „Dzienniku Zachodnim”, „Gazecie Wyborczej”, „˚yciu Bytomskim”, a tak˝e w „Naszym
Dzienniku”. Wystawa cieszy∏a si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem. Do koƒca grudnia zwiedzi∏o jà
ok. 1,5 tys. osób. 

Rozpocz´to równie˝ prace nad wystawà „Uciekinierzy z Peerelu”, w których ramach podj´to
kwerendy w Archiwum Paƒstwowym w Katowicach, Archiwum IPN w Katowicach oraz w Biblio-
tece Âlàskiej w Katowicach.

W okresie sprawozdawczym zaprezentowano nast´pujàce wystawy:
A. Wystawy w∏asne
• „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 roku” – 18 listopada 2003 r. uroczyste otwar-

cie w Muzeum GórnoÊlàskim w Bytomiu; 26 lutego 2004 r. – otwarcie w Centrum Kultury w Knu-
rowie; 8 czerwca 2004 r. – otwarcie w Muzeum Âlàskim w Katowicach. Podczas prezentacji wysta-
wy prowadzono lekcje muzealne;

• „Represje wobec duchowieƒstwa Êlàskiego w latach 1939–1956” – 7 paêdziernika 2003 r.
otwarcie w Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie; 14 kwietnia 2004 r. – otwarcie w Centrum Kul-
tury „Karolinka” w Radzionkowie, 1 czerwca – otwarcie w Salezjaƒskim Zespole Szkó∏ w Tarnow-
skich Górach. Wystawa, ukazujàc skal´ i rodzaj przeÊladowaƒ, jakie dotkn´∏y ksi´˝y z diecezji ka-
towickiej, wzbudza∏a szczególne zainteresowanie wÊród m∏odzie˝y i osób duchownych. Podczas
prezentacji wystawy prowadzono lekcje muzealne;

• „Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939–1947” – 10 wrzeÊnia 2003 r. otwarcie
w Gminnym OÊrodku Kultury w Brennej; 10 paêdziernika 2003 r. – otwarcie w Miejskim Domu
Kultury w Czechowicach-Dziedzicach; 9 marca 2004 r. – otwarcie w Miejskim OÊrodku Kultury,
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Promocji i Informacji im. J. Wi´zika w Szczyrku; 20 maja 2004 r. – otwarcie w Gminnym OÊrodku
Kultury w JeleÊni. Ekspozycja cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem zw∏aszcza wÊród lokalnej spo-
∏ecznoÊci i Êrodowisk kombatanckich. Podczas prezentacji wystawy prowadzono lekcje muzealne.

B. Wystawy przygotowane przez inne OBEP
• „Wojenne dzieciƒstwo. Losy dzieci polskich pod okupacjà hitlerowskà” (wystawa przygotowa-

na przez OBEP w ¸odzi) – 13 stycznia 2004 r. mia∏o miejsce otwarcie w Miejskim Domu Kultury
w Myszkowie; 17 lutego 2004 r. – otwarcie w Miejskim Klubie im. J. Kiepury w Sosnowcu; 25 mar-
ca 2004 r. – otwarcie w Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie; 7 maja 2004 r. – otwar-
cie w Pa∏acu Kultury Zag∏´bia w Dàbrowie Górniczej. Otwarciom wystawy towarzyszy∏ referat wy-
g∏oszony przez pracownika OBEP IPN w ¸odzi, a tak˝e okolicznoÊciowe spotkania by∏ych
wi´êniów ∏ódzkich obozów i kombatantów z m∏odzie˝à;

• „Marzec 68” (wystawa przygotowana przez OBEP w Warszawie) – 4 wrzeÊnia 2003 r. mia∏o
miejsce otwarcie w Ksià˝nicy Beskidzkiej w Bielsku-Bia∏ej; 16 paêdziernika 2003 r. – otwarcie
w Politechnice Âlàskiej w Gliwicach. W dniu otwarcia ekspozycji pracownicy OBEP IPN wyg∏osili
referaty poÊwi´cone wydarzeniom marcowym w województwie katowickim. Podczas prezentacji
wystawy prowadzono lekcje muzealne.

4.3.2.2. Dzia∏ania skierowane do Êrodowiska nauczycielskiego 

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne
• warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. „KoÊció∏ katolicki wobec nazizmu i komunizmu

1939–1956” – 4 grupy warsztatowe (84 uczestników) z Rybnika, Tychów, Gliwic, Dàbrowy Górni-
czej;

• warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. „Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach
1939–1947” – 2 grupy warsztatowe (43 uczestników) z Bielska-Bia∏ej i Czechowic-Dziedzic;

• warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. „Obozy pracy w Polsce 1944–1950” – 3 grupy warsz-
tatowe (73 uczestników) z Pszczyny, Tarnowskich Gór i Wodzis∏awia;

• warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. „Jak uczyç o stanie wojennym?” – 5 grup warsztato-
wych (80 uczestników) z Rybnika, ˚ywca, Bielska-Bia∏ej, Tychów, Myszkowa;

• warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. „˚ycie i zag∏ada ˚ydów – Zag∏´bie Dàbrowskie
i Âlàsk (1939–1945)” – 5 grup warsztatowych (128 uczestników) z Rybnika, Sosnowca, Dàbrowy
Górniczej, Jaworzna, Czeladzi;

• warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.” –
5 grup warsztatowych (89 uczestników) z Bytomia, Piekar Âlàskich, Tarnowskich Gór, Wodzis∏awia
Âlàskiego i Knurowa.

Konkurs
Zorganizowano konkurs historyczny dla nauczycieli na scenariusz lekcji pt. „Od Rzeczypospo-

litej podleg∏ej do niepodleg∏ej 1944–1989”. Tematykà konkursu by∏y zagadnienia zwiàzane z funk-
cjonowaniem w∏adz paƒstwa polskiego i postawami spo∏eczeƒstwa w okresie obowiàzywania w Eu-
ropie porzàdku ja∏taƒskiego. Zadaniem uczestników by∏o opracowanie scenariuszy lekcji (historii,
j´zyka polskiego, wiedzy o spo∏eczeƒstwie) przedstawiajàcych tematyk´ konkursu na przyk∏adzie
wydarzeƒ z obszaru województwa Êlàskiego oraz w wymiarze ogólnopolskim. Na konkurs nap∏yn´-
∏y 34 scenariusze lekcji. 

4.3.2.3. Dzia∏ania skierowane bezpoÊrednio do m∏odzie˝y szkolnej

Lekcje dla uczniów
W siedzibie IPN w Katowicach lub bezpoÊrednio w szko∏ach przeprowadzono lekcje dla

uczniów szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na nast´pujàce tematy:
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• „Stan wojenny – czy by∏ nieunikniony?” – uczestniczy∏o 605 uczniów z 19 szkó∏ z Chorzowa, ¸´-
kawicy, Rybnika, Katowic, Bierunia, Lubliƒca, Tarnowskich Gór, Myszkowa, Cz´stochowy, ˚arek;

• „ZOMO ruszy∏o! – 16 grudnia 1981 r. na kopalni »Wujek«” – uczestniczy∏o 190 uczniów
z 6 szkó∏ z Katowic, Siemianowic Âlàskich, Miko∏owa i Tychów;

• „Wojenne losy GórnoÊlàzaków 1939–1945” – uczestniczy∏o 376 uczniów z 13 szkó∏ z Czer-
wionki-Leszczyn, Piekar Âlàskich, L´dzin, Katowic, Chorzowa, Pszczyny, Tychów, Tarnowskich
Gór i Jastrz´bia Zdroju;

• „Non possumus – KoÊció∏ katolicki w Polsce wobec nazizmu i komunizmu” – uczestniczy∏o
132 uczniów z 5 szkó∏ z Katowic, Tychów, Jaworzna, Zabrza i Czerwionki-Leszczyn;

• „Âladami ludzkich ∏ez – losy Polaków wywiezionych do ZSRR w latach 1939–1950” – uczest-
niczy∏o 400 uczniów z 13 szkó∏ z Pilicy, Bielska-Bia∏ej, B´dzina, Katowic, Tychów, Zabrza, Bieru-
nia, Rybnika, Sosnowca, Pszczyny, Tarnowskich Gór;

• „Zapomniani po wojnie – deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.” – uczestniczy∏o
152 uczniów z 6 szkó∏ z Czerwionki-Leszczyn, Siemianowic Âlàskich, Piekar Âlàskich, Katowic, Ra-
dzionkowa;

• „Polacy i Ukraiƒcy – stereotypy i uprzedzenia a przekaz historyczny” – uczestniczy∏o
141 uczniów z 4 szkó∏ z Pilicy, Gliwic, B´dzina i Cieszyna;

• „˚o∏nierze wykl´ci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.” – uczestniczy∏o
107 uczniów z 4 szkó∏ z Sosnowca i Chorzowa;

• „Czerwiec ’76 – lekcja demokracji socjalistycznej” – uczestniczy∏o 62 uczniów z 2 szkó∏ z Ka-
towic i Piekar Âlàskich;

• „Dà˝àc do zamkni´cia bolesnych rozdzia∏ów przesz∏oÊci... – stosunki polsko-niemieckie po
II wojnie Êwiatowej na przyk∏adzie Górnego Âlàska” – uczestniczy∏o 114 uczniów z 5 szkó∏ z Wierb-
ki, Knurowa, Katowic i Pszczyny;

• „˚ycie codzienne i zag∏ada ˚ydów Zag∏´bia Dàbrowskiego 1939–1945” – uczestniczy∏o
180 uczniów z 6 szkó∏ z Sosnowca, Gliwic, Jastrz´bia Zdroju, B´dzina i Cieszyna.

W zwiàzku z prezentacjà wystaw prowadzono tak˝e lekcje muzealne:
• zwiàzane z wystawà pt. „Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939–1947” – uczestni-

czy∏o 385 uczniów z Brennej, Czechowic-Dziedzic, JeleÊni i Korbielowa;
• zwiàzane z wystawà pt. „Represje wobec duchowieƒstwa Êlàskiego w latach 1939–1956” –

uczestniczy∏o 189 uczniów ze Skoczowa, Radzionkowa, Bytomia;
• zwiàzane z wystawà pt. „Marzec ’68” – 38 uczniów z Gliwic;
• zwiàzane z wystawà pt. „Sowieckie piek∏o 1939–1956” – 82 uczniów z Myszkowa;
• zwiàzane z wystawà pt. „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.” – 342 uczniów z By-

tomia, Skoczowa, Knurowa i Katowic.

Rajd
4 czerwca 2004 r. odby∏ si´ rajd górski „Szlakami miejsc pami´ci. Âlàsk Cieszyƒski w walce o nie-

podleg∏oÊç 1939–1947”. Rajd zorganizowa∏ Oddzia∏ Instytutu Pami´ci Narodowej w Katowicach
we wspó∏pracy ze Starostwem Cieszyƒskim i Urz´dem Gminy Brenna pod patronatem prezesa
IPN, starosty cieszyƒskiego i wójta gminy Brenna. Pieszà w´drówk´ poprzedzi∏ konkurs wiedzy hi-
storycznej, przygotowany przez pracowników IPN. Uczniowie w swoich szko∏ach rozwiàzywali test
poÊwi´cony dzia∏alnoÊci podziemia na Podbeskidziu. W rajdzie udzia∏ wzi´∏o ponad 300 uczniów
szkó∏ ponadgimnazjalnych powiatu cieszyƒskiego, którzy trzema trasami: z Wis∏y, Ustronia i Jawo-
rza szli do Brennej, gdzie znajdowa∏a si´ meta rajdu. W Ustroniu i Jaworzu uczestnicy rajdu z∏o-
˝yli kwiaty w miejscach upami´tniajàcych ofiary okupacji hitlerowskiej.

4.3.2.4. Wyk∏ady otwarte
Od paêdziernika 2003 r. do maja 2004 r. w siedzibie IPN w Katowicach oraz w Bibliotece Âlà-

skiej odbywa∏ si´ cykl wyk∏adów dotyczàcych wybranych aspektów historii PRL pod nazwà „Obli-
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cza »ludowej demokracji«” (uczestniczy∏o w nich w sumie ok. 500 osób). Prelekcje wyg∏osili: dr
hab. Czes∏aw Os´kowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego („Referendum ustrojowe 1946 i wybo-
ry do Sejmu Ustawodawczego 1947”); dr hab. Pawe∏ Machcewicz z IPN („Polski rok 1956”); prof.
dr hab. Jerzy Eisler z IPN („Marzec 1968”); dr hab. Andrzej Friszke z ISP PAN („Grudzieƒ 1970”);
Pawe∏ Sasanka z IPN („Czerwiec 1976”); dr Jaros∏aw Neja z IPN („Grudzieƒ 1981”); dr Antoni
Dudek z IPN („Czerwiec 1989”).

4.3.2.5. Inne
W zwiàzku z bardzo du˝ym zainteresowaniem w spo∏ecznoÊci lokalnej wystawà „Deportacje

GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 roku” przygotowano scenariusz filmu edukacyjnego poÊwi´co-
nego temu zagadnieniu. Film zosta∏ nakr´cony we wspó∏pracy ze Studiem „Arka GórnoÊlàska”
oraz z udzia∏em osób deportowanych i ich rodzin. Kasety udost´pniane sà zainteresowanym Êro-
dowiskom ze zgodà na ich publicznà prezentacj´.

Zespó∏ pracowników przygotowa∏ do druku pakiet edukacyjny „Deportacje GórnoÊlàzaków do
ZSRR w 1945 r.”. B´dzie on stanowi∏ znaczàcà pomoc dla nauczycieli, którzy podejmà prób´ prze-
prowadzenia zaj´ç na ten przemilczany przez lata temat.

4.3.3. Wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi, uczelniami, organizacjami pozarzàdowymi
i mediami

W okresie sprawozdawczym OBEP IPN w Katowicach wspó∏pracowa∏o m.in. z:
• Okr´giem Âlàskim Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej poprzez regularny udzia∏

w posiedzeniach Komisji Historycznej ÂZ˚AK oraz udzia∏ w powo∏aniu i pracach Klubu Histo-
rycznego im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego;

• Spo∏ecznym Komitetem Pami´ci Poleg∏ych 16 grudnia 1981 r. Górników KWK „Wujek”;
• instytucjami kulturalnymi w ramach organizacji wystaw;
• urz´dami miast – dzi´ki finansowemu wsparciu urz´dów miasta Bytomia, Chorzowa, Kato-

wic, Knurowa i Rybnika istnia∏a mo˝liwoÊç realizacji filmu Przemilczana tragedia; Urzàd Miasta
Mys∏owice sfinansowa∏ wydanie publikacji Obóz Pracy w Mys∏owicach w latach 1945–1946; Urzàd
Miasta Katowice finansuje wydanie publikacji Skazani na kar´ Êmierci przez WSR w Katowicach;
Urzàd Miasta Rybnika, Muzeum w Rybniku oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rybniku by∏y wspó∏organizatorami sesji popularnonaukowej; wspó∏praca z Urz´dem Miasta
w Piekarach Âlàskich realizowa∏a si´ poprzez udzia∏ w naradach Powiatowego Komitetu Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa oraz w pracach jury konkursu historycznego dla mieszkaƒ-
ców Piekar Âlàskich pt. „Narody tracàc pami´ç, tracà ˝ycie”; Urzàd Miasta w B´dzinie wspó∏orga-
nizowa∏ konferencj´ naukowà „Zag∏ada ˚ydów zag∏´biowskich” oraz finansuje wydanie publikacji
pokonferencyjnej;

• Bibliotekà Âlàskà w Katowicach – organizacja wyk∏adu otwartego dra Antoniego Dudka
„Czerwiec 1989” po∏àczonego z promocjà jego ksià˝ki Reglamentowana rewolucja; organizacja pro-
mocji Êlàskiego numeru „Biuletynu IPN”; wspó∏praca przy przygotowaniu ogólnopolskiej konfe-
rencji naukowej pt. „Dla w∏adzy, obok w∏adzy, przeciw w∏adzy – postawy robotników wielkich
oÊrodków przemys∏owych w PRL” planowanej na 17 listopada 2004 r.;

• Uniwersytetem Âlàskim – konferencja panelowa „Województwo Êlàskie 1945–1950. Problemy
narodowoÊciowe i ˝ycie spo∏eczno-polityczne” (11 grudnia 2003 r.), wspólne prace nad przygoto-
waniem monografii dotyczàcej powojennego województwa Êlàskiego;

• Politechnikà Âlàskà w Gliwicach – prezentacja wystawy „Marzec ’68” po∏àczona z prelekcjà
na temat wydarzeƒ marcowych 1968 r. na terenie województwa katowickiego;

• „Dziennikiem Zachodnim” oraz Radiem eM – obj´∏y one patronat medialny nad wystawà
o deportacjach GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.; w zwiàzku z otwarciem tej wystawy „Dziennik
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Zachodni” wyda∏ wk∏adk´ okolicznoÊciowà Drogi do prawdy poÊwi´conà tej tematyce, opracowanà
we wspó∏pracy z pracownikami BEP, a Radio eM popularyzowa∏o wystaw´ wÊród s∏uchaczy radia
(wspólne opracowanie spotu reklamowego); wspó∏pracowano równie˝ z dziennikarzami „Gazety
Wyborczej” oraz pism lokalnych w zwiàzku z prezentacjà wystawy w miastach woj. Êlàskiego;

• Oddzia∏em Regionalnym Telewizji Polskiej SA w Katowicach – kwerenda materia∏ów filmo-
wych z archiwum TVP dla ewentualnego wykorzystania ich podczas realizacji projektów nauko-
wych i programów edukacyjnych OBEP;

• Regionalnym OÊrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – udzia∏ w nara-
dzie nauczycieli doradców metodycznych, wspó∏praca w organizowaniu warsztatów przedmiotowo-
-metodycznych.

W okresie sprawozdawczym organizowano promocje wydawnictw b´dàcych plonem badaƒ na-
ukowych pracowników IPN. Szczególnie du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ promocja „Biulety-
nu IPN” w ca∏oÊci poÊwi´conego tematyce górnoÊlàskiej oraz publikacji Obóz pracy w Mys∏owicach
1945–1946, która odby∏a si´ 24 czerwca 2004 r. w Bibliotece Âlàskiej. W spotkaniu wzi´∏o udzia∏
ok. 100 osób. Podj´to starania o jak najszersze rozpropagowanie „Êlàskiego” numeru „Biuletynu”
wÊród instytucji naukowych i kulturalnych regionu oraz wÊród samorzàdów lokalnych.

4.4. OBEP KRAKÓW

4.4.1. Realizacja projektów badawczych

4.4.1.1. „Aparat represji i opór spo∏eczny”
W okresie sprawozdawczym pracownicy OBEP IPN w Krakowie koncentrowali si´ na progra-

mie „Aparat represji i opór spo∏eczny”. W ramach tego programu realizowano nast´pujàce pro-
jekty badawcze:

• „Struktury i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa w latach 1945–1956”. W ramach tego
projektu zakoƒczono ustalanie obsady personalnej stanowisk kierowniczych w Wojewódzkich
Urz´dach Bezpieczeƒstwa Publicznego w Krakowie i Kielcach, a tak˝e obsady personalnej kierow-
ników Powiatowych i Miejskich Urz´dów Bezpieczeƒstwa Publicznego na terenie województw kra-
kowskiego i kieleckiego w latach 1945–1956;

• „Informator personalny aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej: 28 listopada 1956–31 maja
1975”. W celu realizacji tego projektu przystàpiono do ustalania obsady personalnej stanowisk kie-
rowniczych pionu SB w Komendach Wojewódzkich MO w Krakowie i Kielcach, a tak˝e obsady
personalnej zast´pców komendantów powiatowych MO do spraw SB na terenie województw kra-
kowskiego i kieleckiego w latach 1956–1975;

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956”. W ra-
mach tego projektu badawczego przygotowano i opublikowano w numerze 5. czasopisma „Pami´ç
i SprawiedliwoÊç” 2 artyku∏y naukowe dotyczàce rozbicia tarnowskich struktur Zrzeszenia „Wol-
noÊç i Niezawis∏oÊç” przez funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego;

• „Aparat bezpieczeƒstwa wobec emigracji”. W ramach tego projektu kontynuowano prace
nad monografiami o dzia∏aniach UB i SB wobec londyƒskiej emigracji politycznej, a tak˝e o roz-
pracowaniu Êrodowiska paryskiego Instytutu Literackiego przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa PRL. Kon-
tynuowano równie˝ prace nad redakcjà tomu studiów „Operacje UB i SB przeciwko polskiej emi-
gracji i Polonii 1945–1989”;

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z KoÊcio∏em i wolnoÊcià wyznania”. W 2003 r. przygotowa-
no do druku i wydano tom Do przeÊladowania nie daliÊmy powodu. Materia∏y z sesji poÊwieconej pro-
cesowi kurii krakowskiej. W tym samym roku ukaza∏a si´ monografia F. Musia∏a i M. Lasoty KoÊció∏
zraniony. Proces ksi´dza Lelity i sprawa kurii krakowskiej omawiajàca kulisy tzw. procesu kurii kra-
kowskiej (21–27 stycznia 1953 r.). W ramach omawianego projektu badawczego kontynuowane
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by∏y prace nad monografià Karol Wojty∏a w dokumentach UB i SB, a tak˝e studium o inwigilacji Êro-
dowiska „Tygodnika Powszechnego” przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa w latach 1956–1970.

• „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych”. W ramach tego projektu kontynuowano prace
nad monografià dotyczàcà inwigilacji Êrodowisk naukowych Krakowa przez funkcjonariuszy apa-
ratu bezpieczeƒstwa. W omawianym okresie gromadzono równie˝ materia∏y do artyku∏u o strajku
w Andrychowie w 1971 r.

Ponadto pracownicy OBEP IPN w Krakowie uczestniczyli w realizacji innych centralnych pro-
gramów badawczych:

• „Lista represjonowanych – skazani na kar´ Êmierci”. W ramach tego programu zakoƒczono
sporzàdzanie formularzy dla osób skazanych na kar´ Êmierci przez wojskowe sàdy rejonowe w Kra-
kowie i w Kielcach;

• pracownicy OBEP IPN w Krakowie uczestniczyli w redagowaniu drugiego tomu publikacji
Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, oraz numeru 5. czasopisma
naukowego „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”. W drugim tomie s∏ownika Konspiracja i opór… pracowni-
cy OBEP IPN w Krakowie zamieÊcili ∏àcznie oko∏o dwudziestu biogramów;

• w okresie sprawozdawczym w OBEP IPN w Krakowie realizowano równie˝ program „Atlas
podziemia niepodleg∏oÊciowego 1945–1956”, wykonujàc robocze wersje map aktywnoÊci konspira-
cji niepodleg∏oÊciowej na terenie województw krakowskiego i kieleckiego.

4.4.1.2. „Wojna, okupacja, Paƒstwo Podziemne 1939–1945”
W ramach tego projektu badawczego kontynuowano prace nad monografià Obwodu AK Prze-

worsk. W tym celu prowadzono szeroko zakrojonà kwerend´ archiwalnà, obejmujàcà m.in. zbiory
IPN, Muzeum AK oraz kolekcje prywatne.

4.4.1.3. „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich”
W okresie sprawozdawczym zakoƒczono przygotowywanie opracowania „Pomoc ˚ydom kra-

kowskim” do tomu „Wokó∏ »˚egoty«. Stosunki polsko-˝ydowskie w okresie II wojny Êwiatowej”.
Ponadto przygotowano opracowanie „Losy ˝ydowskiej inteligencji krakowskiej w czasie II wojny
Êwiatowej”.

4.4.1.4. Projekty regionalne
W okresie sprawozdawczym pracownicy OBEP IPN w Krakowie realizowali nast´pujàce pro-

jekty regionalne:
• „Institut für Deutsche Ostarbeit”. Celem tego projektu jest zbadanie skali uczestnictwa Pola-

ków w pracach tej nazistowskiej placówki „naukowej”. Do po∏owy 2004 r. przeprowadzono kwe-
rend´ w zbiorach archiwalnych Oddzia∏u IPN w Krakowie, Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Polskiej
Akademii Umiej´tnoÊci oraz Archiwum Paƒstwowego w Krakowie;

• „WieÊ a w∏adza ludowa”. W ramach tego projektu badawczego przygotowano referat „Pod-
ziemie antykomunistyczne po 1945 roku wobec kolektywizacji”, zaprezentowany nast´pnie na kon-
ferencji naukowej zorganizowanej przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Historii
Akademii Âwi´tokrzyskiej w Kielcach;

• „Dzia∏alnoÊç i likwidacja Zrzeszenia »WolnoÊç i Niezawis∏oÊç«”. W ramach tego projektu pra-
cownicy OBEP IPN opublikowali kilka artyku∏ów oraz dokumentów êród∏owych dotyczàcych dzia-
∏alnoÊci Zrzeszenia „WiN” na terenie po∏udniowej Polski, a tak˝e dzia∏aƒ funkcjonariuszy apara-
tu bezpieczeƒstwa przeciwko tej organizacji. Kontynuowano równie˝ prace nad monografià
Okr´gu Krakowskiego „WiN” oraz opracowaniem dotyczàcym tzw. operacji „Cezary”. Prowadzo-
no tak˝e poszukiwania dokumentów do przygotowywanej edycji êród∏owej „Rozpracowanie i roz-
bicie struktur Zrzeszenia »WiN« w województwie krakowskim”;

• „Wojskowy Sàd Rejonowy w Krakowie 1946–1955”. W okresie sprawozdawczym kontynu-
owano prace nad monografià poÊwi´conà funkcjonowaniu i orzecznictwu WSR w Krakowie;
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• „Dzia∏alnoÊç spo∏eczna i polityczna Wac∏awa Felczaka 1916–1993”. Kontynuowano prace nad
biografià tego wybitnego dzia∏acza niepodleg∏oÊciowego i historyka;

• prowadzone sà równie˝ systematyczne prace nad bibliografià konspiracji i oporu spo∏eczne-
go. W stworzonej w tym celu komputerowej bazie danych znajdowa∏o si´ w koƒcu czerwca 2004 r.
oko∏o 5 tys. pozycji. 

4.4.2. Realizacja programów edukacyjnych

4.4.2.1. Dzia∏alnoÊç wystawiennicza
W okresie sprawozdawczym przygotowano trzy nowe wystawy: „Polacy na Syberii”, „Wielkie

procesy pokazowe w Krakowie” i „Komenda G∏ówna Armii Krajowej”. Wystawa o losach polskich
zes∏aƒców przygotowana by∏a we wspó∏pracy i na podstawie materia∏ów Krakowskiego Oddzia∏u
Zwiàzku Sybiraków. Uroczyste otwarcie wystawy odby∏o si´ 16 paêdziernika 2003 r. w Pa∏acu Sztu-
ki w Krakowie. Najwi´kszym wydarzeniem wystawienniczym by∏o niewàtpliwie przygotowanie eks-
pozycji poÊwi´conej procesom pokazowym odbywajàcym si´ w Krakowie w latach 40. i 50. Wysta-
wa zosta∏a zainaugurowana 29 stycznia 2004 r. – tak˝e w Pa∏acu Sztuki. 16 lutego br. w Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa otwarto kolejnà wystaw´ zorganizowanà przez krakowskie OBEP.
Tym razem by∏a to ekspozycja poÊwi´cona Komendzie G∏ównej Armii Krajowej. Tworzywem wy-
stawy by∏y zbiory Marka Neya-Krwawicza. Wystawy te by∏y nast´pnie prezentowane w siedzibie
krakowskiego Oddzia∏u IPN w Wieliczce oraz w szko∏ach Krakowa i regionu. 

Oprócz wymienionych wystaw OBEP uczestniczy∏ w organizacji ekspozycji przygotowanych
przez wspó∏pracujàce instytucje zagraniczne. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie, Krakow-
skie Ko∏o Zwiàzku Ukraiƒców w Polsce oraz Oddzia∏ IPN zorganizowa∏y wystaw´ „Nie pozwólmy
zapomnieç. Sowiecka Ukraina – Komunistyczny terror – Wielki G∏ód” otwartà 11 maja 204 r.
w koÊciele oo. Jezuitów w Krakowie.

5 czerwca br. w auli Wy˝szej Szko∏y Pedagogiczno-Filozoficznej „Ignatianum” w Krakowie za-
prezentowano przygotowanà przez Instytut Kultury Polskiej w Lipsku wystaw´ „Lipsk 1989”. Or-
ganizacjà wystawy i towarzyszàcego jej spotkania i dyskusji z niemieckimi goÊçmi zaj´∏o si´ OBEP
IPN w Krakowie.

W siedzibie Oddzia∏u oraz w niektórych szko∏ach i instytucjach edukacyjnych trwa∏a ekspozycja
wczeÊniej przygotowanych wystaw. I tak: wystawa „Ma∏opolanie w katyƒskich dokumentach dra
Jana Zygmunta Robla” by∏a m.in. od 26 maja prezentowana w Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warsza-
wie, wystawa „Ruch ludowy w s∏u˝bie Rzeczypospolitej” – m.in. w Zespole Szkó∏ Ponadgimnazjal-
nych w Brzesku, wystawa „Stan wojenny w Ma∏opolsce” – w Zespole Szkó∏ Mechanicznych w Kra-
kowie; w siedzibie Oddzia∏u prezentowano wystaw´ „Nowa Huta – miasto walki i pracy”, w ratuszu
w Nowym WiÊniczu – wystaw´ „Polacy na Syberii”.

Przedstawiciele OBEP uczestniczyli w przygotowaniach do obchodów 25-lecia pierwszej piel-
grzymki Jana Paw∏a II do Polski oraz w pracach studyjnych nad – opartà na archiwaliach IPN – wy-
stawà „»Musicie byç mocni... Musicie byç wierni...«” w Instytucie Jana Paw∏a II w Krakowie.

4.4.2.2. Dzia∏ania skierowane do Êrodowiska nauczycielskiego 

Konferencje przedmiotowo-metodyczne:
• sesja popularnonaukowa poÊwi´cona stosunkom polsko-ukraiƒskim na Wo∏yniu podczas

II wojny Êwiatowej – 12 wrzeÊnia 2003 r. w Tarnowie;
• konferencja dla nauczycieli poÊwi´cona stosunkom polsko-ukraiƒskim na Wo∏yniu – 9 paê-

dziernika 2003 r. w OÊrodku Doskonalenia Nauczycieli w OÊwi´cimiu;
• konferencja poÊwi´cona KoÊcio∏owi w PRL po∏àczona z prezentacjà pakietu edukacyjnego

Prymas Tysiàclecia – kardyna∏ Stefan Wyszyƒski – 1 kwietnia 2004 r. w OÊrodku Doskonalenia Na-
uczycieli w Tarnowie;
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• konferencja na bazie pakietu edukacyjnego Stosunki polsko-ukraiƒskie w latach 1939–1947
– 5 kwietnia 2004 r. w Ma∏opolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie;

• konferencja na bazie pakietu edukacyjnego Polskie Paƒstwo Podziemne w latach 1939–1941 –
6 kwietnia 2004 r. w Ma∏opolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

4.4.2.3. Dzia∏ania skierowane do m∏odzie˝y szkolnej

Konkurs
Wspólnie z Urz´dem Marsza∏kowskim Województwa Ma∏opolskiego przeprowadzono – pod

patronatem prezesa IPN – konkurs dla uczniów szkó∏ województwa ma∏opolskiego zatytu∏owany:
„Z rodzinnych albumów. Budowanie Niepodleg∏ej 1914–1939”. Nades∏anych zosta∏o ok. 70 prac.
Laureaci wy∏onieni zostali w wyniku egzaminu ustnego.

Wyk∏ady otwarte dla uczniów klas maturalnych
Przeprowadzono cykl cotygodniowych (22) wyk∏adów. Odbywa∏y si´ one w sali wyk∏adowej

Ma∏opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
• 23 paêdziernika 2003 r. – Polskie Paƒstwo Podziemne;
• 30 paêdziernika 2003 r. – Polska po Ja∏cie;
• 13 listopada 2003 r. – Niepodleg∏oÊciowa konspiracja;
• 20 listopada 2003 r. – Przemiany ustrojowe w Polsce od 1944 r.;
• 27 listopada 2003 r. – Spo∏eczeƒstwo w okowach aparatu bezpieczeƒstwa;
• 4 grudnia 2003 r. – Polskie Stronnictwo Ludowe;
• 11 grudnia 2003 r. – Powstanie paƒstw „demokracji ludowej” w Europie; 
• 18 grudnia 2003 r. – Polska emigracja polityczna do 1989 r.;
• 8 stycznia 2004 r. – Zimna wojna 1946–1989;
• 15 stycznia 2004 r. – KoÊció∏ katolicki wobec komunizmu do 1978 r.;
• 5 lutego 2004 r. – Âwiat po Stalinie;
• 12 lutego 2004 r. – Odwil˝ po polsku;
• 19 lutego 2004 r. – Polska Gomu∏ki;
• 26 lutego 2004 r.– Kryzys marcowy;
• 4 marca 2004 r. – Od Grudnia do Czerwca;
• 11 marca 2004 r. – KoÊció∏ katolicki wobec komunizmu po 1978 r.;
• 18 marca 2004 r. – Opozycja nielegalna, lecz jawna;
• 25 marca 2004 r. – Fenomen „SolidarnoÊci”;
• 1 kwietnia 2004 r. – Stan wojenny i schy∏ek re˝imu;
• 15 kwietnia 2004 r. – „Jesieƒ narodów” w Europie;
• 22 kwietnia 2004 r. – Na drodze do III Rzeczpospolitej;
• 29 kwietnia 2004 r. – Âwiat wobec konfliktów XXI wieku.

Lekcje dla uczniów 
Kontynuujàc wspó∏prac´ z V Liceum Ogólnokszta∏càcym w Krakowie, pracownicy OBEP prze-

prowadzili lekcje historii na nast´pujàce tematy:
• Polska po Ja∏cie; 
• Polskie Stronnictwo Ludowe;
• Zimna wojna;
• KoÊció∏ katolicki wobec komunizmu;
• Niepodleg∏oÊciowa konspiracja;
• Âwiat po Stalinie;
• Odwil˝ po polsku;
• Kryzys marcowy;
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• Od Grudnia do Czerwca;
• Opozycja nielegalna, lecz jawna;
• Fenomen „SolidarnoÊci”;
• Stan wojenny i schy∏ek re˝imu;
• Polska emigracja polityczna.
Podobna tematyka realizowana by∏a na lekcjach historii prowadzonych przez OBEP w liceach

w Kielcach.

Inne formy pracy z m∏odzie˝à szkolnà
W szko∏ach Krakowa i regionu prezentowano wystawy przygotowane przez OBEP. Ka˝dorazo-

wo prezentacja po∏àczona by∏a z prelekcjà lub wieczornicà przeprowadzonà przez pracownika
OBEP. Odby∏y si´ one m.in. w szko∏ach Nowej Huty, Brzeska i Kielc.

4.4.2.4. Wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi, uczelniami, organizacjami pozarzàdowymi
i mediami

Wspó∏praca z mediami
• w „Dzienniku Polskim”, w ramach cyklu „Krakowski IPN i »Dziennik Polski« przypominajà”,

w ka˝dy piàtek ukazujà si´ artyku∏y autorstwa pracowników OBEP, dotyczàce interesujàcych epi-
zodów z powojennych dziejów regionu;

• bie˝àce prace OBEP prezentowane sà w lokalnej rozg∏oÊni Radia Kraków – Ma∏opolska oraz
w Radiu Maryja;

• pracownicy OBEP uczestniczà w programach lokalnej stacji TVP;
• trwa sta∏a wspó∏praca z „GoÊciem Niedzielnym” oraz „Tygodnikiem Powszechnym”;
• nawiàzany jest sta∏y kontakt z wszystkimi lokalnymi redakcjami czasopism, rozg∏oÊniami ra-

diowymi i stacjami telewizyjnymi;
• pracownicy OBEP uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji czterech programów telewizyj-

nych poÊwi´conych KoÊcio∏owi krakowskiemu i Janowi Paw∏owi II. 

Wspó∏praca ze Êrodowiskami kombatanckimi
Utrzymywany by∏ sta∏y kontakt roboczy z nast´pujàcymi organizacjami kombatanckimi:
• Komisja Historyczna Zwiàzku Sybiraków – Oddzia∏ w Krakowie;
• Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej;
• Obszar Po∏udniowy Stowarzyszenia Spo∏eczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „WolnoÊç i Nie-

zawis∏oÊç”;
• Zwiàzek Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego;
• Zwiàzek M∏odocianych Wi´êniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy”;
• Ma∏opolski Zwiàzek Batalionów Ch∏opskich;
• Zwiàzek ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych.

Wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi i samorzàdowymi
Z krakowskim OBEP IPN stale wspó∏pracujà nast´pujàce instytucje:
• Towarzystwo Mi∏oÊników Historii;
• Stowarzyszenie Civitas Christiana;
• Instytut Tertio Millennio;
• Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego w Krakowie;
• OÊrodek MyÊli Politycznej w Krakowie;
• Marsza∏ek Województwa Ma∏opolskiego i Urzàd Marsza∏kowski.
Szczególne znaczenie majà kontakty z samorzàdem województwa ma∏opolskiego, dzi´ki którym

zorganizowano konkurs, wyk∏ady dla uczniów, nawiàzano kontakty z zagranicznymi instytucjami.
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Siedziba Oddzia∏u IPN w Wieliczce by∏a prezentowana w ramach Ma∏opolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego w 2004 r.

Wspó∏praca ze szko∏ami wy˝szymi
Trwa∏a wspó∏praca, w ramach studium podyplomowego, z Instytutem Historii Uniwersytetu Ja-

gielloƒskiego oraz Wy˝szà Szko∏à Filozoficzno-Pedagogicznà „Ignacjanum” w Krakowie i Akade-
mià Âwi´tokrzyskà w Kielcach. 

4.5. OBEP LUBLIN

4.5.1. Realizacja programów badawczych 

4.5.1.1. „Aparat represji i opór spo∏eczny”
W wyniku prac prowadzonych w okresie sprawozdawczym w ramach tego programu realizowa-

no nast´pujàce projekty: 
• „Struktury i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej” – przygotowano wy-

dawnictwo êród∏owe pt. Rok pierwszy. Aparat bezpieczeƒstwa na Lubelszczyênie lipiec 1944–czerwiec
1945 (wydane w lipcu 2004 r.); zakoƒczono prace nad ustaleniem obsady personalnej poszczegól-
nych WUBP oraz PUBP województwa lubelskiego w latach 1944–1956 r.; opracowywano obsad´
personalnà SB województwa lubelskiego w ramach drugiego etapu programu – „Informator per-
sonalny aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej w latach 1956–1975”; przygotowano i wyg∏oszono
referat nt. „»Pomoc« sowiecka w tworzeniu polskiego aparatu bezpieczeƒstwa” (dr S. Poleszak)
w czasie konferencji naukowej nt. 60. rocznicy wywózek ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemne-
go w g∏àb ZSRR – Nowogród Wielki, 23 czerwca 2004 r.);

• „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej w latach 1956–1989” –
zorganizowano konferencj´ naukowà „Lubelska opozycja przed Sierpniem 1980 r.”, która odby∏a
si´ w Lublinie w dniach 20–21 paêdziernika 2003 r. W jej trakcie wyg∏oszony zosta∏ referat pracow-
nika OBEP (M. Choma-Jusiƒska) „Ludzie lubelskiej opozycji – korzenie, dzia∏alnoÊç”; M. Choma-
-Jusiƒska wyg∏osi∏a równie˝ referat „Tymczasowy Komitet Samoobrony Ch∏opskiej Ziemi Lubel-
skiej – dzia∏alnoÊç i rozpracowanie przez s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa” (w trakcie sesji naukowej „WieÊ
i ruch ludowy a w∏adza w PRL w latach 1956–1989” – Rzeszów, 27–28 listopada 2003 r.) oraz wy-
k∏ady: „Ârodowiska niezale˝ne i opozycja na Lubelszczyênie przed Sierpniem 1980 roku” (przezna-
czony dla s∏uchaczy sekcji historii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie – listopad 2003 r.)
i „Stan wojenny na Lubelszczyênie” (w ramach wspó∏pracy z Miejskà Bibliotekà Publicznà w Che∏-
mie – Che∏m, 16 grudnia 2004 r.);

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956” – prowa-
dzono prace redakcyjne nad „Atlasem podziemia niepodleg∏oÊciowego w Polsce w latach 1944–1956”;
dr S∏awomir Poleszak zakoƒczy∏ prace redakcyjne nad wydawnictwem êród∏owym Pami´tniki kpt.
Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” (wydane w paêdzierniku 2004 r.) oraz wyg∏osi∏ referat „Dzia∏alnoÊç
i rozpracowanie oddzia∏u kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego »Uskoka« (1944–1949)” w trakcie panelu
dyskusyjnego „Podziemie antykomunistyczne w Polsce po II wojnie Êwiatowej” – Lublin, 21 maja
2004 r.; dr Rafa∏ Wnuk wyg∏osi∏ referat „Podstawy ideowe i polityczne polskiego antykomunistycz-
nego podziemia niepodleg∏oÊciowego” (w trakcie sesji naukowej „Opór spo∏eczeƒstwa wobec sys-
temu represji w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956” – Wilno, 6–7 listopada 2003 r.); w ramach
seminarium „40-lecie Êmierci w walce Józefa Franczaka »Lalka«” zorganizowanego przez Parla-
mentarny Zespó∏ do spraw Tradycji Niepodleg∏oÊciowych Sejmu RP (Warszawa, 16 grudnia 2003 r.)
pracownicy OBEP wyg∏osili referaty: „Bastiony zbrojnego oporu antykomunistycznego w Polsce
1944–1963” oraz „˚ycie, s∏u˝ba i Êmierç ostatniego ˝o∏nierza polskiego paƒstwa niepodleg∏oÊcio-
wego”; dr J. Wo∏oszyn wyg∏osi∏ odczyt „Wykonawcy woli Stalina. Dzia∏ania 64. Dywizji Piechoty
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NKWD na Lubelszczyênie 1944–1947” w ramach wspó∏pracy z Miejskà Bibliotekà Publicznà
w Che∏mie – Che∏m, 19 listopada 2003 r. W ramach programu dr J. Wo∏oszyn przygotowuje
monografi´ poÊwi´conà konspiracyjnym organizacjom m∏odzie˝owym na Lubelszczyênie w latach
1944–1956 – planowane zakoƒczenie kwiecieƒ 2005 r.

4.5.1.2. „Wojna i okupacja” 
W ramach realizacji tego programu wyg∏oszono: 
• wyk∏ad „Konspiracja Polska na Kresach 1939–1941 r.” w ramach wspó∏pracy z Miejskà Biblio-

tekà Publicznà w Che∏mie – Che∏m, marzec 2004 r. (dr R. Wnuk); 
• referat „Konspiracja Polska na Wo∏yniu 1939–1941” w trakcie sesji naukowej „Okupacja so-

wiecka 1939–1941” – PrzemyÊl, 18–19 wrzeÊnia 2003 r. (dr R. Wnuk).

4.5.1.3. „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich”
W ramach realizacji tego programu:
• przygotowano polsko-francuskà sesj´ dotyczàcà pami´ci o zag∏adzie ˚ydów oraz wyg∏oszono

referat „Przysz∏oÊç kwestii ˝ydowskiej w ocenie Delegatury Rzàdu w latach 1942-1944” (dr D. Li-
bionka) – Lublin, 23–24 stycznia 2004 r. W okresie sprawozdawczym nastàpi∏o zakoƒczenie prac
redakcyjnych i przes∏anie maszynopisu wydawnictwa posesyjnego pt. „»Aktion Reinhardt«. Zag∏a-
da ˚ydów w GG” (planowane wydanie do koƒca 2004 r.);

• A. Pu∏awski wyg∏osi∏ wyk∏ad „Eksterminacja ludnoÊci ˝ydowskiej na Lubelszczyênie” w ra-
mach wspó∏pracy z Miejskà Bibliotekà Publicznà w Che∏mie (Che∏m, 29 stycznia 2004 r.) i wzià∏
udzia∏ w Summer Seminar for Educators „Teaching The Shoah and Antisemitism” zorganizowa-
nym przez Instytut Yad Vashem (Jerozolima, czerwiec 2004 r.). A. Pu∏awski i A. Jaczyƒska brali
udzia∏ w przygotowywaniu pakietu edukacyjnego „Zag∏ada ˚ydów polskich” (planowane wydanie
2005 r.).

4.5.1.4. „Polacy i inne narody”
W ramach realizacji programu OBEP Lublin koordynuje (w skali kraju) prace nad tematem

„Stosunki Polsko-Ukraiƒskie 1939–1989”. W ramach tego projektu:
• dr Rafa∏ Wnuk wyg∏osi∏ referat „Polish Historiography of Polish-Ukrainian Relations during

WW II and its Aftermath” w trakcie mi´dzynarodowej konferencji „Polish-Ukrainian Relations:
Past, Present, Future” – Nowy Jork, 26–27 marca 2004 r.;

• dr Grzegorz Motyka i Mariusz Zajàczkowski brali udzia∏ w panelu dyskusyjnym po prezenta-
cji filmu Wo∏yƒ – znak bólu (Lublin, 5 kwietnia 2004 r.);

• dr Grzegorz Motyka wzià∏ udzia∏ w panelu dyskusyjnym „Ukraiƒska i polska debata o Wo∏y-
niu” zorganizowanej przez Fundacj´ im. Stefana Batorego (Warszawa, 29 wrzeÊnia 2003 r.);

• dr Grzegorz Motyka wyg∏osi∏ wyk∏ad dla uczniów i nauczycieli w szkole w Zwoleniu „Stosun-
ki polsko-ukraiƒskie 1939–1947” (9 marca 2004 r.);

• przygotowywano wydawnictwo êród∏owe pod roboczym tytu∏em „UB i SB wobec mniejszoÊci
ukraiƒskiej” (planowane wydanie 2005 r.);

• dr W∏adys∏aw Bu∏hak, zast´pca dyrektora BEP, wyg∏osi∏ wyk∏ad na mi´dzynarodowej konfe-
rencji na Uniwersytecie w Lund „The Holocaust and European Historical Culture” i przygotowa∏
do wydania drukiem referat „Road to G∏´boczyca. Redefinition of Polish historical culture in XIX
and XX-th century and Polish-Ukrainian ethnic cleansings in 1943–1947” (poÊwi´cony m.in.
zbrodniom OUN-UPA na Wo∏yniu). 

4.5.1.5. Wspó∏praca ze szko∏ami wy˝szymi
Kontynuowano wspó∏prac´ z UMCS i KUL w ramach podpisanych umów. Z KUL wspó∏praco-

wano m.in. przy organizacji konferencji naukowej „Lubelska opozycja przed Sierpniem 1980 r.”
(Lublin, 20–21 paêdziernika 2003 r.), natomiast z UMCS przy przygotowaniach do mi´dzynarodo-
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wej konferencji naukowej „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego”, która odby∏a si´ w dniach
21–22 lipca 2004 r. w Che∏mie. 

4.5.2. Dzia∏ania edukacyjne

4.5.2.1. Wspó∏praca ze Êrodowiskiem nauczycielskim i ze szko∏ami
OBEP Lublin zorganizowa∏ szkolenie dla nauczycieli wokó∏ pakietu edukacyjnego Stosunki pol-

sko-ukraiƒskie 1939–1947 w nast´pujàcych miejscach:
• Siemiatycze (udzia∏ dra G. Motyki i M. Zajàczkowskiego w szkoleniu organizowanym przez

IPN O/Bia∏ystok);
• Kraków (udzia∏ dra G. Motyki i A. Jaczyƒskiej w szkoleniu organizowanym przez IPN O/Kra-

ków);
• ¸ódê (udzia∏ dra G. Motyki i M. Zajàczkowskiego w szkoleniu organizowanym przez IPN

O/¸ódê);
• Lublin (czerwiec 2004 r., realizacja szkolenia: A. Jaczyƒska, M. Zajàczkowski; liczba uczest-

ników – 12);
• Warszawa (udzia∏ dra G. Motyki, M. Zajàczkowskiego i A. Jaczyƒskiej w szkoleniu organizo-

wanym przez BEP Warszawa).
Szkolenie dla nauczycieli wokó∏ pakietu edukacyjnego Prymas Tysiàclecia – kardyna∏ Stefan Wy-

szyƒski odby∏o si´ podczas „Dnia IPN” w ramach Tygodnia Kultury ChrzeÊcijaƒskiej w Che∏mie or-
ganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Oddzia∏ Miejski w Che∏mie,
przy wspó∏udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej (maj 2004).

W ZamoÊciu mia∏o miejsce szkolenie dla nauczycieli dotyczàce pakietu Czerwiec 1976 – Krok
ku wolnoÊci (marzec 2004 r., we wspó∏pracy z BEP Warszawa) – 20 uczestników.

Pracownicy OBEP IPN wzi´li te˝ udzia∏ w warsztatach dla nauczycieli w ramach organizo-
wanego przez WODN w Lublinie cyklu „TwórczoÊç i bezdro˝a twórczoÊci”, Lublin (czerwiec
2004 r.).

Ponadto zorganizowano tzw. lekcje otwarte w nast´pujàcych miejscach:
• „Stosunki polsko-ukraiƒskie 1939–1947” – lekcja dla uczniów Katolickiego Liceum Ogólno-

kszta∏càcego w Garwolinie;
• „Losy dzieci polskich pod okupacjà niemieckà” – lekcje muzealne dla uczniów I Liceum

Ogólnokszta∏càcego w ZamoÊciu (4 klasy), Publicznego Gimnazjum w Wysokiem (4 klasy) i Spo-
∏ecznego Gimnazjum w ZamoÊciu (2 klasy) – grudzieƒ 2003 r.;

• „«Aktion Reinhardt». Zag∏ada ˚ydów w Generalnym Gubernatorstwie” – lekcja muzealna
dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Che∏mie – styczeƒ 2004 r.;

• „Stosunki polsko-ukraiƒskie 1939–1947” – wyk∏ady dla nauczycieli i uczniów w szkole w Zwo-
leniu – 9 marca 2004 r.;

• „Zag∏ada ˚ydów na Lubelszczyênie – obozy pracy i szkoleniowy w Trawnikach” – lekcja dla
uczniów Gimnazjum Publicznego w Trawnikach, 20 kwietnia 2004 r.;

• „Ludobójstwo ˚ydów w latach 1939–1945” – lekcja dla uczniów internatu Zespo∏u Szkó∏
Technicznych w Che∏mie, Adam Pu∏awski, maj 2004 r.

4.5.2.2. Konkursy historyczne i zbli˝one formy pracy z m∏odzie˝à 
OBEP IPN Lublin zorganizowa∏ rajd historyczno-krajoznawczy dla m∏odzie˝y „Mi´dzy Tan-

wià i So∏okijà. Pogranicze polsko-ukraiƒskie” w Werchratej i okolicach, 19–21 wrzeÊnia 2003 r.,
uczestnicy: 5 dru˝yn ze szkó∏ w Grabowcu (Gimnazjum przy Zespole Szkó∏ im. Henryka Sien-
kiewicza), ZamoÊciu (I Spo∏eczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej), Bi∏goraju (Gimnazjum
przy Zespole Szkó∏ Budowlanych i Ogólnokszta∏càcych im. Józefa Dechnika – 2 dru˝yny)
i Trawnikach (Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej) – ∏àcznie 40 osób wraz z opieku-
nami.
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4.5.2.3. Seminaria i spotkania otwarte
OBEP IPN Lublin wspólnie z Miejskà Bibliotekà Publicznà w Che∏mie zorganizowa∏ cykl wyk∏a-

dów otwartych dotyczàcych historii Polski w latach 1939–1989. Wyg∏oszono nast´pujàce prelekcje:
• 19 listopada 2003 r., dr Jacek Wo∏oszyn – „Wykonawcy woli Stalina. Dzia∏ania 64. Dywizji

Piechoty NKWD na Lubelszczyênie 1944–1947”;
• 16 grudnia 2003 r., Ma∏gorzata Jusiƒska-Choma – „Stan wojenny na Lubelszczyênie”;
• 29 stycznia 2004 r., Adam Pu∏awski – „Eksterminacja ludnoÊci ˝ydowskiej na Lubelszczyênie”;
• 12 lutego 2004 r., Alina Ga∏an (OKÂZpNP Lublin) – „Eksterminacja ludnoÊci polskiej na Lu-

belszczyênie w latach 1939–1944”;
• 11 marca 2004 r., dr Rafa∏ Wnuk – „Podziemie niepodleg∏oÊciowe na Kresach w latach 1939–

–1941”;
• 15 kwietnia 2004 r., dr Jaros∏aw Kopiƒski (OBUiAD Lublin) – „Rozpracowanie grupy Edwar-

da Taraszkiewicza »˚elaznego« przez aparat bezpieczeƒstwa w latach 1947–1951”;
• 20 maja 2004 r., dr Dariusz Libionka – „˚ycie codzienne stalinowskiego aparatu partyjnego

na Lubelszczyênie”;
• 17 czerwca 2004 r., Maciej Sobieraj (OBUiAD Lublin) – „èród∏a do dziejów opozycji na Lu-

belszczyênie w latach 70. w zasobach lubelskiego oddzia∏u IPN”.
OBEP IPN Lublin odpowiada∏o ponadto za „Dzieƒ IPN” w ramach Tygodnia Kultury Chrze-

Êcijaƒskiej w Che∏mie (g∏ówni organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Od-
dzia∏ Miejski w Che∏mie, przy wspó∏udziale Miejskiej Biblioteki Publicznej). Odby∏ si´ m.in. wy-
k∏ad dra Jana ˚aryna poÊwi´cony Prymasowi Tysiàclecia kardyna∏owi Stefanowi Wyszyƒskiemu
i prezentacja wystawy „Z archiwum IPN...”.

4.5.2.4. Promocje wydawnictw IPN
Promocja pakietu edukacyjnego Prymas Tysiàclecia – kardyna∏ Stefan Wyszyƒski odby∏a si´ pod-

czas „Dnia IPN” w ramach Tygodnia Kultury ChrzeÊcijaƒskiej w Che∏mie organizowanego przez
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Oddzia∏ Miejski w Che∏mie, przy wspó∏udziale Miej-
skiej Biblioteki Publicznej – Che∏m, 27 maja 2004 r

4.5.2.5. Wspó∏praca z mediami
Pracownicy OBEP Lublin wyst´powali w telewizjach zagranicznych (2 nagrania), telewizji o za-

si´gu ogólnopolskim (1 nagranie), telewizjach regionalnych i kablowych (5 nagraƒ), rozg∏oÊniach
radiowych o zasi´gu ogólnopolskim (1 nagranie), rozg∏oÊniach radiowych o zasi´gu lokalnym
(15 nagraƒ). Ponadto wspó∏pracowano z nast´pujàcymi pismami ogólnopolskimi i lokalnymi: „Ga-
zeta Wyborcza” (tak˝e edycja regionalna), „Wprost”, „Pro-Patria”, „Kresy – Tygodnik Che∏mski”,
„Super Tydzieƒ Che∏mski”, „Tygodnik Zamojski”, „Kronika Tygodnia”, „Dziennik Wschodni”
(tak˝e edycje regionalne), „Kurier Lubelski”.

4.5.2.6. Wspó∏praca ze Êrodowiskami kombatanckimi
Utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami kombatanckimi ma charakter sta∏y i jest cz´Êcià

bie˝àcej pracy OBEP Lublin. Warto tutaj wyró˝niç:
• wspó∏prac´ z Polskim Zwiàzkiem by∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ

i Obozów Koncentracyjnych – Zarzàdem Okr´gu w ZamoÊciu przy organizacji dyskusji panelowej
„Polscy wyp´dzeni” – ZamoÊç, 2 grudnia 2003 r., Ratusz Miejski;

• udzia∏ dra S. Poleszaka w mi´dzynarodowej konferencji wspó∏organizowanej przez Zwiàzek
Sybiraków, Ârodowisko Borowiczan „Polacy w 27. obozie jeƒców wojennych i internowanych
– GUPWI – NKWD – MSW – ZSRR”, wyg∏oszenie referatu „Pomoc sowiecka przy tworzeniu pol-
skiego aparatu bezpieczeƒstwa” – Nowogród Wielki, 23–24 czerwca 2004 r.;

• udzia∏ w uroczystoÊciach organizowanych przez Êrodowiska kombatanckie, m.in. w 60. rocz-
nic´ bitwy pod Osuchami – Osuchy, 27 czerwca 2004 r.
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4.6. OBEP ¸ÓDè

4.6.1. Realizacja programów badawczych

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad tematami badawczymi z roku ubieg∏ego
oraz rozpocz´to kilka nowych. Stan zaawansowania prac przedstawia si´ nast´pujàco:

4.6.1.1. „Aparat represji i opór spo∏eczny”
Temu tematowi poÊwi´cono najwi´cej si∏ i uwagi. Jest on realizowany w rozbiciu na nast´pujà-

ce podprojekty:
• „Struktura i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej” – uzupe∏niono i prze-

kazano koordynatorowi projektu tabelaryczne opracowanie b´dàce zestawieniem obsady perso-
nalnej wy˝szych stanowisk w WUBP i PUBP w ¸ódzkiem za lata 1945–1956. Baz´ êród∏owà stano-
wi∏y przede wszystkim akta sprawozdawcze, osobowe oraz rozkazy personalne. Ponadto
przygotowano opracowanie Kadra kierownicza UB w ¸ódzkiem, stanowiàce rozdzia∏ w pracy zbio-
rowej. Nast´pnie przystàpiono do odtwarzania obsady personalnej struktur SB w regionie ∏ódzkim
w latach 1956–1975; 

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956” – bada-
nia koncentrowa∏y si´ na uÊciÊlaniu dotychczasowych informacji o dzia∏alnoÊci poszczególnych or-
ganizacji podziemnych. Ich wyniki zostanà zawarte m.in. w przygotowywanym przez central´ IPN
„Atlasie podziemia”. Przygotowywano monografi´ Konspiracyjnego Wojska Polskiego;

• „Dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa wobec emigracji politycznej” – wykonano kwerendy w ar-
chiwach IPN i MSZ do rozdzia∏u Dzia∏alnoÊç MBP przeciwko repatriantom z Zachodu w latach
1945–1953 stanowiàcego cz´Êç przygotowywanego tomu studiów. Wst´pna wersja rozdzia∏u prze-
kazana zosta∏a redaktorowi tomu w kwietniu 2004 r.;

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z KoÊcio∏em i wolnoÊcià wyznania” – z udzia∏em innych in-
stytucji naukowych w dniach 12–13 maja 2004 r. zorganizowana zosta∏a konferencja naukowa „Ko-
Êció∏ rzymskokatolicki w ¸ódzkiem w okresie duszpasterzowania biskupa Micha∏a Klepacza
(1947–1967)”. Materia∏y z sesji przygotowywane sà do druku. Konferencja ta obj´ta by∏a patrona-
tem prof. dra hab. Leona Kieresa – prezesa IPN i abp. dra W∏adys∏awa Zió∏ka – metropolity ∏ódz-
kiego 

• „W∏adze wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej w latach 1956–1989” – ba-
daniami obj´to problematyk´ roku 1976 i ukszta∏towanie si´ opozycji przedsierpniowej w ¸ódz-
kiem. W rezultacie kwerendy przeprowadzonej w Archiwum Paƒstwowym w ¸odzi, Archiwum IPN
w Warszawie i Archiwum IPN w ¸odzi, powsta∏y 2 artyku∏y i 2 biogramy.

4.6.1.2. „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich”
Wykonano wielokierunkowe i rozleg∏e kwerendy w nast´pujàcych archiwach i muzeach: Archi-

wum Muzeum Auschwitz-Birkenau, Archiwum Paƒstwowe w Poznaniu, Okr´gowa Komisja Âciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Poznaniu, ˚ydowski Instytut Historyczny
w Warszawie, Archiwum Paƒstwowe w ¸odzi. Interesujàcy materia∏ uda∏o si´ odnaleêç w aktach
Gestapo w ¸odzi i aktach procesowych hitlerowskiego Sàdu Specjalnego. Zgromadzono informa-
cje dotyczàce represji wobec Polaków podejmujàcych próby udzielania pomocy ludnoÊci ˝ydow-
skiej oraz potwierdzajàce przypadki negatywnych postaw polskich mieszkaƒców ¸odzi i regionu
wobec ˚ydów. Wyniki badaƒ b´dà zamieszczone w tomie zbiorowym poÊwi´conym stosunkom pol-
sko-˝ydowskim na terenach pod okupacjà niemieckà. Materia∏ stanowiàcy podsumowanie dotych-
czasowego etapu prac podlega opracowaniu redakcyjnemu. 

We wspó∏pracy z Archiwum Paƒstwowym w ¸odzi, Uniwersytetem ¸ódzkim i ˚ydowskim In-
stytutem Historycznym OBEP ¸ódê przygotowa∏o mi´dzynarodowà konferencj´ naukowà „Feno-
men getta ∏ódzkiego 1940–1944” (odby∏a si´ w dniach 11–12 paêdziernika 2004 r.). Pracownicy
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OBEP przygotowali 2 referaty na sesj´, uczestniczyli ponadto w pracach koncepcyjnych i organi-
zacyjnych.

4.6.1.3. „Lista represjonowanych – skazani na kar´ Êmierci”
Na bazie materia∏ów zebranych w ramach tego projektu przygotowane zosta∏y do druku relacje

osób skazanych na kar´ Êmierci, na których wyrok nie zosta∏ wykonany. Relacje zamieszczono
w ogólnopolskim wydawnictwie Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich
i ich losy.

4.6.1.4. „Polacy i inne narody”
W ramach tego projektu opublikowano prac´ zbiorowà Aleksandrów – miasto trzech narodów,

wydanà przez samorzàd Aleksandrowa ¸ódzkiego. Przy publikacji zaanga˝owanych by∏o 3 pracow-
ników OBEP ¸ódê.

4.6.1.5. „Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny”
Pracownicy OBEP ¸ódê aktywnie uczestniczyli w tworzeniu s∏ownika. W II tomie opublikowa-

li pi´ç biogramów. Ponadto recenzowali biogramy opracowane przez innych autorów. Redakcji III
tomu zaproponowano przygotowanie kolejnych tekstów.

4.6.1.6. „WieÊ wobec w∏adzy ludowej”
Wydana zosta∏a ksià˝ka L. Próchniaka Kolektywizacja rolnictwa w regionie ∏ódzkim 1946–1956,

co oznacza, ˝e projekt zosta∏ zakoƒczony. Ten sam autor opublikowa∏ artyku∏ w wydawnictwie po-
sesyjnym Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1956).

4.6.1.7. „Wojskowy Sàd Rejonowy w ¸odzi 1946–1955”
W okresie sprawozdawczym materia∏y sesji, która mia∏a miejsce w maju 2003 r. (referaty i za-

∏àcznik w postaci wykazu osób skazanych na kar´ Êmierci przez ∏ódzki WSR), zosta∏y opracowane
redakcyjnie i zakwalifikowane do druku. Ponadto – w ramach projektu – podejmowano próby usta-
lenia miejsc pochówku osób skazanych przez ∏ódzki WSR na kar´ Êmierci, wobec których wykona-
no wyrok.

4.6.1.8. Wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi, mediami, szko∏ami wy˝szymi, Êrodowiskiem
nauczycielskim itp. 

Projekty naukowe – tak jak w latach ubieg∏ych – realizowane by∏y we wspó∏pracy z lokalnymi
Êrodowiskami naukowymi. Dobrze uk∏adajà si´ relacje z Instytutem Historii Akademii Âwi´tokrzy-
skiej–Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Zosta∏y one zaakcentowane podpisaniem 16 lutego 2004 r.
umowy o wspó∏pracy. W planach obu stron na rok 2005 zosta∏a uj´ta mi´dzynarodowa konferen-
cja naukowa. Kontakty z Uniwersytetem ¸ódzkim równie˝ rozwijajà si´ pomyÊlnie. W paêdzierni-
ku 2004 r. w kooperacji z tà uczelnià zosta∏a przygotowana mi´dzynarodowa konferencja nauko-
wa. Ponadto w ramach wspó∏pracy z U¸, w siedzibie ∏ódzkiego Oddzia∏u IPN goÊcili studenci ze
State University of Minnesota, dla których przygotowano odczyt dotyczàcy dzia∏alnoÊci IPN, po∏à-
czony z prezentacjà wybranych materia∏ów archiwalnych. Na wniosek Politechniki ¸ódzkiej gro-
madzone by∏y materia∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci konspiracyjnej nauczyciela akademickiego P¸,
prof. Boles∏awa Rossiƒskiego.

4.6.2. Dzia∏ania edukacyjne i wystawiennicze

4.6.2.1. Wystawy
W okresie sprawozdawczym OBEP przygotowa∏o wystaw´ „Obraz wroga w propagandzie

PRL”, najobszerniejszà z dotychczasowych ekspozycji przygotowanych w ¸odzi. Na wystaw´ z∏o˝y-
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∏o si´ kilkaset eksponatów umieszczonych na 30 panelach, 20 ramach, 6 stojakach. Wystaw´ wzbo-
gacono dwiema inscenizacjami, zaprezentowano te˝ nagrania dêwi´kowe oraz filmy propagando-
we. Ekspozycja zosta∏a otwarta 2 paêdziernika 2003 r. w Muzeum Tradycji Niepodleg∏oÊciowych
w ¸odzi. Wystawa cieszy∏a si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem. By∏a prezentowana tak˝e w mu-
zeach w Be∏chatowie, Radomsku, Sieradzu, Poznaniu i w Pa∏acu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Ponadto wspólnie z uczniami Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 w ¸odzi zaprezentowa-
no na terenie tej szko∏y 8 marca 2004 r. wystaw´ edukacyjnà „Kobieta w PRL”. M∏odzie˝ przyj´∏a
z entuzjazmem wystaw´ oraz towarzyszàce jej imprezy.

Powy˝sze dwie nowe wystawy oraz ekspozycje zrealizowane wczeÊniej – „Wojenne dzieciƒstwo.
Losy dzieci polskich pod okupacjà hitlerowskà”, „Okr´g ¸ódê AK – »Barka«”, „˚o∏nierze »War-
szyca«”, „Stan wojenny. Spojrzenie po 20 latach” – by∏y przez ca∏y rok prezentowane w wielu lo-
kalnych oÊrodkach muzealnych, szko∏ach oraz sali wystawienniczej Instytutu Pami´ci Narodowej
w ¸odzi. Wystawa „Wojenne dzieciƒstwo” – co trzeba podkreÊliç – by∏a udost´pniona zaintereso-
wanym równie˝ w Paƒstwowym Muzeum na Majdanku. Natomiast wystawa o Armii Krajowej tra-
fi∏a nawet do Zespo∏u Szkó∏ Rolniczych w Olsztynie. Ponadto eksponowano 3 wystawy przygoto-
wane przez inne OBEP: „Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1944–1956” (Rzeszów), „Zgas∏o
s∏oneczko ludzkoÊci” (Wroc∏aw) oraz „Sowieckie piek∏o” (Poznaƒ).

W zwiàzku z 60. rocznicà likwidacji getta w ¸odzi trwa∏y prace organizacyjne zwiàzane z przy-
gotowywaniem aran˝acji plastycznej „Nieobecni” i pokazu multimedialnego „Ulice getta”. Ca∏oÊç
przewidziana by∏a do prezentacji na Starym Rynku w ¸odzi (co odby∏o si´ ju˝ po zakoƒczeniu
okresu sprawozdawczego). 

4.6.2.2. Warsztaty dla nauczycieli
OBEP ¸ódê zorganizowa∏ nast´pujàce kursy tematyczne:
• „˚ydzi polscy i ich zag∏ada” – kurs dla nauczycieli w wymiarze 21 godzin lekcyjnych. W reali-

zacj´ przygotowanych warsztatów przedmiotowo-metodycznych w∏àczono pracowników Instytutu
Historii Uniwersytetu ¸ódzkiego, ¸ódzkiej ˚ydowskiej Gminy Wyznaniowej i Towarzystwa Spo-
∏eczno-Kulturalnego ˚ydów w ¸odzi. Zaj´cia przeprowadzono w semestrze zimowym oraz powtó-
rzono w semestrze letnim – ∏àcznie 12 spotkaƒ. W kursie wzi´∏o udzia∏ 55 nauczycieli szkó∏ ponad-
podstawowych.

• „PropagandyÊci, cenzorzy, opozycja...” – kurs dla nauczycieli w wymiarze 30 godzin. W serii
zaj´ç przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Pami´ci Narodowej oraz prelegentów ze-
wn´trznych wykorzystywano nowoczesne Êrodki dydaktyczne oraz najnowsze publikacje naukowe.
Uczestniczy∏o w nich 30 pedagogów.

Ponadto przeprowadzono dla nauczycieli kilkugodzinne szkolenia dotyczàce wykorzystania pa-
kietów Konspiracyjne Wojsko Polskie i Stosunki polsko-ukraiƒskie 1939–1947. W ¸odzi i Skierniewi-
cach wyg∏oszono równie˝ dla nauczycieli wyk∏ady z najnowszej historii Polski. 

W ramach przygotowaƒ do obchodów 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto Oddzia∏owe
Biuro Edukacji Publicznej w ¸odzi przeprowadzi∏o lekcje historii dla blisko 300 uczniów dotyczà-
ce Zag∏ady i historii ∏ódzkiego getta w siedzibie IPN i w szko∏ach. Lekcje dla uczniów poprowa-
dzono tak˝e w Radomsku i Bia∏ej Rawskiej. 

Kursy i zaj´cia metodyczne odbywa∏y si´ nie tylko w ¸odzi, ale te˝ w Opocznie, Radomsku
i Be∏chatowie. W ramach samych kursów przygotowanych i poprowadzonych przez OBEP prze-
szkolono ∏àcznie 85 nauczycieli historii i wiedzy o spo∏eczeƒstwie. W Be∏chatowie edukowanie
nauczycieli u∏atwi∏o podpisanie 11 grudnia 2003 r. umowy o wspó∏pracy z miejscowym urz´dem
miasta.

Nawiàzano równie˝ wspó∏prac´ ze Stowarzyszeniem Initiative KZ-Aussenlager Lichterfelde
e.V. w sprawie organizacji wspólnego polsko-niemieckiego przedsi´wzi´cia edukacyjnego dotyczà-
cego pracy przymusowej Polaków z regionu ∏ódzkiego w Niemczech. Pracownicy OBEP ¸ódê
uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez stron´ niemieckà w miejscowoÊci Kolberg (Bran-
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denburgia). Zakoƒczenie projektu planowane jest na sierpieƒ 2005 r. W jego ramach prowadzone
sà zaj´cia edukacyjne dla m∏odzie˝y licealnej ze Zgierza. 

4.6.2.3. Konkursy szkolne
W zwiàzku z udzia∏em Oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodowej w ¸odzi w obchodach 60. rocz-

nicy likwidacji getta w ¸odzi zorganizowany zosta∏ regionalny konkurs historyczny „Zag∏ada ˝y-
dowskich miasteczek. Losy polskich ˚ydów w latach II wojny Êwiatowej”. W konkursie wzi´∏o
udzia∏ ok. 80 uczniów ze szkó∏ woj. ∏ódzkiego. W czerwcu 2004 r. konkurs zosta∏ rozstrzygni´ty,
zwyci´zcom – na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – wr´czono nagrody i dyplomy. 

4.6.2.4. Rajdy historyczno-krajoznawcze – III i IV edycja „Terenowej lekcji historii”
9 paêdziernika 2003 r. zorganizowano dla m∏odzie˝y szkolnej rajd „WrzeÊniowym szlakiem ar-

mii »¸ódê«” nawiàzujàcy do walk Wojska Polskiego z hitlerowcami we wrzeÊniu 1939 r. w rejonie
Zelowa i Po˝d˝enic. Na potrzeby rekonstrukcji historycznej, ze zbiorów Szko∏y Filmowej w ¸odzi
i muzeum w Piotrkowie Trybunalskim wypo˝yczono kopie munduru polskiego wraz z oporzàdze-
niem oraz broƒ. Ponadto m∏odzie˝y zaprezentowano ró˝norodnà broƒ strzeleckà oraz wozy pan-
cerne na terenie prywatnego „muzeum”.

3 czerwca 2004 r. zorganizowano dla m∏odzie˝y szkolnej rajd „Akcja »Burza« w Obwodzie AK
Brzeziny-Koluszki”, zakoƒczony spotkaniem z kombatantami Armii Krajowej i Szarych Szeregów. 

4.6.2.5. Publikacje o charakterze edukacyjnym
Opracowano wybór tekstów êród∏owych dla szkó∏ ponadgimnazjalnych „Region ¸ódzki po II woj-

nie Êwiatowej”. Ca∏oÊç materia∏u skierowano do recenzji.

4.6.2.6. Wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi 
OBEP ¸ódê szeroko wspó∏pracuje ze Êrodowiskami kombatanckimi. Szczególnie aktywne sà kon-

takty ze Êrodowiskiem Szarych Szeregów, Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK Okr´gu ¸ódê, Zrze-
szeniem „WiN” – Obszar Centralny, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Batalionów Ch∏opskich
oraz Wojewódzkiego Porozumienia Kombatantów i Organizacji Niepodleg∏oÊciowych. Kombatanci
biorà udzia∏ w wielu przedsi´wzi´ciach edukacyjnych organizowanych przez Instytut – rajdach, od-
czytach, wystawach. Pracownicy IPN natomiast uczestniczà w uroczystoÊciach patriotycznych orga-
nizowanych przez kombatantów oraz spotkaniach i zjazdach sprawozdawczo-wyborczych organiza-
cji kombatanckich. Wyrazem dobrej wspó∏pracy z kombatantami jest rozpocz´cie cyklicznych
spotkaƒ w ramach ∏ódzkiego ko∏a Klubu Historycznego im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Na
inauguracyjne spotkanie 24 czerwca br. do siedziby IPN przybyli przedstawiciele wszystkich wa˝-
niejszych organizacji kombatanckich. 

Utrzymywane sà tak˝e kontakty ze Êrodowiskiem polonijnym w Chicago i Nowym Jorku.
W prasie i polonijnych rozg∏oÊniach radiowych zamieszczane sà artyku∏y i audycje dotyczàce naj-
nowszej historii Polski. 

4.6.2.7. Wspó∏praca z mediami
Dobre relacje z mediami sà jednym z wa˝niejszych celów dzia∏alnoÊci edukacyjnej. W cyklicz-

nej audycji czwartkowej Radia ¸ódê bardzo cz´sto prezentowano wypowiedzi historyków IPN,
promowano wydawnictwa i dzia∏ania edukacyjne. Przedstawiciele mediów uczestniczyli w wi´k-
szych imprezach organizowanych przez OBEP. Równie˝ TVP 3 i TV Toya prezentowa∏y materia∏y
dotyczàce dzia∏alnoÊci naukowej i edukacyjnej Instytutu. Szczególnie silnie by∏o nag∏oÊnione od-
nalezienie dokumentów i zdj´ç archiwalnych dotyczàcych festiwalu w Jarocinie.

Ponadto dr J. Wróbel wspó∏pracuje z radiostacjami polonijnymi w USA – WNVR 1030 (Chi-
cago) i WRKL 910 (Nowy Jork). W minionym roku sprawozdawczym wzià∏ udzia∏ w 22 audy-
cjach.
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4.7. OBEP POZNA¡

4.7.1. Realizacja programów badawczych

4.7.1.1. „Aparat represji i opór spo∏eczny”
W ramach prac nad centralnym programem badawczym „Aparat represji i opór spo∏eczny”

OBEP w Poznaniu zajmowa∏o si´ nast´pujàcymi projektami: 
• „Struktura i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej” – przeprowadzono

kwerend´ archiwalnà w zbiorach OBUiAD dotyczàcà obsady personalnej WUBP i PUBP w woje-
wództwach wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim oraz utworzenie baz danych, etap I
– lata 1945–1956; etap II – lata 1956–1975;

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956” – prze-
prowadzono kwerendy archiwalne dotyczàce rozpracowania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy
Ochotniczej „Warta” przez WUBP w Poznaniu. Zbierano informacje dotyczàce innych organizacji
niepodleg∏oÊciowych dzia∏ajàce na terenie Wielkopolski w latach 1945–1956. Prowadzono prace
nad „Atlasem podziemia niepodleg∏oÊciowego 1944–1956”).

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z KoÊcio∏em i wolnoÊcià wyznania” – przygotowano refera-
ty i zorganizowano konferencje naukowe:

– „KoÊció∏ wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1950 w Polsce pó∏nocno-zachodniej” – Poznaƒ,
4–5 grudnia 2003 r.; 

– „Zielona Góra 30.05.1960” (poÊwi´cona obronie Domu Katolickiego w Zielonej Górze)
– Zielona Góra, 28 maja 2004 r.

• „Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny” – prowadzono pra-
ce nad biogramami do drugiego i trzeciego tomu s∏ownika oraz koordynowano prace nad biogra-
mami prowadzone przez osoby wspó∏pracujàce z IPN. 

4.7.1.2. „Wojna, okupacja, Paƒstwo Podziemne”
W ramach centralnego programu badawczego „Wojna, okupacja, Paƒstwo Podziemne” prowa-

dzona by∏a kwerenda archiwalna, bibliograficzna i muzealna dotyczàcà dziejów organizacji „Ojczy-
zna” i podziemnej administracji paƒstwowej w Wielkopolsce.

4.7.1.3. „Polacy i inne narody”
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu „Polacy i Niemcy” zakoƒczono prace zwiàzane

z tematem badawczym „Niemcy w Polsce po 1945 r.”. Dzie∏o zosta∏o skierowane do recenzji. Pra-
ca uka˝e si´ drukiem na poczàtku 2005 r.

4.7.1.4. Inne – ekspertyzy naukowe
Naukowcy z OBEP Poznaƒ sporzàdzili na potrzeby Sàdu Okr´gowego w Poznaniu i Urz´du do

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych opinie i ekspertyzy dotyczàce m.in: 
• organizacji niepodleg∏oÊciowych dzia∏ajàcych w latach 1944–1956, 
• wysiedleƒ ludnoÊci polskiej przez Niemców po 1939 r.,
• prac przymusowych na rzecz III Rzeszy,
• funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956.

4.7.2. Dzia∏ania edukacyjne i wystawiennicze

4.7.2.1. Wspó∏praca ze Êrodowiskami szkolnymi
W ramach wspó∏pracy ze Êrodowiskami pedagogicznymi, w tym oÊrodkami doskonalenia na-

uczycieli w Poznaniu, Pile, Koninie, Zielonej Górze i Szczecinie, OBEP zorganizowa∏o i prowa-
dzi∏o:

286



• wyk∏ady dla nauczycieli i uczniów gimnazjów, liceów, studentów (tak˝e zwiàzane z prezenta-
cjami wystaw w Poznaniu, Szczecinie, ÂwinoujÊciu, Stargardzie Szczeciƒskim, Obornikach i Owiƒ-
skach);

• wyk∏ady otwarte pod has∏em „Poniedzia∏ki historyczne” dla zainteresowanych historià pozna-
niaków;

• warsztaty metodyczne zwiàzane z prezentacjà pakietów edukacyjnych IPN (w Poznaniu,
Szczecinie, Pile, Koninie, Chodzie˝y, Obornikach).

4.7.2.2. Wystawy
OBEP Poznaƒ zorganizowa∏o prezentacje nast´pujàcych wystaw:
• „˚ycie codzienne w okupowanej Wielkopolsce” – wernisa˝e i prezentacje w Obornikach, Ka-

liszu, Lesznie, Inowroc∏awiu, Poznaniu, Sztutowie;
• „Grudzieƒ 1970. Szczecin. Fotografie, dokumenty, komentarze” – wernisa˝e i prezentacje

w Szczecinie, ÂwinoujÊciu;
• „Sowieckie piek∏o 1939–1956” – wernisa˝e i prezentacje w Gorzowie Wlkp., Bielsku-Bia∏ej,

Zielonej Górze, Sieradzu, KoÊcianie, Szczecinie, Poznaniu, Rybniku, Stargardzie Szczeciƒskim;
• „Katyƒ – walka o prawd´” – wernisa˝ i prezentacja w Wolsztynie;
• „Stan wojenny. Spojrzenie po 20 latach” – wernisa˝e i prezentacje w Chojnie, MyÊliborzu,

ÂwinoujÊciu, Szczecinie;
• „Szczecin niepokorny 1970–1990” – wernisa˝ i prezentacja w Szczecinie;
• „Zielona Góra 1960” – wernisa˝ i prezentacja w Zielonej Górze. 

4.7.2.3. Konkurs szkolny 
Pracownicy OBEP zorganizowali i przeprowadzili dwuetapowy konkurs dla uczniów „Pami´ç

rodziny, pami´ç historii”.

4.7.2.4. Kontakty z organizacjami kombatanckimi i stowarzyszeniami
W okresie sprawozdawczym OBEP w Poznaniu najaktywniej wspó∏pracowa∏o z:
• Zwiàzkiem Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Oddzia∏em w Zielonej Górze;
• Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK – Okr´g Wielkopolska;
• Zwiàzkiem M∏odocianych Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w S∏upcy 1944–1956;
• Polskim Towarzystwem Ziemiaƒskim.

4.8. OBEP RZESZÓW

4.8.1. Realizacja programów badawczych

4.8.1.1. „Aparat represji i opór spo∏eczny”
W okresie sprawozdawczym prace OBEP w Rzeszowie koncentrowa∏y si´ g∏ównie na central-

nym programie „Aparat represji i opór spo∏eczny”. W jego ramach realizowano nast´pujàce pro-
jekty:

• „Struktura i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa” – ukoƒczono opracowania dotyczàce
poszczególnych powiatowych urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego (PrzemyÊl, Lesko, Krosno,
¸aƒcut, Tarnobrzeg). W dalszym ciàgu prowadzone sà badania dotyczàce PUBP w Jaros∏awiu
i Mielcu. Ich celem jest publikacja opracowaƒ (PUBP PrzemyÊl) lub obszernych artyku∏ów mono-
graficznych; przygotowano te˝ i opracowano dokumenty, które zostanà opublikowane w tomie:
„Poczàtki UB na Rzeszowszczyênie 1944–1945”; przygotowane zosta∏y równie˝ opracowania do-
kumentów, recenzje i biogramy do pierwszego numeru pisma IPN „Aparat represji w Polsce Lu-
dowej 1944–1989”;
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• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym” – przygotowano ma-
teria∏y do „Atlasu podziemia niepodleg∏oÊciowego w Polsce w latach 1944–1956”. Program koor-
dynowany przez OBEP Lublin.

• „W∏adze wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej” – realizacja programu do-
tyczy okresu 1980–1989 w Polsce po∏udniowo-wschodniej; przygotowano monografi´ pt. „Opór
spo∏eczny a w∏adza w Polsce po∏udniowo-wschodniej 1980–1989”.

4.8.1.2. „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich”
W okresie sprawozdawczym przygotowany zosta∏ wybór êróde∏, relacji oraz opracowanie na-

ukowe.

4.8.1.3. „Polacy i inne narody”
W ramach projektu „Stosunki polsko-ukraiƒskie” przygotowane zosta∏y artyku∏y poÊwi´cone

tej problematyce.

4.8.1.4. „Wojna, okupacja, Paƒstwo Podziemne”
OBEP Rzeszów w okresie sprawozdawczym realizowa∏ projekt dotyczàcy okupacji sowieckiej

1939–1941, w którego ramach przygotowywane sà do wydania relacje i wspomnienia ofiar.

4.8.1.5. „WieÊ wobec w∏adzy ludowej”
Opracowano artyku∏y dotyczàce okresu 1956–1989, które zostanà opublikowane wspólnie

z Muzeum Historii Ruchu Ludowego.

4.8.2. Realizacja projektów edukacyjnych

4.8.2.1. Konferencje i seminaria dla nauczycieli
OBEP Rzeszów zorganizowa∏ nast´pujàce konferencje i seminaria dla nauczycieli:
• „Zbrodnie komunistyczne w nauczaniu historii” (23 wrzeÊnia 2003 r. w Mielcu; 30 marca

2004 r. w JaÊle; 2 kwietnia 2004 r. w Stalowej Woli);
• „Stan wojenny” (1 paêdziernika 2003 r. w Tarnobrzegu; 12 grudnia 2003 r. w Rzeszowie;

22 stycznia 2004 r. w Mielcu);
• „Polskie Paƒstwo Podziemne w latach 1939–1941” (3 marca 2004 r. w Tarnobrzegu).
Ponadto zorganizowano 18 marca 2004 r. w Liceum Ogólnokszta∏càcym im. M. Kopernika

w Tarnobrzegu i 27 kwietnia 2004 r. w Muzeum Regionalnym w Mielcu lekcj´ pokazowà pt. „Pol-
skie Paƒstwo Podziemne wobec okupantów – sowieckiego i niemieckiego. Prezentacja projektów”,
stanowiàcà uzupe∏nienie konferencji metodycznej dla nauczycieli.

4.8.2.2. Wyk∏ady otwarte
OBEP Rzeszów zorganizowa∏ nast´pujàce wyk∏ady otwarte:
• 12 wrzeÊnia 2003 r. – wyk∏ad dra Jana Pisuliƒskiego „Wydarzenia na Wo∏yniu w 1943 r. w pol-

skiej historiografii”, wyg∏oszony na konferencji „Jak pisano o Wo∏yniu?”, zorganizowanej w Tarno-
wie przez Ma∏opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddzia∏ IPN w Krakowie oraz Urzàd
Marsza∏kowski Województwa Ma∏opolskiego;

• 4 paêdziernika 2003 r. – wyk∏ad dra Krzysztofa Kaczmarskiego „Dzia∏ania S∏u˝by Bezpie-
czeƒstwa wobec klasztoru oo. kapucynów w KroÊnie w latach 1981–1989”, wyg∏oszony w KroÊnie
podczas konferencji naukowej „Klasztor i koÊció∏ Kapucynów w KroÊnie (1753–2003). 250 lat dzia-
∏alnoÊci”, zorganizowanej przez Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, klasztor oo. kapucynów
w KroÊnie oraz Muzeum Podkarpackie w KroÊnie;

• 21 paêdziernika 2003 r. – wyk∏ad prof. dra hab. Marka M. Drozdowskiego „Gen. W∏adys∏aw
Sikorski a W∏adys∏aw Raczkiewicz – Relacje pomi´dzy Naczelnym Wodzem a Prezydentem RP na
Uchodêstwie”, wyg∏oszony w siedzibie Oddzia∏u IPN w Rzeszowie;

288



• 5 listopada, 8 grudnia 2003 r. – wyk∏ad Piotra Chmielowca „Dzia∏ania lokalnego aparatu bez-
pieczeƒstwa wobec bp. Ignacego Tokarczuka”, wyg∏aszany podczas otwarcia wystawy „Arcybiskup
Ignacy Tokarczuk – KoÊció∏, w∏adza, opór spo∏eczny” (w klasztorze oo. Kapucynów w S´dziszowie
Ma∏opolskim oraz w parafii pod wezwaniem Wszystkich Âwi´tych w Kolbuszowej);

• 20 stycznia 2004 r. – wyk∏ad Tomasza Berezy „Obraz czerwonoarmisty na okupowanych zie-
miach polskich (1939–1941) w dokumentach, wspomnieniach i relacjach”, wyg∏oszony podczas
otwarcia wystawy „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941” w Miejskim
OÊrodku Kultury w Lubaczowie;

• 15 marca 2004 r. – wyk∏ad Mariusza Krzysztofiƒskiego „Klasztor oo. dominikanów we Lwo-
wie w latach 1939–1945”, wyg∏oszony w klasztorze oo. Dominikanów w Jaros∏awiu;

• 22 kwietnia 2004 r. – wyk∏ad Ryszarda Ziobronia „Genera∏ broni Kazimierz Sosnkowski – ˝o∏-
nierz, polityk, cz∏owiek kultury”, wyg∏oszony w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku;

• 20 maja 2004 r. – odczyt Piotra Chmielowca „Repatrianci i reemigranci a Urzàd Bezpieczeƒ-
stwa (1944–1956)”, wyg∏oszony na Uniwersytecie Rzeszowskim;

• 15 czerwca 2004 r. – wyk∏ady otwarte zwiàzane z tematem: „Pomoc ludnoÊci polskiej dla ˚y-
dów na terenie Generalnego Gubernatorstwa w czasie okupacji niemieckiej”, zorganizowane w sa-
li obrad Rady Miasta w rzeszowskim Ratuszu przez OBEP IPN w Rzeszowie; wyk∏ady: prof. W∏a-
dys∏awa Bartoszewskiego „Rada Pomocy ˚ydom »˚egota« w strukturach Polskiego Paƒstwa
Podziemnego”, dra Jana ˚aryna na temat udzia∏u dzia∏aczy obozu narodowego w ratowaniu ˚y-
dów w czasie II wojny Êwiatowej oraz ¸ukasza Roszkiewicza na temat konsekwencji podj´cia de-
cyzji o ratowaniu ˚ydów w czasie II wojny Êwiatowej na tle dzia∏aƒ okupanta niemieckiego.

4.8.2.3. Spotkania edukacyjno-dyskusyjne
OBEP Rzeszów zorganizowa∏ nast´pujàce spotkania dyskusyjne:
• 4 lipca 2003 r. – spotkanie dyskusyjne w siedzibie Oddzia∏u IPN w Rzeszowie w zwiàzku

z 60. rocznicà Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego; referat prof. dra hab. Jana Drausa „W∏ady-
s∏aw Sikorski – genera∏ i mà˝ stanu (1881–1943)” oraz dyskusja na temat „Patriotyzm a aspekty po-
lityczne dzia∏alnoÊci gen. Sikorskiego”;

• 2 wrzeÊnia 2003 r. – spotkanie dyskusyjne w siedzibie Oddzia∏u IPN w Rzeszowie w zwiàzku
z 64. rocznicà wybuchu II wojny Êwiatowej oraz 58. rocznicà powstania Zrzeszenia „WolnoÊç i Nieza-
wis∏oÊç”: dyskusja na tematy: „»WiN« – program, dzia∏alnoÊç, przywódcy, dzia∏acze, testament” oraz
„Wrzesieƒ 1939 z perspektywy 64 lat – kl´ska, czy bohaterska misja Polski w pokonaniu hitleryzmu”;

• 8 wrzeÊnia 2003 r. – spotkanie m∏odzie˝y ze szkó∏ Êrednich oraz kombatantów w siedzibie Od-
dzia∏u IPN w Rzeszowie w zwiàzku z rocznicà napaÊci Niemiec i ZSRR na Polsk´; wyk∏ady: dra Je-
rzego Majki „Walki obronne w rejonie Rzeszowa podczas kampanii wrzeÊniowej” oraz Tomasza
Berezy „Wyposa˝enie Wojska Polskiego we wrzeÊniu 1939 r. Mity i rzeczywistoÊç”;

• 23 paêdziernika 2003 r. – wyk∏ad Tomasza Berezy „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sa-
nu 1939–1941”, wyg∏oszony dla studentów IV roku historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w siedzi-
bie Oddzia∏u IPN w Rzeszowie;

• 18 maja 2004 r. – spotkanie Józefa Daleckiego z m∏odzie˝à w siedzibie rzeszowskiego Oddzia-
∏u IPN przy okazji wr´czenia nagród laureatom III edycji konkursu „Ocaliç od zapomnienia”, po-
Êwi´cone akcji „Burza” na Wileƒszczyênie. 

4.8.2.4. Konkursy dla uczniów
• III edycja konkursu dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego

„Ocaliç od zapomnienia”; 18 maja 2004 r. – wr´czenie nagród laureatom w siedzibie Oddzia∏u IPN
w Rzeszowie.

4.8.2.5. Promocje ksià˝ek
Pracownicy OBEP Rzeszów zorganizowali nast´pujàce promocje ksià˝ek:
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• 5 listopada 2003 r. – promocja ksià˝ki Akcja „Wis∏a” z udzia∏em redaktora naukowego dra Ja-
na Pisuliƒskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Filii w Jaros∏awiu;

• 20 stycznia 2004 r. – prezentacja przez Piotra Chmielowca ksià˝ki Skazani na kar´ Êmierci
przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Rzeszowie (1946–1954) podczas otwarcia wystawy „Okupacja so-
wiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941” w Miejskim OÊrodku Kultury w Lubaczowie;

• 18 lutego 2004 r. – spotkanie z Januszem Borowcem, Tomaszem Berezà i Piotrem Chmielow-
cem, autorami opracowania Skazani na kar´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Rzeszowie
1946–1954, w siedzibie Oddzia∏u IPN w Rzeszowie;

• 12 maja 2004 r. – spotkanie z Tomaszem Berezà – jednym ze wspó∏autorów ksià˝ki Skazani
na kar´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Rzeszowie 1946–1954, w czytelni Biblioteki Peda-
gogicznej w Przeworsku;

• 28 maja 2004 r. – prezentacja przez dyrektora Oddzia∏u IPN w Rzeszowie dra Zbigniewa Na-
wrockiego ksià˝ki Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1956). Materia∏y z konferencji nauko-
wej 5–6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie (t. I), w Oddziale Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-
go w Sandomierzu.

4.8.2.6. Pokazy filmowe
W okresie sprawozdawczym odby∏y si´ nast´pujàce pokazy filmów:
• 21–23 kwietnia 2004 r. – przeglàd filmowy zatytu∏owany „Wielkie budowy socjalizmu w filmie

fabularnym i dokumentalnym”, obejmujàcy projekcje Polskiej Kroniki Filmowej, filmu dokumen-
talnego „Energia” oraz filmów fabularnych: Autobus odje˝d˝a 6.20, Chudy i inni, Pejza˝ horyzontal-
ny, zorganizowany w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie;

• 21 paêdziernika 2003 r. – projekcja w siedzibie Oddzia∏u IPN w Rzeszowie filmu dokumental-
nego dra Jacka Sawickiego Mitropa dotyczàcego brawurowej akcji zatrzymania sowieckiego pociàgu
przez dzia∏aczy „WiN” na Lubelszczyênie (po wyk∏adzie prof. dra hab. Marka M. Drozdowskiego).

4.8.2.7. Rajdy edukacyjno-turystyczne
W dniach 26–28 maja 2004 r. odby∏ si´ rajd edukacyjny dla studentów i uczniów szkó∏ ponad-

gimnazjalnych Podkarpacia po Roztoczu Wschodnim szlakiem bojowym 6. Dywizji Piechoty gen.
Bernarda Monda z wrzeÊnia 1939 r. oraz Êladami sowieckiej okupacji na terenie Roztocza.

4.8.2.8. Wspó∏praca z mediami
Poza codziennà wspó∏pracà o charakterze rutynowym warto podkreÊliç udzia∏ pracowników

OBEP IPN w Rzeszowie Tomasza Berezy i Piotra Chmielowca w realizacji przez TVP 3 Rzeszów
programu telewizyjnego pt. „Bitwa o Narol 18 wrzeÊnia 1939 r.”.

4.9. OBEP WARSZAWA

4.9.1. Realizacja programów badawczych

4.9.1.1. „Aparat represji i opór spo∏eczny”
W ramach centralnego programu badawczo-edukacyjnego „Aparat represji i opór spo∏eczny”

w okresie sprawozdawczym realizowano nast´pujàce projekty:
• „Struktura i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa w latach 1944–1989” – ustalono obsa-

d´ stanowisk kierowniczych urz´dów bezpieczeƒstwa w województwie warszawskim w latach
1945–1956 oraz zatrudnionych w nich oficerów pe∏niàcych funkcje kierownicze; przygotowano mono-
grafi´ PUBP w P∏ocku (zawierajàcà biogramy niemal wszystkich funkcjonariuszy zatrudnionych
w tej jednostce) „Ludzie p∏ockiej bezpieki. Struktura i obsada personalna Powiatowego Urz´du
Bezpieczeƒstwa Publicznego w P∏ocku 1945–1956”; zredagowano tom materia∏ów poÊwi´conych
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dzia∏alnoÊci resortu bezpieczeƒstwa, b´dàcy wynikiem po∏àczenia tekstów stanowiàcych efekt pro-
gramu centralnego o resorcie oraz sesji OBEP Warszawa pt. „»Zwyczajny« resort” (∏àcznie 18 re-
feratów). Prowadzono kwerend´ w ramach zasobów IPN i Archiwum Akt Nowych zwiàzanà z przy-
gotowywanym doktoratem jednego z pracowników – „Przeciwko swoim. Kierownictwo PZPR
i MBP w poszukiwaniu »wroga wewn´trznego«” oraz pokrewnymi tematami badaƒ indywidual-
nych: „Stalinowska elita w∏adzy w rozpracowaniu resortu bezpieczeƒstwa”; „Jakub Berman. Bio-
grafia polityczna (1901–1984)”. Efektem wspomnianych poszukiwaƒ jest m.in. przygotowanie ar-
tyku∏u „Kierownictwo PZPR i MBP w poszukiwaniu »wroga wewn´trznego«. (Wokó∏ drogi do
procesu Mariana Spychalskiego w latach 1948–1956)”. Ponadto trwajà badania nad ustaleniem ob-
sady kierowniczych stanowisk S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w województwie warszawskim w latach
1956–1975 (dotychczas ustalono blisko 200 nazwisk) zwiàzane z publikacjà „Informator personal-
ny aparatu bezpieczeƒstwa Polski Ludowej 28 XI 1956–V 1975”.

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956” – opubli-
kowano prac´ Chwa∏a bohaterom. S∏ownik mieszkaƒców Mazowsza Pó∏nocno-Zachodniego sàdzo-
nych przez WSR w Warszawie w latach 1946–1955 (w koedycji z Oficynà Wydawniczà „Rytm”) oraz
materia∏y posesyjne Ostatni leÊni; w tym referaty pracowników OBEP w Warszawie „Ostatni »le-
Êni« zachodniego Mazowsza: XXIII Okr´g Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – 11. Grupa
Operacyjna Narodowych Si∏ Zbrojnych”, „Ostatnie patrole partyzanckie 6. Brygady Wileƒskiej na
lewobrze˝nym Podlasiu (grupa »Lamparta« w latach 1950–1952)” i „Partyzantka poakowska na
Kresach Pó∏nocno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946–1953”. Opublikowano kilkana-
Êcie biogramów w s∏owniku biograficznym Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956, t. I–II,
opracowano tom dokumentów êród∏owych poÊwi´conych dzia∏alnoÊci Okr´gu Warszawskiego
NZW w latach 1947–1952 (przewidywana publikacja w koedycji z Oficynà Wydawniczà „Rytm”
w 2004 r.), przygotowano kolejne biogramy do ww. s∏ownika biograficznego. Istotnym elementem
dzia∏aƒ zwiàzanych z programem by∏y prace nad „Atlasem podziemia niepodleg∏oÊciowego
1945–1956” (I etap opracowania).

Opublikowano artyku∏y Podziemie niepodleg∏oÊciowe w Polsce powojennej – próba charakterysty-
ki („WiadomoÊci Historyczne” nr 5) oraz Bandy reakcyjnego podziemia czy zbrojne podziemie nie-
podleg∏oÊciowe?, Ostatnia akcja por. »Przelotnego«. Rozbicie wi´zienia w Pu∏tusku 25/26 XI 1946 r.
w Êwietle dokumentów WiN, UBP i KBW („Zeszyty Historyczne WiN-u” nr 19–20) oraz kilkanaÊcie
innych artyku∏ów dotyczàcych problematyki podziemia niepodleg∏oÊciowego po 1944 r. Przygoto-
wano do druku materia∏ êród∏owy pt. „Agentura WUBP w Warszawie wykorzystywana w 1949 r.
przeciw podziemiu niepodleg∏oÊciowemu” (który b´dzie opublikowany w pierwszym numerze pe-
riodyku „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”), kontynuowano prac´ nad monografià pt.
„Anatomia zdrady – zag∏ada oddzia∏u »Huzar«” (wàtek krajowy V Komendy WiN), prowadzono
kwerend´ dotyczàcà podziemia poakowskiego na terenie województwa warszawskiego w latach
1944–1956 i zwalczania go przez resort bezpieczeƒstwa.

Przygotowany zosta∏ tak˝e referat na sesj´ stanowiàcà element wspólnego polsko-litewskiego
programu badawczego poÊwi´conego podziemiu i oporowi spo∏ecznemu w Polsce i na Litwie (Wil-
no, listopad 2003 r.) pt. „Skala i metody dzia∏aƒ partyzanckich i konspiracyjnych w Polsce po
1944 r.” (planowana publikacja tak˝e przez stron´ litewskà).

• „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji demokratycznej w latach 1956–1989”
– przygotowano edycj´ dokumentów „Nieznane Êwiadectwa. Opozycja i opór spo∏eczny w woje-
wództwie p∏ockim w tajnych dokumentach s∏u˝by bezpieczeƒstwa”, opracowano tom materia∏ów
pokonferencyjnych Oblicza Marca 1968, zredagowano tom materia∏ów pokonferencyjnych Co nam
zosta∏o z tych lat..., opracowano biogramy do tomu III wydawnictwa pt. „Opozycja w PRL. S∏ownik
biograficzny 1956-89” przygotowywanego przez OÊrodek „Karta”, kontynuowano kwerend´ archi-
walnà do rozprawy doktorskiej na temat oddzia∏ywania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa na niezale˝ne Êro-
dowiska inteligenckie w latach 1956–1968 i opracowywano ten˝e temat; pracowano nad monogra-
ficznym tematem badawczym: Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Spo∏ecznej
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„KOR” (celem projektu by∏ opis i analiza dziejów opozycji antysystemowej, w tym metod zwalcza-
nia jej przez SB; wspomniana praca zakoƒczona zosta∏a publikacjà w „PiS”), kontynuowano kwe-
rend´ archiwalnà do rozprawy doktorskiej na temat „Czerwca 1976”. Opublikowano artyku∏y Dzie-
dzictwo Peerelu (w: „III Rzeczpospolita w trzydziestu ods∏onach. Nadzieje i rozczarowania po
1989”, red. A. Kostarczyk, Czerwiec 1976 jako punkt prze∏omowy w dekadzie lat siedemdziesiàtych
(w: „WiadomoÊci Historyczne”), Dziennik jako êród∏o do badania historii PRL (na przyk∏adzie
„Dzienników politycznych” Mieczys∏awa F. Rakowskiego), (w: „Polska 1944/45–1989. Studia i mate-
ria∏y” 2003, t. 6) oraz blisko 50 innych artyku∏ów w ró˝nych periodykach (przede wszystkim autor-
stwa prof. Jerzego Eislera).

• „Aparat bezpieczeƒstwa w walce z KoÊcio∏em i wolnoÊcià wyznania” – kontynuowano kweren-
d´ archiwalnà do rozprawy doktorskiej na temat „Sporu o kszta∏t polskiego milenium w latach
1965–1967”, prowadzono kwerend´ i przygotowywano edycj´ dokumentów (poprzedzonà wst´pem
autorskim) „Diecezja P∏ocka w tajnych dokumentach SB”. Opublikowano szereg biogramów w Lek-
sykonie duchowieƒstwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989. Pomordowani – wi´zieni – wy-
gnani, tom II, oraz artyku∏y Stosunki KoÊció∏–paƒstwo w powojennej Polsce w najnowszych publika-
cjach („Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2004, nr 5), Marzec ‘68 w oczach MSW („Midrasz” 2003, nr 7–8).

4.9.1.2. „Wojna i okupacja, Polskie Paƒstwo Podziemne”
Dzia∏ania OBEP w Warszawie skupia∏y si´ nad udzia∏em IPN w obchodach 60. rocznicy wybu-

chu Powstania Warszawskiego. Przygotowano scenariusz wystawy „Dni Powstania – Warszawa
1944” i prowadzono kwerend´ dotyczàcà zgromadzenia materia∏ów ikonograficznych na potrzeby
tej˝e wystawy (m.in. AAN, Muzeum Niepodleg∏oÊci, Muzeum Historyczne Miasta Warszawy, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, BUW, Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956, archiwum IPN). 

Kolejnym elementem dzia∏aƒ OBEP w Warszawie w ramach tematu „Wojna i okupacja, Polskie
Paƒstwo Podziemne” by∏a 60. rocznica akcji „Burza”. W ramach wspó∏dzia∏ania ze Âwiatowym
Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK przygotowano rozdzia∏y do pracy zbiorowej poÊwi´conej temu temato-
wi, przygotowywanej do wydania przez ÂZ˚AK: „»Burza« w Nowogródzkim Okr´gu AK” i „»Bu-
rza« w Bia∏ostockim Okr´gu AK” (ten ostatni wspólnie z OBEP Bia∏ystok).

W ramach projektu „Wojna i okupacja, Polskie Paƒstwo Podziemne” jednym z g∏ównych elemen-
tów dzia∏aƒ sta∏ si´ udzia∏ w przygotowaniu pakietu edukacyjnego Polskie Paƒstwo Podziemne, cz. 1
(OBEP w Warszawie przygotowa∏ m.in. wst´p i s∏ownik, jak równie˝ cz´Êç motywów graficznych). 

Przygotowano artyku∏y: Biuro Informacji i Propagandy w Inspektoracie Grodzieƒskim AK na przyk∏a-
dzie Obwodu AK Grodno Prawy Niemen i Pion propagandy Komendy Okr´gu Nowogródek (opubliko-
wany w tomie materia∏ów posesyjnych pt. Dzia∏alnoÊç informacyjna Polskiego Paƒstwa Podziemnego).

Ponadto na potrzeby sesji zorganizowanej przez central´ IPN, dotyczàcej zagadnieƒ bezpie-
czeƒstwa i wymiaru sprawiedliwoÊci w Polskim Paƒstwie Podziemnym, przygotowano dwa referaty
poruszajàce powy˝sze zagadnienia w odniesieniu do Okr´gu Nowogródzkiego i Inspektoratu Pod-
laskiego w Bia∏ostockim Okr´gu AK.

4.9.1.3. „Zag∏ada ˚ydów na ziemiach polskich”
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli „Nauczanie o HolokauÊcie i sto-

sunkach polsko-˝ydowskich” (projekt zorganizowany przez Centralny OÊrodek Doskonalenia Na-
uczycieli oraz ˚ydowski Instytut Historyczny przy wspó∏pracy z Task Force International Coopera-
tion on Holocaust Education, Remembrance and Research Conference on Jewish Material Claims
Against Germany) – zaj´cia odbywa∏y si´ w Sulejówku. Przedstawicielka OBEP w Warszawie
uczestniczy∏a w jury konkursu dla szkó∏ ponadgimnazjalnych „Pami´ç dla przysz∏oÊci” zorganizowa-
nego przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu i CODN. Przedstawicielka Oddzia∏u opracowa∏a ma-
teria∏y do pakietu edukacyjnego poÊwi´conego obozowi koncentracyjnemu Auschwitz-Birkenau.

Ponadto przygotowano konferencj´ dla nauczycieli „Polscy Wallenbergowie – pomoc ˚ydom
w okupowanej Polsce” zaplanowanej na paêdziernik 2004 r.
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Przedstawicielka OBEP w Warszawie ukoƒczy∏a seminarium w Yad Vashem w Jerozolimie nt.
historii i kultury ˚ydów i Holocaustu. Opracowany zosta∏ autorski cykl edukacyjny – warsztaty dla
nauczycieli „Âladami Holocaustu”, który zostanie zrealizowany w roku szkolnym 2004/2005.

4.9.1.4. Projekty regionalne
Prowadzono kwerend´ dotyczàcà dzia∏alnoÊci zbrojnego podziemia antykomunistycznego na

Mazowszu Pó∏nocno-Zachodnim w latach 1945–1954, jak równie˝ kwerend´ dotyczàcà dzia∏alno-
Êci struktur niezale˝nych i NSZZ „SolidarnoÊç” na Mazowszu Pó∏nocno-Zachodnim oraz zwalcza-
nia ich przez SB w latach 1975–1989.

4.9.1.5. Konferencje naukowe
W okresie sprawozdawczym OBEP w Warszawie zorganizowa∏o nast´pujàce konferencje:
• „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956” – konferencja towarzyszy∏a

otwarciu wystawy poÊwi´conej historii i metodom pracy bezpieki oraz ludziom tworzàcym jej
struktury (Warszawa, paêdziernik 2003 r.);

• „Zwalczanie podziemia niepodleg∏oÊciowego przez resort bezpieczeƒstwa na Mazowszu
1945–1956” – sesja towarzyszàca otwarciu wystawy „»Zwyczajny« resort” w M∏awie;

• „Podziemie niepodleg∏oÊciowe na Mazowszu 1945–1956” – sesja towarzyszàca otwarciu wy-
stawy „»Zwyczajny« resort” w Ciechanowie;

• „Zwalczanie podziemia niepodleg∏oÊciowego na Podlasiu i Mazowszu przez resort bezpie-
czeƒstwa w latach 1944–1946” – sesja towarzyszàca otwarciu wystawy „»Zwyczajny« resort” w Sie-
miatyczach, czerwiec 2004 r.;

• „Prawdy i mity wokó∏ Powstania Warszawskiego” – IPN Warszawa, 30 wrzeÊnia 2004 r.;
• „Czerwiec 1976” – konferencja zorganizowana we wspó∏pracy z ODN w Radomiu, 25 czerw-

ca 2004 r.;
• „Polskie sierpnie – Warszawa 1944, Gdaƒsk 1980” – panel z udzia∏em prof. Normana Davie-

sa, prof. Jerzego Eislera i dra Andrzeja K. Kunerta (Ratusz Gdaƒski, 29 lipca 2004 r.).

4.9.2. Realizacja programów edukacyjnych

4.9.2.1. Dzia∏alnoÊç wystawiennicza
W drugim pó∏roczu 2003 r. najistotniejszym dzia∏aniem OBEP w Warszawie w zakresie wysta-

wiennictwa by∏o przygotowanie wystawy „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki
1944–1956”. Mia∏a ona dwukrotne otwarcie – w paêdzierniku 2003 r. w siedzibie IPN w Warszawie
oraz w lutym 2004 r. w Muzeum Niepodleg∏oÊci.

Kolejnym priorytetowym zadaniem OBEP w Warszawie sta∏o si´ przygotowanie i zaprezen-
towanie wystawy „Dni Powstania – Warszawa 1944”, b´dàcej g∏ównym elementem udzia∏u IPN
w obchodach 60. rocznicy wybuchu tego wielkiego zrywu narodowego. Zosta∏a ona otwarta
29 lipca 2004 r. przez prezesa IPN prof. Leona Kieresa. Patronat honorowy nad przygotowany-
mi przez IPN obchodami obj´li prezydenci: m.st. Warszawy – prof. dr hab. Lech Kaczyƒski
i Gdaƒska – Pawe∏ Adamowicz. Wystawa prezentowana by∏a w Gdaƒsku w historycznej sali BHP
Stoczni Gdaƒskiej. 

¸àcznie OBEP w Warszawie prezentowa∏ cztery wystawy w∏asne:
• „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956” (prezentowana w Warszawie,

M∏awie, Ciechanowie, P∏ocku, Siemiatyczach, Sierpcu, W´growie);
• „Marzec 1968” (prezentowana w Siemiatyczach, OÊwi´cimiu, Radomiu);
• „Ostatni leÊni – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953” (prezentowana w ˚urominie, Dro-

binie, Sikórzu, Sierpcu, W´growie);
• „Czerwiec 1976 – lekcja »demokracji socjalistycznej«” (obecnie prezentowana w Radomiu ja-

ko sta∏a ekspozycja).
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Pracownicy OBEP wzi´li udzia∏ w przygotowaniu scenariusza ogólnopolskiej wystawy „PRL –
tak daleko, tak blisko” – otwarcie w Krakowie 16 wrzeÊnia 2004 r. 

4.9.2.2. Dzia∏ania skierowane do Êrodowiska nauczycielskiego
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkaƒ w ramach projektu edukacyjnego dla nauczy-

cieli „Wizja lokalna” (II edycja) – trzykrotnie w by∏ym wi´zieniu MBP przy ul. Rakowieckiej, w by-
∏ym wi´zieniu UBP w Pu∏tusku (miejscu ostatniej spektakularnej akcji odbijania wi´êniów, prze-
prowadzonej przez oddzia∏y podziemia niepodleg∏oÊciowego), w Wy˝szej Szkole Po˝arniczej
w Warszawie, w OÊrodku Agencji Wywiadu w Magdalence, w OÊrodku Szkoleniowym i Muzeum
Kontrwywiadu ABW w Emowie k. Warszawy, w OÊrodku Agencji Wywiadu w Miedzeszynie).
¸àcznie w spotkaniach tych uczestniczy∏o blisko 200 osób.

Odby∏y si´ ponadto nast´pujàce warsztaty przedmiotowo-metodyczne, konferencje i szkolenia
zwiàzane z nast´pujàcymi pakietami edukacyjnymi IPN:

• PRL w literaturze,
• Kryzysy PRL,
• Getto warszawskie,
• Czerwiec’76 – Krok ku wolnoÊci, 
• Funkcjonowanie Polskiego Paƒstwa Podziemnego, 
• ˚ycie codzienne w PRL.
Przygotowywany jest konkurs pod nazwà „Budujemy Nowy Dom... Spo∏eczeƒstwo i w∏adza

w Polsce w latach 1944–1956. DoÊwiadczenia Êwiadka historii”. 

4.9.2.3. Dzia∏ania skierowane bezpoÊrednio do m∏odzie˝y szkolnej
Pracownicy OBEP w Warszawie uczestniczyli w spotkaniach dla m∏odzie˝y „Poniedzia∏ki z hi-

storià najnowszà” (siedziba IPN przy ul. Towarowej) oraz organizowali i prowadzili cykl zaj´ç dla
maturzystów pod nazwà „Spotkania z historià najnowszà” (Warszawski OÊrodek Kultury przy ul.
Jezuickiej nr 4). W zwiàzku z prezentacjà wystawy „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki
1944–1956” prowadzono tak˝e godzinne zaj´cia dla zwiedzajàcej m∏odzie˝y – w siedzibie IPN przy
ul. Towarowej i w siedzibie Muzeum Niepodleg∏oÊci (∏àcznie kilkadziesiàt godzin). Prowadzono
warsztaty i lekcje dla m∏odzie˝y szkó∏ Êrednich na terenie dzia∏ania OBEP w Warszawie (m.in.
Warszawy, P∏ocka, Sierpca, Siemiatycz, Soko∏owa Podlaskiego). 

4.9.2.4. Wyk∏ady otwarte
Przygotowano i przeprowadzono III edycj´ „P∏ockich spotkaƒ z historià najnowszà”, przy

wspó∏pracy Klubu Inteligencji Katolickiej i Ksià˝nicy P∏ockiej (cykl czterech spotkaƒ z udzia∏em
wiceprezesa IPN Janusza Krupskiego, prof. dra hab. Jerzego Eislera, dra hab. Antoniego Dudka,
dra hab. Jana ˚aryna; ∏àcznie uczestniczy∏o ponad 800 osób).

Pracownicy OBEP w Warszawie prowadzili wyk∏ady w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie (li-
stopad 2003 r.), prezentowali te˝ dzia∏alnoÊç IPN w czasie „Radomskiej Wiosny Literackiej” w Ra-
domiu (kwiecieƒ 2004 r.).

4.9.2.5. Cykl prezentacji filmowych „Kino w PRL. PRL w kinie”
W ramach przeglàdu „Kino w PRL. PRL w kinie” przygotowanego i prowadzonego przez pra-

cowników OBEP w Warszawie odby∏o si´ 8 spotkaƒ, w których wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie oko∏o 2600 osób.

4.9.2.6. Inne dzia∏ania edukacyjne OBEP w Warszawie
SpoÊród pozosta∏ych dzia∏aƒ OBEP warto wymieniç nast´pujàce:
• Dzieƒ Instytutu Pami´ci Narodowej w P∏ocku (paêdziernik 2003 r.);
• organizacja i prezentacja dzia∏alnoÊci IPN w czasie Pikniku Naukowego Radia Bis w Warsza-

wie (wspólnie z centralà BEP);
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• promocja dzia∏aƒ edukacyjnych OBEP w trakcie konferencji metodycznych dla nauczycieli hi-
storii i j´zyka polskiego, organizowanych przez Kuratorium OÊwiaty, ODN i CODN oraz inne or-
ganizacje.

4.9.3. Wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi, uczelniami, instytucjami rzàdowymi i organi-
zacjami pozarzàdowymi oraz mediami

Prowadzono sta∏à wspó∏prac´ z niepodleg∏oÊciowymi organizacjami kombatanckimi, zw∏aszcza
ze Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy Armii Krajowej i ze Zwiàzkiem ˚o∏nierzy Narodowych Si∏
Zbrojnych. Pracownicy OBEP w Warszawie Êwiadczà ró˝norodne dzia∏ania na rzecz tych organi-
zacji. Pracownicy OBEP w Warszawie uczestniczyli w pracach Klubu Historycznego im. gen. S. Ro-
weckiego „Grota” (m.in. udzia∏ w spotkaniu poÊwi´conym operacji wileƒskiej i akcji „Burza” na
Kresach Wschodnich). Jeden z pracowników opracowa∏ (spo∏ecznie) na zlecenie ÂZ˚AK informa-
tor pt. „Ziemia Nowogródzka i Grodzieƒska. Polskie cmentarze i groby wojenne oraz miejsca pa-
mi´ci narodowej z okresu walk o niepodleg∏oÊç XVIII–XX w.” (tekst ju˝ po sk∏adzie, ponad 180
str., ponad 100 fotografii). Ten˝e pracownik redagowa∏ (spo∏ecznie) jeden z kresowych biuletynów
Â˚˚AK („Szlakiem Narbutta” – dla Êrodowiska nowogródzkiego). Uczestniczy∏ te˝ w pracach Ra-
dy Programowej „Biuletynu ÂZ˚AK”. Pracownicy OBEP pomagali ró˝nym strukturom ÂZ˚AK
w prowadzeniu bardziej skomplikowanej korespondencji, w tym dotyczàcej weryfikacji osób chcà-
cych uzyskaç uprawnienia lub zweryfikowaç stopnie i odznaczenia.

Wspó∏dzia∏ano tak˝e z Klubem Inteligencji Katolickiej (w organizacji „P∏ockich spotkaƒ z hi-
storià najnowszà”) oraz Kuratorium OÊwiaty w Warszawie (w zakresie dzia∏aƒ edukacyjnych na te-
renie miasta).

W zwiàzku z przygotowywaniem drugiej edycji programu edukacyjnego „Wizja lokalna” zasz∏a
koniecznoÊç podj´cia roboczych kontaktów z kierownictwem Aresztu Âledczego Warszawa-Moko-
tów i Agencjà Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, a w zwiàzku z wystawà „»Zwyczajny« resort” z Ko-
mendà G∏ównà i Komendà Sto∏ecznà Policji.

W ramach wspó∏pracy z mediami pracownicy OBEP w Warszawie uczestniczyli w przygotowa-
niu 3 filmów dokumentalnych. Byli konsultantami i narratorami filmu o dzia∏alnoÊci „szwadronu
Êmierci” W∏adys∏awa Rypiƒskiego, filmu poÊwi´conego wi´êniarkom politycznym wi´zienia w For-
donie (TV Polsat), oraz filmu dotyczàcego spotkania po latach walczàcych ze sobà w 1945 r. por.
Zygmunta B∏a˝ejewicza „Zygmunta” z 5. Brygady Wileƒskiej AK i kpt./p∏k. Tadeusza Cynkina z 2.
pp 1. DP „KoÊciuszkowskiej” (TVP).

4.10. OBEP WROC¸AW

4.10.1. Realizacja programów badawczych

4.10.1.1. „Aparat represji i opór spo∏eczny”
W okresie sprawozdawczym prace OBEP we Wroc∏awiu koncentrowa∏y si´ g∏ównie na centralnym

programie „Aparat represji i opór spo∏eczny”. W jego ramach realizowano nast´pujàce projekty:
• „Struktury i metody dzia∏ania aparatu bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956” – ten ogólnopolski

projekt badawczy realizowany jest pod kierunkiem dra Krzysztofa Szwagrzyka od roku 2002 przez
pracowników wszystkich oddzia∏owych biur edukacji publicznej oraz centrali BEP IPN w Warszawie.
Efektem badaƒ kilkunastoosobowego zespo∏u jest opracowanie danych dotyczàcych ponad 10 tys.
najwy˝szych stanowisk w komunistycznym aparacie bezpieczeƒstwa lat 1944–1956 oraz identyfikacja
ponad 3 tys. osób zajmujàcych w nim najbardziej eksponowane stanowiska. Efektem pracy ww. ze-
spo∏u badawczego jest przygotowywana publikacja pt. „Obsada personalna aparatu bezpieczeƒstwa
w Polsce 1944–1989”, tom I („Obsada personalna UB 1944–1956”), w którym zamieszczone b´dà ze-
stawienia obsad personalnych kierowniczych stanowisk w Ministerstwie Bezpieczeƒstwa Publiczne-
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go (centrali), Komitecie ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego, 17 wojewódzkich, ponad 300 powiatowych
i miejskich urz´dach/delegaturach bezpieczeƒstwa publicznego oraz w kilkudziesi´ciu wi´zieniach
i obozach w Polsce w latach 1944–1956. W publikacji uwzgl´dniono ruchy kadrowe aparatu bezpie-
czeƒstwa poczàwszy od sierpnia 1944 r. Koƒcowà cezur´ wyznacza dzieƒ 28 listopada 1956 r. – data
likwidacji Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego, b´dàcego bezpoÊrednià kontynuacjà rozwiàza-
nego w 1954 r. Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego. W ramach projektu korzystano z zasobów
archiwalnych OBUiAD we Wroc∏awiu, BUiAD w Warszawie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Realizowano jednoczeÊnie badania regionalne b´dàce cz´Êcià projektu ogólnopolskiego. W ich ra-
mach prowadzono prace badawcze na strukturà, funkcjonowaniem i obsadà personalnà komuni-
stycznego aparatu represji na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie w latach 1945–1989, m.in. wojewódz-
kich i powiatowych urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego, Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
wojskowych sàdów rejonowych we Wroc∏awiu i w Opolu, wojskowych prokuratur rejonowych we
Wroc∏awiu i w Opolu, Wojskowego Sàdu Okr´gowego nr IV we Wroc∏awiu, Wojskowej Prokuratury
Okr´gowej nr IV we Wroc∏awiu, Okr´gowego Zarzàdu Informacji nr IV we Wroc∏awiu, struktur SB
i wojskowych s∏u˝b informacyjnych. W trakcie wykonywanej kwerendy badano akta osobowe funk-
cjonariuszy UB/SB, rozkazy personalne, zarzàdzenia i sprawozdania UB/SB z terenu Dolnego Âlà-
ska i Opolszczyzny. Kontynuowano prace nad ustaleniem pe∏nej obsady personalnej lokalnych
WUBP i PUBP. Oprócz zbiorów OBUiAD we Wroc∏awiu badano tak˝e zasoby BUiAD w Warsza-
wie, Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Instytucji Centralnych MON w Modlinie, Ar-
chiwum Wojsk Làdowych – Filii Nr II we Wroc∏awiu, Archiwum Okr´gowego Inspektoratu S∏u˝by
Wi´ziennej we Wroc∏awiu, Archiwum Sàdu Okr´gowego we Wroc∏awiu, Archiwum Prokuratury
Okr´gowej we Wroc∏awiu, Archiwum Ministerstwa SprawiedliwoÊci w Warszawie.

• „Aparat bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏a i wolnoÊci wyznania na Dolnym Âlàsku i Âlàsku
Opolskim 1945–1989” – projekt realizowany od trzech lat, w jego ramach zorganizowano dwudnio-
wà konferencj´ naukowà (we wspó∏pracy z Papieskim Fakultetem Teologicznym we Wroc∏awiu)
i opublikowano tom materia∏ów pokonferencyjnych Represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na Dol-
nym Âlàsku i Opolszczyênie, zakoƒczono tak˝e prace nad przygotowaniem do druku zbioru doku-
mentów stanowiàcego drugà cz´Êç wymienionej publikacji (planowany termin wydania: I kwarta∏
2005 r.). W ramach projektu korzystano z zasobów archiwalnych OBUiAD we Wroc∏awiu, BUiAD
w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Kurii Biskupiej we Wroc∏awiu.

• „W∏adze PRL wobec kryzysów spo∏ecznych i opozycji w PRL 1956–1989” – program realizo-
wany jest g∏ównie przez dra ¸ukasza Kamiƒskiego, korzystajàcego z zasobów archiwalnych
OBUiAD we Wroc∏awiu, BUiAD w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Efektem
jego pracy sà liczne artyku∏y (zob. Spis publikacji naukowych).

• „Lista represjonowanych – skazani na kar´ Êmierci” – realizacja projektu mia∏a miejsce w la-
tach 2001–2003. W wyniku prowadzonych badaƒ ustalono ostatecznie liczb´ osób skazanych na ka-
r´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Opolu, Wojskowy Sàd Rejonowy we Wroc∏awiu, Woj-
skowy Sàd Okr´gowy nr IV we Wroc∏awiu, cz´Êciowo tak˝e przez Sàd Okr´gowy/Wojewódzki we
Wroc∏awiu, co zaowocowa∏o przygotowaniem i prezentacjà wystawy poÊwi´conej osobom skaza-
nym na kar´ Êmierci (m.in. w Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie). Wystawie towarzyszy∏a pro-
mocja ksià˝ki Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy.

4.10.1.2. Regionalny projekt badawczy „Miejsca represji i kaêni na Dolnym Âlàsku i Âlàsku Opol-
skim”

Szczególne miejsce w pracy wroc∏awskiego OBEP zajmuje projekt badawczy „Miejsca represji
i kaêni na Dolnym Âlàsku i Âlàsku Opolskim”. W jego ramach, na podstawie uzyskanych wyników
badaƒ, 21 wrzeÊnia 2003 r. doprowadzono do ekshumacji w kwaterze 81A cmentarza Osobowic-
kiego we Wroc∏awiu (miejsce pochówku osób straconych i zmar∏ych w wi´zieniach i aresztach UB
w okresie stalinowskim). Ekshumacja potwierdzi∏a miejsce pochówku osoby straconej na podsta-
wie wyroku Wojskowego Sàdu Rejonowego we Wroc∏awiu. W ramach tego projektu kontynuowa-
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no tak˝e prace nad historià Zak∏adów Przemys∏owych R-1 w Kowarach, w których wydobywano
uran. Wykonano równie˝ obfità dokumentacj´ fotograficznà siedzib i aresztów PUBP w Legnicy,
Z∏otoryi, OleÊnicy, O∏awie, Trzebnicy, Sycowie i Miliczu oraz OPW Jelcz-Laskowice. Zebrane ma-
teria∏y stanowiç b´dà podstaw´ przygotowywanej w roku 2005 wystawy o obozach i wi´zieniach na
Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie w latach 1945–1956. W trakcie badaƒ nad obozami i wi´ziennic-
twem nawiàzano Êcis∏à wspó∏prac´ z Centralnym Muzeum Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach-
-Opolu, Muzeum Gross-Rosen i Muzeum Martyrologii Alianckich Jeƒców Wojennych w ˚aganiu.

4.10.2. Realizacja programów edukacyjnych

4.10.2.1. Dzia∏alnoÊç wystawiennicza
OBEP we Wroc∏awiu zorganizowa∏ nast´pujàce prezentacje wystaw:
• „Interwencja Wojsk Uk∏adu Warszawskiego w Czechos∏owacji – 1968”. Prezentacje:
w sierpniu 2003 r. – w Archiwum Paƒstwowym w Opolu; we wrzeÊniu 2003 r. – w siedzibie IPN

w Warszawie; w paêdzierniku 2003 r. – w M∏odzie˝owym Domu Kultury w Nowej Rudzie;
• „Propaganda komunistyczna w plakacie”. Prezentacje: w lutym 2004 r. – w Arsenale Wro-

c∏awskim, w czerwcu 2004 r. – w Dzielnicowym Domu Kultury Wroc∏aw-Brochów;
• „Represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie w latach

1945–1989”. Prezentacje: w sierpniu 2003 r. w Dzielnicowym Domu Kultury Wroc∏aw-Brochów;
w listopadzie 2003 r. w Jezuickim Centrum Informacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu; w marcu
2004 r. – w Lwówku Âlàskim;

• „Breslau – 1945 – Wroc∏aw”. Prezentacja: w marcu–czerwcu 2004 r. – w Centrum dla Porozu-
mienia Europejskiego w Krzy˝owej.

4.10.2.2. Wspó∏praca z organizacjami, instytucjami, szko∏ami, mediami

Media
Media lokalne biorà udzia∏ we wszystkich imprezach, wystawach i konferencjach. Dzi´ki temu spo-

∏ecznoÊç lokalna jest regularnie informowana o bie˝àcej dzia∏alnoÊci Oddzia∏u Wroc∏awskiego IPN
oraz o wszystkich wa˝niejszych dzia∏aniach naukowych i edukacyjnych OBEP we Wroc∏awiu. W gronie
sta∏ych goÊci wystaw, konferencji, spotkaƒ, organizowanych przez OBEP we Wroc∏awiu znajdujà si´:

• stacje telewizyjne: TVP 3, TVN i TV Polsat;
• stacje radiowe: PR Wroc∏aw, Radio Eska, RMF FM, Radio Rodzina:
• prasa: „Gazeta Wyborcza”, „S∏owo Polskie/Gazeta Wroc∏awska”, „Wieczór Wroc∏awia”.

Wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi
Wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi stanowi jeden z g∏ównych przejawów aktywnoÊci

OBEP we Wroc∏awiu. Âcis∏a wspó∏praca utrzymywana jest przede wszystkim ze Âwiatowym Zwiàz-
kiem ˚o∏nierzy Armii Krajowej, Stowarzyszeniem Kombatanckim Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawi-
s∏oÊç”, Zwiàzkiem Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Zwiàzkiem M∏odocianych
Wi´êniów Politycznych „Jaworzniacy”. 25 wrzeÊnia br. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wroc∏aw-
skiego odby∏a si´ uroczysta sesja naukowa poÊwi´cona rocznicy powstania Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego. Jej przygotowanie by∏o mo˝liwe dzi´ki wielomiesi´cznej wspólnej pracy Zarzàdu Okr´-
gu DolnoÊlàskiego AK i Oddzia∏u IPN we Wroc∏awiu. W sesji uczestniczyli: prof. dr hab. Leon
Kieres, prof. dr hab. W∏odzimierz Suleja, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiƒski, prezydent miasta Ra-
fa∏ Dutkiewicz, p∏k Zygmunt Szumowski.

Wspó∏praca ze szko∏ami wy˝szymi
W ramach wspó∏pracy z Uniwersytetem Wroc∏awskim pracownicy OBEP we Wroc∏awiu uczest-

niczà w studium doktoranckim oraz prowadzà zaj´cia dla studentów na Wydziale Historycznym
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UWr. (dr ¸ukasz Kamiƒski, mgr Pawe∏ Piotrowski), historycy obu instytucji biorà udzia∏ w organi-
zowanych przez nich konferencjach. 

Wspó∏praca ze Êrodowiskiem nauczycielskim
Poza bezpoÊrednià wspó∏pracà z poszczególnymi placówkami oÊwiatowymi z terenu woj. wro-

c∏awskiego i opolskiego, OBEP we Wroc∏awiu du˝à uwag´ przyk∏ada do sta∏ych kontaktów z kie-
rowniczymi oÊrodkami oÊwiaty, takimi jak: Kuratorium DolnoÊlàskie, Wydzia∏ OÊwiaty Urz´du
Miejskiego we Wroc∏awiu, Wydzia∏ Edukacji i Nauki Urz´du Marsza∏kowskiego. Dzi´ki temu Êro-
dowisko nauczycielskie miasta i województwa jest stale informowane o dzia∏alnoÊci OBEP we
Wroc∏awiu, a tak˝e zach´cane do sta∏ej wspó∏pracy.

Ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli szkó∏ wroc∏awskich cieszà si´ zaj´cia majà-
ce miejsce przy kwaterach „wi´ziennych” na cmentarzu Osobowickim we Wroc∏awiu. Podczas spo-
tkaƒ, przy wykorzystaniu wyników badaƒ georadarowych oraz dokumentacji fotograficznej, spo-
rzàdzonej podczas ekshumacji zw∏ok W∏odzimierza Paw∏owskiego, straconego we Wroc∏awiu
27 kwietnia 1953 r., propagowana jest wiedza o historii najnowszej regionu i miasta. Kwatery 81A
i 120 Cmentarza Osobowickiego sà jedynymi w Polsce zachowanymi miejscami grzebania ofiar ter-
roru komunistycznego lat 1945–1956. W spotkaniach uczestniczy∏o dotàd 42 nauczycieli i 169 uczniów
szkó∏ gimnazjalnych i Êrednich z Wroc∏awia i Krakowa. Dotychczasowy przebieg spotkaƒ spowo-
dowa∏, ˝e do OBEP we Wroc∏awiu ka˝dego miesiàca zwracajà si´ kolejne szko∏y z proÊbà o zorga-
nizowanie tego typu lekcji historii.

Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Kolejnym przejawem aktywnoÊci OBEP we Wroc∏awiu jest wspó∏praca mi´dzynarodowa. W la-

tach 2003–2004 szczególnie widoczna sta∏a si´ wspó∏praca polsko-czesko-s∏owacka i wspó∏praca
polsko-niemiecka. Koordynacjà pierwszej z nich zajmuje si´ dr ¸ukasz Kamiƒski. Jej owocem b´-
dzie m.in. zaplanowana na 4–6 listopada 2004 r. mi´dzynarodowa konferencja naukowa „Mi´dzy
przymusowà przyjaênià a prawdziwà solidarnoÊcià. Czesi – Polacy – S∏owacy 1938/39–1945–1989”.
Uczestnictwo w niej zg∏osi∏o ponad 70 naukowców z Czech, Polski i S∏owacji.

W zakresie wspó∏pracy polsko-niemieckiej nawiàzano kontakt z grupà ojczyênianà z Siegburga,
z∏o˝onà z by∏ych mieszkaƒców Boles∏awca. Wynikiem o˝ywionej korespondencji by∏o zorganizo-
wanie 10 maja 2004 r. konferencji w Boles∏awcu, poÊwi´conej pami´ci ks. Paula Sauera – ostatnie-
go niemieckiego proboszcza parafii w Boles∏awcu, aresztowanego i zmar∏ego w areszcie UB w Bo-
les∏awcu w czerwcu 1946 r.

Promocje publikacji pracowników naukowych OBEP we Wroc∏awiu 
Wiele dzia∏aƒ naukowo-badawczych i edukacyjnych wzbogacanych jest publikacjami naukowy-

mi, popularnonaukowymi i publicystykà, cieszàcymi si´ du˝ym zainteresowaniem Êrodowisk na-
ukowych, kombatanckich i szkolnych. W okresie sprawozdawczym pracownicy OBEP we Wroc∏a-
wiu opublikowali 59 prac – ksià˝ek, artyku∏ów i recenzji. Du˝ej liczbie publikacji towarzyszy∏y
dzia∏ania o charakterze promocyjnym i reklamowym. 

20 lutego 2004 r. w Klubie Muzyki i Literatury odby∏a si´ promocja ksià˝ki Ruty Czapliƒskiej
Z archiwum pami´ci... 3653 wi´zienne dni. W spotkaniu z autorkà uczestniczy∏ prof. dr hab. Leon
Kieres, prof. dr hab. W∏odzimierz Suleja i ponad 80 mieszkaƒców miasta.

26 marca 2004 r., równie˝ w Klubie Muzyki i Literatury we Wroc∏awiu, zorganizowano promo-
cj´ ksià˝ki Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci i ich losy, pod red. Krzysztofa Madeja, Jana
˚aryna i Jacka ˚urka. Poza g∏ównym bohaterem promocji drem Jerzym Woêniakiem, skazanym
na kar´ Êmierci w okresie re˝imu komunistycznego, w spotkaniu wzi´li udzia∏: ostatni prezydent
RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski i p∏k Tadeusz Andersz – ostatni dowódca polskiego
dywizjonu myÊliwskiego w strukturach RAF-u.
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ZA¸ÑCZNIK NR 1

Konferencje naukowe, dyskusje panelowe, sesje i spotkania edukacyjne 

1. „Wokó∏ Praskiej Wiosny. Polska i Czechos∏owacja w 1968 r.”, Warszawa, 4–5 wrzeÊnia 2003 r.
(mi´dzynarodowa konferencja z udzia∏em grupy czeskich historyków).

2. „Zag∏ada ˚ydów zag∏´biowskich. 60. rocznica zag∏ady b´dziƒskiego getta”, B´dzin, 9 wrzeÊnia
2003 r.

3. „Wi´zienie na Kurkowej – wiek w dziejach Gdaƒska”; Gdaƒsk, 15–17 wrzeÊnia 2003 r.
4. „Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941”, 18–19 wrzeÊnia 2003, Zamek Ka-

zimierzowski w PrzemyÊlu. 
5. „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956”, Warszawa, 8 paêdziernika

2003 r.
6. „Wolne Zwiàzki Zawodowe Wybrze˝a (1978–1980)”; Gdaƒsk, 9–10 paêdziernika 2003 r.
7. „Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956”, Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Tarno-

brzegu, 15 paêdziernika 2003 r.
8. Represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na Pomorzu i Kujawach w latach 1945–1989; W∏oc∏a-

wek, 18 paêdziernika 2003 r. 
9. „Lubelska opozycja przed Sierpniem 1980 r.” (wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubel-

skim), Lublin, 20–21 paêdziernika 2003 r.
10. „Polskie Paƒstwo Podziemne”, Warszawa, 21 paêdziernika 2003 r.
11. „Opór spo∏eczeƒstwa wobec systemu represji w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956”; Wil-

no, 6–7 listopada 2003 r. (we wspó∏pracy z Centrum Badania Eksterminacji i Ruchów Oporu Litwy).
12. „»Wyp´dzeni – przyp´dzeni«… Kszta∏towanie si´ nowego spo∏eczeƒstwa na Warmii i Ma-

zurach 1945–1949”, Olsztyn, 12 listopada 2003 r. (wspólnie z Archiwum Paƒstwowym w Olsztynie).
13. „Aparat represji na Rzeszowszczyênie w latach 1944–1956”, 18 listopada 2003 r., siedziba

Oddzia∏u IPN w Rzeszowie.
14. „Media w PRL – PRL w mediach”; Gdaƒsk, Uniwersytet Gdaƒski, 19–20 listopada 2003 r. 
15. „WieÊ i ruch ludowy a w∏adza w PRL w latach 1956–1989”, 27–28 listopada 2003 r., Uniwer-

sytet Rzeszowski, Rzeszów.
16. „Polscy wyp´dzeni”, ZamoÊç, 2 grudnia 2003 r. (dyskusja panelowa).
17. „KoÊció∏ wobec dwóch totalitaryzmów1939–1950 w Polsce pó∏nocno-zachodniej”, Poznaƒ,

4–5 grudnia 2003 r.
18. „Stosunki polsko-bia∏oruskie w woj. bia∏ostockim w latach 1939–1956”, Bia∏ystok, 11–12 grud-

nia 2003 r.
19. „Województwo Êlàskie 1945–1950. Problemy narodowoÊciowe i ˝ycie spo∏eczno-polityczne”,

Katowice, 11 grudnia 2003 r. 
20. „Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach”, Bydgoszcz, 12 grudnia 2003 r.
21. „Janek WiÊniewski i inni. Grudzieƒ ’70 na Wybrze˝u”, S∏upsk, 15 grudnia 2003 r.
22. „Collogue Lublin” (Konferencja polsko-francuska na temat pami´ci o Zag∏adzie ˚ydów),

Lublin, 22–24 stycznia 2004 r.
23. „Korzenie Gdyni – Gdynia pod specjalnym nadzorem”, Gdynia, 30 stycznia 2004 r.
24. „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.”, Bytom, 12 lutego 2004 r.
25. „Bydgoski marzec 1981. Czas prze∏omu w dziejach NSZZ »SolidarnoÊç«”, Bydgoszcz,

19 marca 2004 r. 
26. „˚ycie codzienne PRL-u”, Warszawa, 15 kwietnia 2004 r.
27. „Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942–1947”, Rybnik,

22 kwietnia 2004.
28. „Powiat przemyski – instalacja i utrwalanie w∏adzy komunistycznej 1944–1956”, Paƒstwowa

Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w PrzemyÊlu, 26 kwietnia 2004 r.
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29. „Cienie paƒstwa policyjnego – wokó∏ »teczek bezpieki«”, Toruƒ, 4 maja 2004 r.
30. „KoÊció∏ rzymskokatolicki w ¸ódzkiem w okresie duszpasterzowania biskupa Micha∏a Kle-

pacza (1947–1967)”, ¸ódê, 12–13 maja 2004 r. (we wspó∏pracy z Wy˝szym Seminarium Duchow-
nym w ¸odzi).

31. „Od »SolidarnoÊci« do Komitetów Obywatelskich SolidarnoÊci”, Sztum, 22 maja 2004 r.
32. „Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sàsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch to-

talitaryzmów”, Bydgoszcz, 27 maja 2004 r. 
33. „Zielona Góra 30.05.1960” (poÊwi´cona obronie Domu Katolickiego w Zielonej Górze),

Zielona Góra, 28 maja 2004 r.
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ZA¸ÑCZNIK NR 2

Spis publikacji pracowników naukowych Biura Edukacji Publicznej IPN

A. Publikacje naukowe 
1. Balbus T., „Obiekty” dzia∏aƒ operacyjnych Urz´du Bezpieczeƒstwa na terenie Administratury

Apostolskiej Dolnego Âlàska, [w:] Represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na Dolnym Âlàsku i Opolsz-
czyênie, red. S.A. Bogaczewicz, S. Krzy˝anowska, Warszawa 2004.

2. Balbus T., Bogaczewicz S.A., Nie daç si´ okaleczyç – Zdzis∏aw Jankowski, [w:] Ksi´ga Êwia-
dectw. Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. ˚aryn, J. ˚urek,
Warszawa 2003.
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ZA¸ÑCZNIK NR 3

Wystawy BEP i OBEP IPN

I. Wystawy powsta∏e w okresie sprawozdawczym
1. „Aparat represji na Rzeszowszyênie w latach 1944–1956”, wystawa przygotowana przez

OBEP w Rzeszowie w listopadzie 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w Rzeszowie, PrzemyÊlu, JaÊle
i Kolbuszowej.

2. „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR w 1945 r.”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Katowicach w listopadzie 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w Bytomiu, Knurowie i Katowicach.

3. „»Kto ratuje jedno ˝ycie, ratuje ca∏y Êwiat…«. Pomoc ludnoÊci ˝ydowskiej w czasie okupa-
cji niemieckiej na Podlasiu”, wystawa przygotowana przez OBEP w Bia∏ymstoku w sierpniu 2003 r.
Zosta∏a zaprezentowana w Bia∏ymstoku, ¸om˝y, Kolnie, Braƒsku, Bielsku Podlaskim, SupraÊlu,
¸apach, Gi˝ycku, E∏ku, Sokó∏ce i Hajnówce.

4. „Kwiatek dla Ewy – kobieta w rzeczywistoÊci PRL”, wystawa przygotowana przez OBEP
w ¸odzi w marcu 2004 r. Zosta∏a zaprezentowana w ¸odzi.

5. „Obraz wroga w propagandzie PRL”, wystawa przygotowana przez OBEP w ¸odzi w paê-
dzierniku 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w ¸odzi, Be∏chatowie, Poznaniu i Warszawie.

6. „Obserwowaç – Wykrywaç – Zapobiegaç. Pod okiem »bezpieki« 1956–1989”, wystawa przy-
gotowana przez OBEP w Gdaƒsku w maju 2004 r. Zosta∏a zaprezentowana w Gdaƒsku.

7. „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu 1939–1941”, wystawa przygotowana przez
OBEP w Rzeszowie we wrzeÊniu 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w PrzemyÊlu, Rzeszowie, Sano-
ku i Lubaczowie.

8. „Propaganda komunistyczna w plakacie”, wystawa przygotowana przez OBEP we Wroc∏a-
wiu w lutym 2004 r. Zosta∏a zaprezentowana we Wroc∏awiu.

9. „Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy”, wystawa przygotowana przez
OBEP we Wroc∏awiu w lutym 2004 r. Zosta∏a zaprezentowana w Warszawie, Suchowoli i Wieliczce.

10. „Sprawiedliwi wÊród Narodów Âwiata”, wystawa przygotowana przez OBEP w Rzeszowie
w czerwcu 2004 r. Zosta∏a zaprezentowana w Rzeszowie.

11. „Wielkie procesy pokazowe w Krakowie”, wystawa przygotowana przez OBEP w Krakowie
w styczniu 2004 r. Zosta∏a zaprezentowana w Krakowie.

12. „Wokó∏ Praskiej Wiosny. Interwencja wojsk Uk∏adu Warszawskiego w Czechos∏owacji
w 1968 r.”, wystawa przygotowana przez OBEP we Wroc∏awiu w sierpniu 2003 r. Zosta∏a zapre-
zentowana w Opolu, Warszawie, Nowej Rudzie i Koszalinie.

13. „Wyp´dzeni, przyp´dzeni… Kszta∏towanie si´ nowego spo∏eczeƒstwa na Warmii i Mazu-
rach w latach 1945–1949”, wystawa przygotowana przez OBEP w Bia∏ymstoku Delegatura w Olsz-
tynie w listopadzie 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w Olsztynie, K´trzynie, Piszu, Bartoszycach,
W´gorzewie i E∏ku.

14. „Z archiwum IPN…”, wystawa przygotowana przez OBEP w Lublinie w lutym 2004 r. Zo-
sta∏a zaprezentowana w Âwidniku, D´blinie, Pu∏awach i Che∏mie.

15. „Zielona Góra. 30 maja 1960”, wystawa przygotowana przez OBEP w Poznaniu w maju
2004 r. Zosta∏a zaprezentowana w Zielonej Górze.

16. „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody bezpieki 1944–1956”, wystawa przygotowana przez
OBEP w Warszawie w paêdzierniku 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w Warszawie, M∏awie, P∏oc-
ku, Siemiatyczach i Soko∏owie Podlaskim.

II. Wystawy zorganizowane w latach poprzednich i nadal eksponowane
1. „»Aktion Reinhardt« – zag∏ada ˚ydów w Generalnym Gubernatorstwie”, wystawa przygo-

towana przez OBEP w Lublinie w listopadzie 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Lublinie, Bi∏go-
raju, W∏odawie, Che∏mie i Krasnymstawie.
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2. „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – KoÊció∏, w∏adza i opór spo∏eczny”, wystawa przygotowana
przez OBEP w Rzeszowie w listopadzie 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Jaros∏awiu, Lubaczo-
wie, PrzemyÊlu, S´dziszowie, Kolbuszowej, Strzy˝ewie i Le˝ajsku.

3. „Breslau – 1945 – Wroc∏aw”, wystawa przygotowana przez OBEP we Wroc∏awiu w sierpniu
2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Krzy˝owej.

4. „Czerwiec 1976 – lekcja demokracji socjalistycznej”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Warszawie w czerwcu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Warszawie.

5. „Getta i obozy dla ludnoÊci ˝ydowskiej na Rzeszowszczyênie w okresie II wojny Êwiatowej”,
wystawa przygotowana przez OBEP w Rzeszowie w czerwcu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana
w Mielcu.

6. „Grudzieƒ ’70. Gdaƒsk–Gdynia”, wystawa przygotowana przez OBEP w Gdaƒsku w grud-
niu 2000 r. Zosta∏a zaprezentowana w Drohiczynie, Warszawie i S∏upsku.

7. „Grudzieƒ ’70. Szczecin. Fotografie, dokumenty, komentarze”, uzupe∏niona wersja wystawy
przygotowanej przez OBEP w Poznaniu w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Szczecinie
i ÂwinoujÊciu.

8. „Ma∏opolanie w katyƒskich dokumentach dr. Jana Robla”, wystawa przygotowana przez
OBEP w Krakowie w maju 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w Krakowie.

9. „Marzec ’68”, wystawa przygotowana przez OBEP w Warszawie w marcu 2003 r. Zosta∏a za-
prezentowana w Bielsku-Bia∏ej, Gliwicach, Przasnyszu, Siemiatyczach, W´growie, Radomiu
i OÊwi´cimiu.

10. „Okr´g AK »Barka«”, wystawa przygotowana przez OBEP w ¸odzi w maju 2002 r. Zosta∏a
zaprezentowana w ¸odzi.

11. „Ostatni leÊni – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953”, wystawa przygotowana przez
OBEP w Warszawie w maju 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Siedlcach, Warszawie, I∏owie, Wy-
szogrodzie, Sochaczewie, Drobinie i ˚urominie. 

12. „Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939–1947”, wystawa przygotowana przez
OBEP w Katowicach w paêdzierniku 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Brennej, Czechowicach-
-Dziedzicach, Szczyrku, JeleÊni i Obornikach.

13. „Polacy–Ukraiƒcy 1939–1947”, wystawa przygotowana przez OBEP w Lublinie w kwietniu
2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Moràgu, W∏oc∏awku, Bia∏ej Podlaskiej, Hrubieszowie, Bi∏gora-
ju, Siemiatyczach, W´gorzewie, Baniach Mazurskich, Budrach, Olsztynie i Górowie I∏awieckim.

14. „Poznaƒski Czerwiec 1956”, wystawa przygotowana przez OBEP w Poznaniu w czerwcu
2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Chodzie˝y, Gorzowie Wielkopolskim i Sulechowie.

15. „Proces krakowski. Dzia∏acze WiN i PSL przed sàdem komunistycznym”, wystawa przygo-
towana przez OBEP w Krakowie we wrzeÊniu 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w MoÊciskach
i Wieliczce.

16. „Represje wobec duchowieƒstwa Êlàskiego w latach 1939–1956”, wystawa przygotowana
przez OBEP w Katowicach w marcu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Skoczowie i Radzionko-
wie.

17. „Represje wobec KoÊcio∏a katolickiego na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie w latach
1945–1989”, wystawa przygotowana przez OBEP we Wroc∏awiu w listopadzie 2002 r. Zosta∏a
zaprezentowana we Wroc∏awiu, Opolu, Ozimku, K´dzierzynie-Koêlu, Lwówku Âlàskim i Bole-
s∏awcu.

18. „Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1944–1956”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Rzeszowie w grudniu 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w PrzemyÊlu, Przeworsku i Sandomierzu.

19. „Sowieckie piek∏o 1939–1956”, wystawa przygotowana przez OBEP w Poznaniu w paêdzier-
niku 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Gorzowie Wielkopolskim, Bielsku-Bia∏ej, Zielonej Górze,
Sieradzu, KoÊcianie, Szczecinie, Rybniku, Stargardzie Szczeciƒskim, Myszkowie i K´pnie.

20. „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Bia∏ymstoku w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Wàbrzeênie.
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21. „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Krakowie w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Krakowie.

22. „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Poznaniu w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w ÂwinoujÊciu, Szczecinie, MyÊliborzu
i Chojnej.

23. „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach”, wystawa przygotowana przez OBEP
w ¸odzi w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Be∏chatowie.

24. „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Lublinie w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Krasnymstawie.

25. „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Gdaƒsku w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Che∏mnie, Nakle nad Notecià, Dar∏owie,
Bydgoszczy i Cz∏uchowie.

26. „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Rzeszowie w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Stalowej Woli, Le˝ajsku, Kury∏ówce
i Przeworsku.

27. „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach”, wystawa przygotowana przez OBEP we
Wroc∏awiu w grudniu 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Opolu.

28. „Sybiracy. Deportacje ludnoÊci polskiej do ZSRR 1939–1941”, wystawa przygotowana przez
OBEP w Bia∏ymstoku we wrzeÊniu 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Hajnówce, Czy˝ewie, Soko-
∏ach, Jedwabnem, Wasilkowie, SupraÊlu, Czarnej Bia∏ostockiej, Braƒsku, ¸apach, Moƒkach, Prze-
roÊlu i Gi˝ycku.

29. „UB w walce z podziemiem niepodleg∏oÊciowym i opozycjà w województwie bia∏ostockim”,
wystawa przygotowana przez OBEP w Bia∏ymstoku w czerwcu 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana
w Ciechanowcu, Drohiczynie, Suwa∏kach, Gibach, E∏ku, Kolnie, ¸om˝y, Czy˝ewie, Wysokiem Ma-
zowieckiem, Braƒsku, SupraÊlu, Grajewie, Zambrowie i Go∏dapi.

30. „Wojenne dzieciƒstwo. Losy dzieci polskich pod okupacjà hitlerowskà”, wystawa przygoto-
wana przez OBEP w ¸odzi w listopadzie 2002 r. Zosta∏a zaprezentowana w Sieradzu, Lublinie, Za-
moÊciu, Myszkowie, Sosnowcu, Jaworznie i Dàbrowie Górniczej.

31. „Za Êwi´tà walczyli spraw´. ˚o∏nierze ¸upaszki”, wystawa przygotowana przez OBEP
w Gdaƒsku w paêdzierniku 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana w Gi˝ycku, L´borku, Wàbrzeênie i Na-
kle.

32. „Zgas∏o s∏oneczko ludzkoÊci – reakcje spo∏eczeƒstwa polskiego na Êmierç Stalina”, wystawa
przygotowana przez OBEP we Wroc∏awiu w marcu 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w Toruniu,
Dar∏owie, Wàbrzeênie, Bydgoszczy, L´borku, Che∏mnie i ¸odzi.

33. „˚o∏nierze wykl´ci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Rzeszowszczyênie po 1944 r.”
– wystawa przygotowana przez OBEP w Rzeszowie w lutym 2001 r. Zosta∏a zaprezentowana
w Mielcu, Pilznie i Przeworsku.

34. „˚ycie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”, wystawa przygotowana przez OBEP w Po-
znaniu w lutym 2003 r. Zosta∏a zaprezentowana w Obornikach Wielkopolskich, Kaliszu, Poznaniu,
Lesznie, Inowroc∏awiu i Sztutowie.
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V. OGÓLNE INFORMACJE O DZIA¸ALNOÂCI ODDZIA¸ÓW
INSTYTUTU PAMI¢CI NARODOWEJ

W OKRESIE 1 LIPCA 2003 R. –30 CZERWCA 2004 R.

Oddzia∏ IPN w Bia∏ymstoku

Obszar dzia∏alnoÊci Oddzia∏u IPN w Bia∏ymstoku obejmuje województwo podlaskie oraz
2/3 obszaru województwa warmiƒsko-mazurskiego, tj. obszar dzia∏alnoÊci prokuratur rejonowych
w Bartoszycach, Biskupcu, E∏ku, Gi˝ycku, K´trzynie, Olsztynie, Nidzicy, Olecku, Piszu i Szczytnie.
Ponadto w Olsztynie funkcjonuje podleg∏a Oddzia∏owi Delegatura IPN. Na dzieƒ 30 czerwca
2004 r. w Oddziale, ∏àcznie z Delegaturà, pracowa∏o 85 osób, w tym 9 prokuratorów, co oznacza
wzrost zatrudnienia w pionie Êledczym o 1 prokuratora (w stosunku do roku ubieg∏ego), 33 pra-
cowników OBUiAD, 11 pracowników OBEP i 10 pracowników WSO. Pozosta∏à cz´Êç zatrudnio-
nych stanowià pracownicy administracji i obs∏ugi. 

W okresie sprawozdawczym bia∏ostocki Oddzia∏ wspó∏pracowa∏ z Instytutem Historii Litewskiej
Akademii Nauk, Uniwersytetem w Bia∏ymstoku, Uniwersytetem Warmiƒsko-Mazurskim, Wy˝szà
Szko∏à Zarzàdzania i Przedsi´biorczoÊci im. B. Jaƒskiego w ¸om˝y oraz Nauczycielskim Kolegium
Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Bia∏ymstoku. Ponadto od poczàtku swego
istnienia systematycznie wspó∏pracujemy z Polskim Towarzystwem Historycznym i Bia∏oruskim To-
warzystwem Historycznym. W kwietniu 2004 r. w Olsztynie prof. Leon Kieres, prezes Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, rektor Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego,
podpisali umow´ o wspó∏pracy naukowo-badawczej pomi´dzy obu instytucjami.

Oddzia∏ IPN w Bia∏ymstoku wspó∏pracuje tak˝e z wieloma organizacjami kombatanckimi i nie-
podleg∏oÊciowymi, m.in. Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK, Zwiàzkiem ˚o∏nierzy Narodowych
Si∏ Zbrojnych, Zwiàzkiem Sybiraków, Zwiàzkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych, Zwiàzkiem Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Stowarzysze-
niem Rodzina Katyƒska, Zwiàzkiem Sybiraków, Klubem Wi´zionych, Internowanych, Represjono-
wanych, Zwiàzkiem Represjonowanych ˚o∏nierzy-Górników. W tym obszarze dzia∏aƒ warto zaak-
centowaç bardzo dobrà wspó∏prac´ z w∏adzami okr´gu bia∏ostockiego ÂZ˚AK. Najlepszym
dowodem owej wspó∏pracy by∏a przygotowana w lipcu 2004 r. konferencja popularnonaukowa
z okazji 60. rocznicy akcji ,,Burza”. 

Dzi´ki dotychczasowej aktywnej dzia∏alnoÊci Oddzia∏ sta∏ si´ nie tylko realnym i uznanym, ale
tak˝e po˝àdanym partnerem organów administracji paƒstwowej i samorzàdowej w dzia∏aniach na-
ukowych i edukacyjnych dotyczàcych najnowszej historii regionu. Potwierdzajà to systematyczne
robocze kontakty z w∏adzami województw podlaskiego i warmiƒsko-mazurskiego, prezydentami
Bia∏egostoku i Olsztyna, ale równie˝ z prezydentami i burmistrzami wielu innych mniejszych miast
Podlasia oraz Warmii i Mazur, kuratorium oÊwiaty, dyrektorami archiwów i muzeów (paƒstwowych
i koÊcielnych) dzia∏ajàcych na obs∏ugiwanym przez bia∏ostocki Oddzia∏ IPN obszarze.

WÊród w∏adz lokalnych wspó∏pracujàcych szczególnie blisko z Oddzia∏em IPN w Bia∏ymstoku
wymieniç nale˝y starostów powiatu bia∏ostockiego, wysokomazowieckiego, gi˝yckiego. W marcu
2004 r. dyrektor Oddzia∏u i starosta powiatu wysokomazowieckiego podpisali deklaracj´ o wspó∏-
pracy w zakresie organizacji konferencji, wystaw, opracowywaniu pakietów edukacyjnych, prowa-
dzenia ró˝nych form doskonalenia nauczycieli historii, wydawania publikacji, a tak˝e organizacji
konkursów historycznych dla m∏odzie˝y szkolnej. 

Bardzo dobrze uk∏ada si´ równie˝ wspó∏praca Oddzia∏u z mediami. Pracownicy ró˝nych pionów
Ooddzia∏u zapraszani sà systematycznie do programów informacyjnych Telewizji Polskiej i Radia
Bia∏ystok (z tym ostatnim w ramach podpisanego wczeÊniej porozumienia o wspó∏pracy) oraz Ra-
dia Olsztyn. Tak˝e na ∏amach lokalnej prasy – „Kuriera Porannego”, „Gazety Wyborczej”, „Gazety
Wspó∏czesnej” oraz „Gazety Olsztyƒskiej” ukazujà si´ artyku∏y autorstwa pracowników Oddzia∏u.
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W zakresie podejmowanej problematyki Oddzia∏ IPN w Bia∏ymstoku wyró˝nia si´ prowadzeniem
badaƒ w nast´pujàcych obszarach: stosunki pomi´dzy ró˝nymi grupami narodowoÊciowymi w warun-
kach wojny oraz w okresie powojennym, wykorzystywanie zró˝nicowania narodowoÊciowego w poli-
tyce w∏adz okupacyjnych i komunistycznych, dzia∏alnoÊç podziemia niepodleg∏oÊciowego. 

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Bia∏ymstoku – s. 42;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Bia∏ymstoku – s. 190;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Bia∏ymstoku – s. 256.

Oddzia∏ IPN w Gdaƒsku

Oddzia∏ Instytutu Pami´ci Narodowej w Gdaƒsku obejmuje obszar województw: pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego, cz´Êci warmiƒsko-mazurskiego (dawne woj. elblàskie) oraz cz´Êci zachod-
niopomorskiego (dawne woj. koszaliƒskie). Podlegajà mu dwie delegatury: w Bydgoszczy i w Ko-
szalinie.

W gdaƒskim Oddziale IPN pracuje ∏àcznie 106 osób, w tym 46 w pionie archiwalnym (32 w Gdaƒ-
sku, 14 w Bydgoszczy i 1 w Koszalinie), 12 prokuratorów (6 w Gdaƒsku, 3 w Bydgoszczy i 3 w Ko-
szalinie) oraz 12 w pionie edukacji. Siedmioro pracowników ma tytu∏ doktora nauk humanistycz-
nych – wszyscy zatrudnieni sà w Oddzia∏owym Biurze Edukacji Publicznej.

Siedziba gdaƒskiego Oddzia∏u, mieszczàca pion Êledczy i edukacyjny, zlokalizowana jest w Gdy-
ni (ul. Witomiƒska 19), natomiast w Gdaƒsku Oliwie (ul. Polanki 124) umiejscowione sà g∏ówne
zasoby archiwalne. W okresie sprawozdawczym oddano do u˝ytkowania w Gdaƒsku Oliwie drugi,
wyremontowany budynek. Mieszczà si´ w nim archiwa i czytelnia akt jawnych, biura oraz sala wy-
stawowo-konferencyjna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Z wyjàtkiem siedziby delegatu-
ry w Bydgoszczy, wszystkie budynki znajdujà si´ w trwa∏ym zarzàdzie IPN. 

OBEP Gdaƒsk koordynuje – w skali ogólnokrajowej – projekt badaƒ nad stosunkami polsko-li-
tewskimi w epoce naznaczonej przez totalitaryzmy: nazistowski i komunistyczny. W ramach tego
projektu, wspólnie z Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Litwy i BEP w Warszawie,
zorganizowano w Wilnie konferencj´ naukowà „Opór spo∏eczeƒstwa wobec systemu komunistycz-
nego w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956” (6–7 listopada 2003 r.). Okr´g wileƒski pozostaje
te˝ w polu zainteresowania Oddzia∏owej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu w Gdaƒsku, która prowadzi Êledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych i wo-
jennych pope∏nionych na terytorium b. województwa wileƒskiego. 

W okresie sprawozdawczym IPN w Gdaƒsku wystàpi∏ z inicjatywà wyjaÊnienia okolicznoÊci wy-
darzeƒ z wrzeÊnia 1939 r. okreÊlanych przez propagand´ III Rzeszy jako „bydgoska krwawa nie-
dziela”. W listopadzie 2003 r. w Delegaturze IPN w Bydgoszczy zosta∏ powo∏any specjalny zespó∏
badawczy, któremu przewodniczy dyrektor BEP IPN – dr hab. Pawe∏ Machcewicz, a w którego
sk∏ad wchodzà naukowcy z wielu innych placówek badawczych, archiwalnych i uniwersytetów. Ce-
lem Zespo∏u jest zbli˝enia si´, jak dalece to mo˝liwe w badaniach historycznych, do pe∏nej praw-
dy na temat wydarzeƒ, które mia∏y miejsce w Bydgoszczy 3 i 4 wrzeÊnia 1939 r. 

W 2004 r. w ramach II Ba∏tyckiego Festiwalu Nauki gdaƒski Oddzia∏ IPN zaprezentowa∏ wysta-
w´ multimedialnà „Rozpoznawaç – Wykrywaç – Zapobiegaç. Pod okiem bezpieki 1956–1989”,
przedstawiajàcà dzia∏alnoÊç s∏u˝b specjalnych PRL. By∏a to pierwsza multimedialna wystawa w hi-
storii Instytutu Pami´ci Narodowej, zbli˝ona w swej formie do nowoczesnej formy filmowej.

OBEP IPN w Gdaƒsku stale wspó∏pracuje z gronem oko∏o 100 nauczycieli, naukowców, komba-
tantów, studentów, samorzàdowców, uczniów i ró˝nego rodzaju stowarzyszeƒ – na czele ze Âwiatowym
Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK i Stowarzyszeniem Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych (to
ostatnie przyczynia si´ do znaczàcego wzbogacenia i o˝ywienia tradycyjnych form dzia∏alnoÊci eduka-
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cyjnej). Do grona sta∏ych wspó∏pracowników w okresie sprawozdawczym do∏àczy∏a Policja, wspierajà-
ca IPN w realizacji wielkich inscenizacji historycznych, a tak˝e Akademicka Telewizja Edukacyjna
Uniwersytetu Gdaƒskiego, która opracowa∏a technicznie prezentacj´ wystawy „Rozpoznawaç – Wy-
krywaç – Zapobiegaç. Pod okiem bezpieki 1956–1989”. Godna podkreÊlenia jest tak˝e wspó∏praca
z Aresztem Âledczym, dzia∏ajàcym aktywnie na polu edukacyjnym i naukowym (cykl imprez dla miesz-
kaƒców Trójmiasta z okazji 100-lecia gdaƒskiego Aresztu). Specyfikà gdaƒskiego OBEP jest równie˝
owocna wspó∏praca ze Êrodowiskiem studenckim. W ramach praktyk studenci anga˝owani sà do pro-
jektów edukacyjnych OBEP IPN, w zale˝noÊci od profilu studiów: studenci dziennikarstwa zajmowa-
li si´ opracowaniem materia∏ów dla mediów (relacje, informacje, a tak˝e monta˝ filmów z imprez or-
ganizowanych przez IPN); studenci historii i politologii anga˝owani byli do opracowania zbiorów
relacji i materia∏ów konkursowych. Ta forma wspó∏pracy b´dzie kontynuowana w nast´pnych latach.

OBEP na bie˝àco wspó∏pracuje z administracjà rzàdowà, tj. kuratoriami oÊwiaty i ich delegatu-
rami w terenie oraz samorzàdami lokalnymi. 

Bardzo dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca Oddzia∏u z mediami – szczególnie regionalnymi. Relacjo-
nowane sà wszystkie istotne wydarzenia i imprezy organizowane przez Oddzia∏ (nierzadko na
pierwszych stronach wydaƒ), a pracownicy merytoryczni zapraszani sà do udzia∏u w programach
zarówno stacji radiowych, jak i telewizyjnych. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e w ostatnim roku wykry-
stalizowa∏a si´ grupa dziennikarzy stale prezentujàcych opinii publicznej dzia∏alnoÊç Oddzia∏u. Na-
le˝à do niej przedstawiciele „Gazety Wyborczej – Trójmiasto”, „Gazety Wyborczej – Toruƒ”, „Ga-
zety Wyborczej – Bydgoszcz”, Telewizji Gdaƒsk, Radia Gdaƒsk, Radia Plus, „G∏osu Pomorza”,
„Gazety Pomorskiej”, „G∏osu Koszaliƒskiego”, „Dziennika Ba∏tyckiego”, „G∏osu Wybrze˝a” oraz
(choç w tym wypadku relacje sà rzadsze, uzale˝nione od zasi´gu wydarzenia) radia RMF-FM, Pol-
skiej Agencji Prasowej i Telewizji Polsat.

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdaƒsku – s. 53;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdaƒsku – s. 190;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Gdaƒsku – s. 259.

Oddzia∏ IPN w Katowicach 

Oddzia∏ Instytutu Pami´ci Narodowej w Katowicach obejmuje swoim dzia∏aniem obszar Gór-
nego Âlàska oraz by∏ych województw: cz´stochowskiego i bielskiego. Zatrudnia∏ w okresie spra-
wozdawczym 81 osób, w tym: 8 prokuratorów, 32 pracowników OBUiAD oraz 11 pracowników
OBEP (co oznacza wzrost zatrudnienia w pionie badawczym o 1 pracownika w stosunku do po-
przedniego roku sprawozdawczego), 16 pracowników administracji i 14 pracowników WSO. 

W realizacji celów badawczych i edukacyjnych Oddzia∏ IPN w Katowicach, na mocy podpisanej
deklaracji o wspó∏pracy, wspó∏pracuje z Uniwersytetem Âlàskim. W Bibliotece Âlàskiej odby∏a si´
promocja specjalnego numeru „Biuletynu IPN”, poÊwi´conego w ca∏oÊci problematyce regionu
(autorami tekstów byli w wi´kszoÊci pracownicy OBEP IPN w Katowicach). 

Kontynuowana jest wspó∏praca katowickiego Oddzia∏u Instytutu z samorzàdami. Podpisane zo-
sta∏y deklaracje o wspó∏pracy w upowszechnianiu historii najnowszej z miastami: Katowice, Ryb-
nik, Knurów. Przyk∏adem prowadzonej przez Oddzia∏ IPN w Katowicach wspó∏pracy z samorzàda-
mi lokalnymi by∏o zorganizowanie z Urz´dem Miasta Rybnika, Muzeum w Rybniku oraz
Powiatowà i Miejskà Bibliotekà Publicznà w Rybniku sesji popularnonaukowej pt. „Armia Krajo-
wa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej 1942–1947”. Wymieniç nale˝y tak˝e wspólnà orga-
nizacj´ z Muzeum GórnoÊlàskim w Bytomiu wystawy „Deportacje GórnoÊlàzaków do ZSRR
w 1945 r.”. Wobec du˝ego zainteresowania tematem, na zlecenie Oddzia∏u IPN zrealizowano rów-
nie˝ film pod takim samym tytu∏em, udost´pniany zainteresowanym instytucjom, a tak˝e szko∏om.
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Do Êrodowiska nauczycielskiego adresowane by∏y warsztaty metodyczne, w których wzi´∏y
udzia∏ ∏àcznie 24 grupy warsztatowe. Oferta edukacyjna obejmowa∏a te˝ cieszàce si´ du˝à popular-
noÊcià lekcje dla uczniów. Kontynuowano cykl wyk∏adów otwartych w siedzibie IPN – tym razem
prelekcje dotyczy∏y historii PRL. Nowà formà kontaktu z m∏odzie˝à by∏ rajd górski po Beskidach,
prowadzàcy Êladami walk o niepodleg∏oÊç. W rajdzie wzi´∏o udzia∏ ok. 300 osób (m∏odzie˝ oraz
opiekunowie).

W ramach popularyzowania historii najnowszej zainicjowano te˝ dzia∏alnoÊç Klubu Historycz-
nego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ m.in. cz∏onek Kole-
gium IPN dr Andrzej Grajewski. Utrzymywano sta∏y kontakt z organizacjami kombatanckimi i Êro-
dowiskami naukowymi. 

W okresie sprawozdawczym stale wspó∏pracowano z mediami regionalnymi i lokalnymi, jak
„GoÊç Niedzielny”, „Dziennik Zachodni” (z którym to przygotowano wydanie specjalnego dodat-
ku poÊwi´conego dzia∏alnoÊci IPN), miesi´cznik „Âlàsk”, OÊrodek Regionalny TVP w Katowicach,
Radio Katowice czy Radio eM. OÊrodek Regionalny TVP w Katowicach regularnie zamieszcza in-
formacje o dzia∏alnoÊci Oddzia∏u (dotyczy to problematyki wszystkich trzech pionów) w comie-
si´cznym „Magazynie Historycznym”. 

Cechà charakterystycznà OBUiAD w Katowicach jest rozproszenie jego zasobu aktowego
w kilku miejscach, co powoduje znaczne utrudnienia w pracach. Poniewa˝ dotychczasowy budynek
OBUiAD (z cz´Êcià magazynowà i administracyjnà) przy ul. Józefowskiej 104/3a nie zaspokaja
w ca∏oÊci potrzeb lokalowych, IPN w Katowicach zmuszone jest przechowywaç swój zasób w kilku
innych budynkach. Cz´Êç zasobu przechowywana jest czasowo w magazynach BUiAD przy ul. K∏o-
buckiej w Warszawie. 

W trakcie realizacji pozostaje nowy obiekt przeznaczony na siedzib´ OBUiAD, zakoƒczenie
prac przewidziane jest na rok 2005.

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach – s. 68;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Katowicach – s. 191;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach – s. 266.

Oddzia∏ IPN w Krakowie

Oddzia∏ Krakowski obejmuje zasi´giem swojej dzia∏alnoÊci obszar województw ma∏opolskiego
oraz Êwi´tokrzyskiego. W Kielcach funkcjonuje Delegatura IPN, podleg∏a Oddzia∏owi krakowskie-
mu. Oddzia∏ dysponuje wynaj´tym od miasta budynkiem przy ul. Reformackiej, jak te˝ przeznaczo-
nym na cele archiwalne tzw. Pa∏acem Konopków w Wieliczce, przekazanym Instytutowi przez Mini-
stra Spraw Wewn´trznych i Administracji w wyniku uprzedniej darowizny na rzecz Skarbu Paƒstwa,
dokonanej przez miejskie w∏adze Krakowa. Z kolei siedzibà Delegatury Oddzia∏u IPN w Kielcach
jest budynek oddany przez Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji w trwa∏y zarzàd Instytuto-
wi (5/6) wespó∏ ze Âwi´tokrzyskim Urz´dem Wojewódzkim (1/6). Na t´ okolicznoÊç strony podpisa-
∏y umow´ z dnia 19 listopada 2002 r. o administrowanie przedmiotowà nieruchomoÊcià.

Oddzia∏ zatrudnia∏ w okresie sprawozdawczym ogó∏em 98 osób (co oznacza spadek zatrudnienia
o 3 osoby), z czego 8 w delegaturze w Kielcach. Kadr´ Oddzia∏u stanowi 8 prokuratorów, 43 archi-
wistów, 13 historyków, 19 pracowników administracyjnych oraz 13 pracowników pionu ochrony.

W okresie sprawozdawczym Oddzia∏ IPN w Krakowie kontynuowa∏ wspó∏prac´ z licznymi or-
ganizacjami pozarzàdowymi i Êrodowiskami kombatanckimi. Nale˝à do nich: Komisja Historyczna
Zwiàzku Sybiraków – Oddzia∏ w Krakowie, Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej, Obszar
Po∏udniowy Stowarzyszenia Spo∏eczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”,
Zwiàzek Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Zwiàzek M∏odocianych Wi´êniów Poli-
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tycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy”, Ma∏opolski Zwiàzek Batalionów Ch∏opskich, Zwiàzek ˚o∏-
nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych, Towarzystwo Mi∏oÊników Historii, Polskie Towarzystwo Zie-
miaƒskie, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Instytut Tertio Millennio, Fundacja Centrum Doku-
mentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego w Krakowie, OÊrodek MyÊli Politycznej w Krakowie,
Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana (wspólna promocja ksià˝ki Literaci a sprawa katyƒska
– 1945), Stiftung Ettersberg (Weimar).

Nawiàzana zosta∏a sta∏a wspó∏praca z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Wy˝-
sza Szko∏à Filozoficzno-Pedagogicznà „Ignatianum” w Krakowie, Akademià Pedagogicznà w Kra-
kowie, Wy˝szà Szko∏à Europejskà im. J. Tischnera oraz Akademià Âwi´tokrzyskà w Kielcach.

W ramach pracy dydaktycznej istnieje sta∏a wspó∏praca OBEP z Ma∏opolskim Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Tarnowskim OÊrodkiem Doradztwa Metodycznego. Zorga-
nizowano zaj´cia seminaryjno-warsztatowe oraz konferencje dla nauczycieli historii i j´zyka pol-
skiego, m.in. po∏àczone z prezentacjà pakietów edukacyjnych. 

Oddzia∏ aktywnie wspó∏pracowa∏ tak˝e ze Êrodkami spo∏ecznego przekazu, w szczególnoÊci
z redakcjami czasopism. W „Dzienniku Polskim”, w ramach cyklu „Krakowski IPN i Dziennik Pol-
ski przypominajà”, w ka˝dy piàtek ukazujà si´ artyku∏y autorstwa pracowników OBEP, dotyczàce
interesujàcych epizodów z powojennych dziejów regionu. Bie˝àce prace OBEP prezentowane sà
w lokalnej rozg∏oÊni Radio Kraków – Ma∏opolska oraz w Radiu Maryja. Kontynuowana by∏a sta∏a
wspó∏praca z „GoÊciem Niedzielnym” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Oddzia∏ utrzymuje sta∏y
kontakt z wszystkimi lokalnymi redakcjami czasopism, rozg∏oÊniami radiowymi i stacjami telewi-
zyjnymi. Przygotowano wspó∏prac´ z regionalnym ogniwem Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich, polegajàcà m.in. na organizowaniu wspólnych przedsi´wzi´ç popularyzatorskich i wysta-
wienniczych w klubie SDP. Ponadto organizowane sà cykliczne konferencje prasowe, na których
dyrektor Oddzia∏u i kierownicy pionów merytorycznych prezentujà aktualne problemy dotyczàce
prac krakowskiego Oddzia∏u IPN.

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie – s. 83;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie – s. 192;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie – s. 273.

Oddzia∏ IPN w Lublinie

Lubelski Oddzia∏ IPN swoim obszarem dzia∏ania obejmuje ca∏e województwo lubelskie i po∏u-
dniowo-wschodnià cz´Êç województwa mazowieckiego, tj. lubelski, zamojski i siedlecki okr´g sà-
dowy (by∏e woj. siedleckie) oraz radomski okr´g sàdowy (by∏e woj. radomskie). 

Oddzia∏ zatrudnia 78 osób, w tym 9 prokuratorów (z tego 2 w delegaturze w Radomiu), 25 ar-
chiwistów, 11 pracowników Biura Edukacji Publicznej, 14 pracowników ochrony.

Oddzia∏ lubelski IPN dysponuje najmniejszà bazà lokalowà ze wszystkich oddzia∏ów IPN w Polsce
– ∏àcznie ok. 1300 m2. Nadal te˝ funkcjonuje w dwóch oddalonych od siebie (ok. 1 km) obiektach.
G∏ówna siedziba Oddzia∏u mieÊci si´ przy ulicy Szewskiej 2, gdzie znajduje si´ archiwum, pracownie
OBUiAD, BEP oraz Biuro Ochrony. Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu mieÊci si´ w wynajmowanym baraku przy ul. Wieniawskiej 15 (pomieszczenie tymczasowe). 

Oddzia∏ IPN w Lublinie kontynuuje wspó∏pracuj´ z UMCS i KUL. W jej ramach wspólnie
z KUL przygotowano konferencj´ naukowà „Lubelska opozycja przed Sierpniem 1980 r.”
(20–21 paêdziernika 2003 r.), zaÊ wspólnie z UMCS przygotowano mi´dzynarodowà konferencj´
naukowà „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego” (Che∏m, lipiec 2004 r.). Pracownicy lubel-
skiego Oddzia∏u IPN korzystajà tak˝e z zasobów bibliotecznych KUL oraz UMCS, a tak˝e uczest-
niczà w seminariach doktoranckich.
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W okresie sprawozdawczym trwa∏a intensyfikacja wspó∏pracy IPN Oddzia∏ Lublin na obszarze
Lubelszczyzny i po∏udniowego Podlasia ze Êrodowiskami kombatanckimi, w tym m.in. ze Zwiàz-
kiem b. Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych (wspólna or-
ganizacja dyskusji panelowej „Polscy wyp´dzeni”, ZamoÊç, 2 grudnia 2003 r.), ze Zwiàzkiem Sybi-
raków – Ârodowisko Borowiczan (organizacja mi´dzynarodowej konferencji pt.: „Polacy w 270.
obozie jeƒców wojennych i internowanych – GUPWI – NKWD – MSW – ZSRR”, Nowogoród
Wielki, 23–24 czerwca 2004 r.), lubelskim Oddzia∏em Zwiàzku M∏odocianych Wi´êniów Politycz-
nych lat 1944–1956 „Jaworzniacy” oraz Stowarzyszeniami AK, WiN i BCh. Przedstawiciele Od-
dzia∏u brali udzia∏ w wielu uroczystoÊciach rocznicowych, np. zorganizowanych w 60. rocznic´ bi-
twy pod Osuchami. 

Lubelskie Biuro Edukacji Publicznej kontynuuje tak˝e Êcis∏à wspó∏prac´ ze Êrodowiskami na-
uczycielskimi, czego efektem sà konferencje metodyczne, szkolenia i lekcje otwarte oraz konkursy
historyczne. W ramach tej wspó∏pracy przygotowano m.in. cykl wyk∏adów otwartych dotyczàcych
historii Polski w latach 1939–1989 oraz „Dzieƒ IPN” podczas Tygodnia Kultury ChrzeÊcijaƒskiej
w Che∏mie (27 maja 2004 r.). Pracownicy Oddzia∏u uczestniczyli tak˝e w szkoleniach dla nauczy-
cieli organizowanych przez inne oddzia∏y IPN. 

Dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca Oddzia∏u IPN w Lublinie z mediami. Pracownicy Oddzia∏u bra-
li udzia∏ w audycjach i programach przygotowanych m.in. przez Paƒstwowà Telewizj´ Ukraiƒskà
oraz Telewizj´ Duƒskà, TVP, TVN, Telewizj´ Lublin, Telewizj´ Kablowà w ZamoÊciu, Radio RMF
i program III PR, Radio Plus, Katolickie Radio w ZamoÊciu, a tak˝e publikowali na ∏amach m.in.
„Gazety Wyborczej” (tak˝e edycji regionalnej), „Rzeczypospolitej”, „Tygodnika Powszechnego”,
„Wprost”, „Pro-Patrii”, „Dziennika Wschodniego” (tak˝e edycje regionalne), „Super Tygodnia
Che∏mskiego”.

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie – s. 97;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Lublinie – s. 192;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Lublinie – s. 278.

Oddzia∏ IPN w ¸odzi

¸ódzki Oddzia∏ Instytutu Pami´ci Narodowej obejmuje swojà dzia∏alnoÊcià województwo ∏ódz-
kie oraz cz´Êç województwa wielkopolskiego (powiaty: jarociƒski, krotoszyƒski, pleszewski, kaliski,
ostrowski, ostrzeszowski i k´piƒski). Jego siedziba mieÊci si´ przy ul. E. Orzeszkowej 31/35 w ¸o-
dzi, przy czym Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu mieÊci si´
przy ul. Piotrkowskiej 149.

W dniu 30 czerwca 2004 r. w Oddziale IPN w ¸odzi zatrudnionych by∏o 75 osób (72,5 etatu, pó∏
etatu wi´cej ni˝ w poprzednim okresie sprawozdawczym) – w tym: 8 prokuratorów, 27 osób w Od-
dzia∏owym Biurze Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów, 10 osób w Oddzia∏owym Biurze
Edukacji Publicznej.

W okresie sprawozdawczym rozpocz´to i zakoƒczono inwestycj´ polegajàcà na budowie (na te-
renie zajmowanym przez Oddzia∏ przy ul E. Orzeszkowej 31/35) obiektu, w którym mieszczà si´
sale konferencyjna i wystawiennicza. Mo˝liwoÊç sta∏ego korzystania z nowych, profesjonalnie wy-
posa˝onych sal, od stycznia 2004 r., przyczyni∏a si´ w znacznym stopniu do zaktywizowania przed-
si´wzi´ç Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej, takich jak odczyty, konferencje, warsztaty dla
uczniów i nauczycieli, oraz usprawni∏a przebieg narad merytorycznych. 

Pracownicy Oddzia∏u organizowali te˝ dla nauczycieli kursy i zaj´cia metodyczne poza ¸odzià:
w Opocznie, Radomsku, Skierniewicach i Be∏chatowie. Do nauczycieli, studentów, m∏odzie˝y
szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych najnowszà historià Polski kierowane by∏y comiesi´czne
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odczyty, przygotowane g∏ównie przez pracowników OBEP. Sta∏y si´ one ciekawà formà populary-
zacji wiedzy o nieznanych kartach wojennej i powojennej przesz∏oÊci naszego kraju. Regularna
dzia∏alnoÊç tego rodzaju zosta∏a zapoczàtkowana w marcu 2004 r.

We wspó∏pracy z lokalnymi Êrodowiskami naukowymi – tak jak w latach ubieg∏ych – realizowa-
ne by∏y regionalne projekty naukowe. Dobrze uk∏adajàce si´ relacje z Instytutem Historii Akade-
mii Âwi´tokrzyskiej – Filia w Piotrkowie Trybunalskim zosta∏y zaakcentowane podpisaniem 16 lu-
tego 2004 r. umowy o wspó∏pracy. W planach obu stron na rok 2005 zosta∏a uj´ta wspólna
mi´dzynarodowa konferencja naukowa. Kontakty z Uniwersytetem ¸ódzkim równie˝ rozwijajà si´
pomyÊlnie. W kooperacji z tà uczelnià przygotowano mi´dzynarodowà konferencj´ naukowà, któ-
rej termin uzgodniono na paêdziernik 2004 r. Ponadto w ramach wspó∏pracy z U¸, w siedzibie
∏ódzkiego Oddzia∏u IPN, goÊcili studenci ze St. Cloud State University of Minnesota, dla których
przygotowano odczyt dotyczàcy dzia∏alnoÊci IPN, po∏àczony z prezentacjà wybranych materia∏ów
archiwalnych. Na wniosek Politechniki ¸ódzkiej gromadzone by∏y materia∏y dotyczàce dzia∏alno-
Êci konspiracyjnej nauczyciela akademickiego P¸ prof. Boles∏awa Rossiƒskiego. 

W realizacji organizowanych przez OBEP warsztatów przedmiotowo-metodycznych dla na-
uczycieli uczestniczyli pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu ¸ódzkiego, ¸ódzkiej ˚ydow-
skiej Gminy Wyznaniowej i Towarzystwa Spo∏eczno-Kulturalnego ˚ydów w ¸odzi. Oddzia∏ IPN
w∏àczy∏ si´ w przygotowania do obchodów 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto, w ramach
których Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w ¸odzi przeprowadzi∏o, w siedzibie IPN i w miej-
scowych szko∏ach, lekcje historii dla ok. 300 uczniów – dotyczàce problematyki ∏ódzkiego getta. 

¸ódzki Oddzia∏ szeroko wspó∏pracuje równie˝ ze Êrodowiskami kombatanckimi. Szczególnie
aktywne sà kontakty ze Êrodowiskiem Szarych Szeregów, Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK
Okr´gu ¸ódê, Zrzeszeniem WiN – Obszar Centralny, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Batalio-
nów Ch∏opskich oraz Wojewódzkiego Porozumienia Kombatantów i Organizacji Niepodleg∏oÊcio-
wych. Kombatanci biorà udzia∏ w wielu przedsi´wzi´ciach edukacyjnych organizowanych przez In-
stytut, m.in. w spotkaniach z m∏odzie˝à w czasie rajdów, odczytach, wystawach. Pracownicy IPN
natomiast uczestniczà w uroczystoÊciach patriotycznych organizowanych przez kombatantów oraz
spotkaniach i zjazdach sprawozdawczo-wyborczych organizacji kombatanckich. Wyrazem dobrej
wspó∏pracy z kombatantami jest rozpocz´cie cyklicznych spotkaƒ w ramach ∏ódzkiego ko∏a Klubu
Historycznego im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Na inauguracyjne spotkanie 24 czerwca br.
do siedziby IPN przybyli przedstawiciele wszystkich wa˝niejszych organizacji kombatanckich. 

Nawiàzano równie˝ wspó∏prac´ ze Stowarzyszeniem Initiative KZ-Aussenlager Lichterfelde
e.V., w sprawie organizacji wspólnego polsko-niemieckiego przedsi´wzi´cia edukacyjnego dotyczà-
cego pracy przymusowej Polaków z regionu ∏ódzkiego w Niemczech. Pracownicy OBEP ¸ódê
uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez stron´ niemieckà w miejscowoÊci Kolberg (Bran-
denburgia). Zakoƒczenie projektu planowane jest na sierpieƒ 2005 r. W jego ramach prowadzone
sà zaj´cia edukacyjne dla m∏odzie˝y licealnej ze Zgierza. 

Utrzymywane sà tak˝e kontakty ze Êrodowiskiem polonijnym w Chicago i Nowym Jorku.
W prasie i polonijnych rozg∏oÊniach radiowych zamieszczane sà artyku∏y i audycje pracowników
Oddzia∏u dotyczàce najnowszej historii Polski.

Dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca z samorzàdami lokalnymi, czego dowodem jest m.in. fakt podpi-
sania 11 grudnia 2003 r. umowy o wspó∏pracy z Urz´dem Miasta w Be∏chatowie, na której podsta-
wie prowadzono m.in. szkolenia miejscowych nauczycieli. 

Dobre relacje z mediami sà wa˝nym elementem w realizacji dzia∏alnoÊci edukacyjnej Oddzia∏u.
W cyklicznej audycji czwartkowej Radia ¸ódê bardzo cz´sto prezentowano wypowiedzi historyków
OBEP, promowano wydawnictwa i dzia∏ania edukacyjne IPN. Przedstawiciele mediów uczestniczy-
li w wi´kszych imprezach organizowanych przez Oddzia∏. Równie˝ TVP 2, TVP 3 i TV Toya pre-
zentowa∏y materia∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci Êledczej, archiwalnej oraz naukowej i edukacyjnej In-
stytutu. Szczególnie nag∏oÊnione by∏o odnalezienie dokumentów i zdj´ç archiwalnych dotyczàcych
festiwalu w Jarocinie. Informacje dotyczàce realizacji wniosków pokrzywdzonych oraz niszczenia
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akt i pracy operacyjnej SB ukaza∏y si´ w „Dzienniku ¸ódzkim” i „Nowym Paƒstwie”. Radio ¸ódê
przygotowa∏o, na powy˝sze tematy, obszerny reporta˝ Czarna teczka.

Elementem wyró˝niajàcym ∏ódzki Oddzia∏ IPN jest dzia∏alnoÊç naukowa i znaczàca liczba pu-
blikacji pracowników Oddzia∏owego Biura Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów, wnoszà-
cych du˝y wk∏ad w popularyzacj´ posiadanego zasobu. Przyk∏adem jest wystàpienie podczas kon-
ferencji „Z archiwum IPN...”, zorganizowanej przez IPN w Warszawie.

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w ¸odzi – s. 106;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w ¸odzi – s. 193;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w ¸odzi – s. 282.

Oddzia∏ IPN w Poznaniu

Poznaƒski Oddzia∏ IPN obejmuje swoim obszarem dzia∏ania Wielkopolsk´ – z wyjàtkiem dawne-
go województwa kaliskiego, ziemi´ lubuskà oraz Pomorze Zachodnie (dawne woj. szczeciƒskie). Od-
dzia∏, mieszczàcy si´ w ca∏oÊci przy ulicy Rolnej 45, zatrudnia 95 pracowników, w tym 10 prokurato-
rów, 40 archiwistów, 9 historyków OBEP. Oddzia∏ IPN w Poznaniu ma delegatury w Gorzowie
Wielkopolskim i Szczecinie (uruchomiona 28 marca 2003 r.) oraz biuro w Zielonej Górze. 

Na p∏aszczyênie naukowej w okresie sprawozdawczym Oddzia∏ IPN w Poznaniu wspó∏pracowa∏
przede wszystkim z Instytutem Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz z Instytutem Za-
chodnim. W ramach wspó∏pracy z uniwersytetem w siedzibie Oddzia∏u otwarty wyk∏ad nt. KoÊcio-
∏a polsko-katolickiego w PRL wyg∏osi∏ adiunkt Instytutu Historii UAM dr Konrad Bia∏ecki. Z ko-
lei w Instytucie Historii UAM wyk∏ad otwarty dla nauczycieli, studentów i uczniów, po∏àczony
z prezentacjà ksià˝ki Reglamentowana rewolucja. Rozk∏ad w∏adzy komunistycznej w Polsce, wyg∏osi∏
dr Antoni Dudek z IPN. 

Inicjatywà, która spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem i oddêwi´kiem lokalnej opinii publicz-
nej, by∏a w minionym roku przygotowana przez OBEP wystawa „Zielona Góra. 30 maja 1960”,
otwarta 28 maja br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida przez prezesa IPN, prof.
dr hab. Leona Kieresa, i prezydenta miasta Zielona Góra, Bo˝en´ Ronowicz. We wspó∏pracy
z oÊrodkami doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Pile, Koninie, Zielonej Górze i Szczecinie or-
ganizowano wyk∏ady dla nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i liceów. Ponadto OBEP realizuje
cykl otwartych wyk∏adów „Poniedzia∏ki z historià”.

Kontynuowana by∏a wspó∏praca z organizacjami kombatanckimi. Ze Âwiatowym Zwiàzkiem
˚o∏nierzy Armii Krajowej – Okr´g Wielkopolski oraz innymi stowarzyszeniami (w tym m.in.
Zwiàzkiem M∏odocianych Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w S∏upcy 1944–1956,
Polskim Towarzystwem Ziemiaƒskim, Zwiàzkiem Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
– Oddzia∏ w Zielonej Górze) wspó∏pracowano przy organizacji uroczystoÊci rocznicowych i projek-
tów badawczo-edukacyjnych. W dniu 2 wrzeÊnia 2003 r. w siedzibie Oddzia∏u IPN zainaugurowa∏
dzia∏alnoÊç Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota”.

Pracownicy Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej w Poznaniu popularyzowali dzia∏alnoÊç
Instytutu m.in. na ∏amach prasy regionalnej, „G∏osu Wielkopolskiego”, „Gazety Poznaƒskiej”.
Brali tak˝e udzia∏ w programach Telewizji Plus (nt. Poznaƒskiego Czerwca 1956 r.) oraz TVP3 (nt.
Dnia Polskiego Paƒstwa Podziemnego).

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu – s. 121;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Poznaniu – s. 175.
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu – s. 286.
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Oddzia∏ IPN w Rzeszowie

Rzeszowski Oddzia∏ IPN obejmuje swojà dzia∏alnoÊcià obszar województwa podkarpackiego.
Na dzieƒ 30 czerwca 2004 r. w oddziale zatrudnionych by∏o 76 osób, w tym 8 prokuratorów, 27 ar-
chiwistów, 11 historyków OBEP, 13 pracowników ochrony.

W okresie sprawozdawczym Oddzia∏ kontynuowa∏ wczeÊniej nawiàzanà wspó∏prac´ z instytu-
cjami badawczymi i edukacyjnymi. We wspó∏pracy z Uniwersytetem Rzeszowskim przygotowano
kontynuacj´ konferencji z 2003 r. tym razem pt. „WieÊ i ruch ludowy a w∏adza w PRL w latach
1956–1989” w dniach 27–28 listopada 2003 r., która mia∏a miejsce w Ma∏ej Auli Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Z kolei sesja pt. „Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956” zosta∏a zorganizowana
wspólnie z Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏à Zawodowà im. prof. Stanis∏awa Tarnowskiego w Tarnobrze-
gu pod patronatem Marsza∏ka Województwa Podkarpackiego, Starosty Tarnobrzeskiego i Prezy-
denta Miasta Tarnobrzega. W czerwcu 2004 r. w∏adze miasta Rzeszowa udost´pni∏y Oddzia∏owi sa-
le Ratusza na potrzeby konferencji naukowej i wystawy poÊwi´conych Sprawiedliwym wÊród
Narodów Âwiata.

W roku sprawozdawczym Oddzia∏ IPN w Rzeszowie organizowa∏ kolejne seminaria i konferen-
cje metodyczne dla nauczycieli w Rzeszowie i innych miastach regionu, o tematyce zwiàzanej z wy-
danymi przez IPN pakietami edukacyjnymi.

Oddzia∏ IPN w Rzeszowie stale wspó∏pracuje z miejscowymi organizacjami kombatanckimi.
W siedzibie Oddzia∏u regularnie, co miesiàc, odbywajà si´ spotkania rzeszowskiego Oddzia∏u Zrze-
szenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” – otrzymuje ono od Oddzia∏u pe∏nà pomoc merytorycznà i orga-
nizacyjnà. Oddzia∏ IPN w Rzeszowie przygotowa∏ wspólnie z Zarzàdem Okr´gu Podkarpackiego
ÂZ˚AK, Oddzia∏em Zrzeszenia „WiN” w Rzeszowie i Zarzàdem Regionu Rzeszowskiego NSZZ
„SolidarnoÊç” uroczystoÊci zwiàzane z 60. rocznicà akcji „Burza”.

Bie˝àca wspó∏praca z mediami lokalnymi mia∏a na celu g∏ównie informowanie o dzia∏alnoÊci
Oddzia∏u. RównoczeÊnie pracownicy Oddzia∏u brali udzia∏ w realizacji programów historycznych
przygotowywanych przez telewizj´ regionalnà. Warto w tym kontekÊcie wymieniç promocj´ ksià˝-
ki Skazani na kar´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Rzeszowie 1946–1954.

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie – s. 136;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie – s. 194;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie – s. 287.

Oddzia∏ IPN w Warszawie

Siedziba warszawskiego Oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodowej mieÊci si´ przy placu Krasiƒ-
skich 2/4/6 w Warszawie. Zatrudnienie w Oddziale IPN w Warszawie wynosi∏o w dniu 30 czerwca
2004 r. 33 osoby, w tym 13 osób zatrudnionych w OKÂZpNP (9 prokuratorów), 8 osób w OBEP,
9 w OBUiAD i 3 osoby w pionie administracyjnym Oddzia∏u. W porównaniu ze stanem zatrudnie-
nia na dzieƒ 1 lipca 2002 r. zmniejszy∏o si´ o 1 pracownika.

Bud˝et Oddzia∏u stanowi sk∏adowà cz´Êç bud˝etu Centrali IPN. Obs∏ug´ prawnà i finansowà
Oddzia∏u zapewniajà odpowiednie komórki organizacyjne Centrali Instytutu.

OBEP IPN w Warszawie w ramach dzia∏alnoÊci statutowej utrzymuje Êcis∏e kontakty z samorzà-
dami województwa mazowieckiego, m.in. z Urz´dem Prezydenta m.st. Warszawy, starostami po-
wiatu sochaczewskiego, m∏awskiego, soko∏owskiego, burmistrzami miasta M∏awy, Gostynina,
Przasnysza, Soko∏owa Podlaskiego itd. Oddzia∏ przywiàzuje du˝à wag´ do prezentowania dzia∏al-
noÊci IPN poza Warszawà. S∏u˝y∏y temu takie inicjatywy, jak Dzieƒ Instytutu Pami´ci Narodowej
w P∏ocku (paêdziernik 2003 r.) czy prezentacja IPN w czasie Radomskiej Wiosny Literackiej (kwie-
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cieƒ 2004 r.). W okresie sprawozdawczym kontynuowana by∏a ponadto bliska wspó∏praca z Archi-
wum Polski Podziemnej, Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Uniwersytetem Warszaw-
skim, Muzeum Komendy G∏ównej Policji, Archiwum Komendy Sto∏ecznej Policji, Muzeum Nie-
podleg∏oÊci. 

Niezwyk∏à popularnoÊcià wÊród oferty edukacyjnej Oddzia∏u cieszy∏ si´ przygotowany przez
Oddzia∏ przeglàd filmowy „Kino w PRL. PRL w kinie” – w ramach przeglàdu odby∏o si´ 8 spotkaƒ,
w których wzi´∏o udzia∏ ok. 2600 osób. 

Warszawski Oddzia∏ IPN utrzymuje równie˝ sta∏e, robocze kontakty z przedstawicielami orga-
nizacji kombatanckich, m.in.: Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK, Zwiàzkiem ˚o∏nierzy Naro-
dowych Si∏ Zbrojnych, Zwiàzkiem Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych, Zwiàzkiem
Wi´êniów Politycznych Skazanych na Kar´ Âmierci w okresie re˝imu komunistycznego. OBEP
w Warszawie czynnie uczestniczy∏ w dzia∏alnoÊci Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckie-
go „Grota”, skupiajàcego kombatantów z ró˝nych organizacji kombatanckich. 

W sta∏ym kontakcie z mediami, w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià merytorycznà, pozosta-
wa∏o w ramach warszawskiego Oddzia∏u Biuro Edukacji Publicznej. W omawianym okresie pra-
cownicy Oddzia∏u IPN w Warszawie wyst´powali cz´sto w ró˝nych audycjach radiowych i telewi-
zyjnych, uczestniczyli w imprezach popularnonaukowych (Pikniku Naukowym Radia Bis,
Festiwalu Nauki itp.). Pracownicy OBEP byli konsultantami filmów dokumentalnych przygotowa-
nych i wyemitowanych przez Telewizj´ Polsat, poÊwi´conych m.in. dzia∏alnoÊci „szwadronu Êmier-
ci” W∏adys∏awa Rypiƒskiego oraz wi´êniarkom politycznym w Fordonie.

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie – s. 145;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie – s. 290.
Dzia∏alnoÊç Oddzia∏owego Biura Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie

uj´to zosta∏a ∏àcznie z dzia∏alnoÊcià centralnej struktury BUiAD.

Oddzia∏ IPN we Wroc∏awiu 

Swym zasi´giem Oddzia∏ obejmuje województwa dolnoÊlàskie i opolskie. W okresie sprawo-
zdawczym Oddzia∏ funkcjonowa∏ trzeci rok w docelowej siedzibie przy ul. So∏tysowickiej 23, zatrud-
niajàc 84 osoby (83,5 etatu), a zatem w stosunku do poprzedniego roku przyby∏ mu jeden pracow-
nik. W roku sprawozdawczym zrealizowany zosta∏ kolejny wa˝ny etap prac adaptacyjnych obiektu,
polegajàcych m.in. na oddaniu do u˝ytku strychu, co w wyraêny sposób poprawi∏o warunki lokalo-
we Oddzia∏u. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w okresie sprawozdawczym uregulowane zosta∏y kwestie zwià-
zane z uzyskaniem przez Oddzia∏ prawa do trwa∏ego zarzàdu w odniesieniu do dzia∏ki, na której
znajduje si´ jego siedziba (na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z 6 kwietnia 2004 r.). Na potrzeby podleg∏ej Oddzia∏owi delegatury w Opolu wynajmowano po-
mieszczenia w siedzibie tamtejszego Sàdu Okr´gowego. 

W okresie sprawozdawczym Oddzia∏ IPN we Wroc∏awiu w praktyce zakoƒczy∏ proces przejmo-
wania akt. Do dnia 30 czerwca 2004 r. przej´tych zosta∏o ogó∏em 8238,1 m.b. (w okresie sprawo-
zdawczym 506,91 m.b.) akt, co stanowi 99,5% docelowego zasobu. Najwi´kszy problem z przej´tym
zasobem aktowym wià˝e si´ z zagrzybieniem akt, które ucierpia∏y podczas powodzi w 1997 r. – nie
by∏y one wówczas w∏aÊciwie osuszone i zdezynfekowane, tote˝ zosta∏y zaatakowane przez grzyby.
W Oddziale zosta∏y podj´te dzia∏ania profilaktyczne, niemniej jednak zagrzybiony zasób powinien
zostaç poddany dezynfekcji w profesjonalnej kabinie fumigacyjnej.

PodkreÊliç nale˝y, ˝e odczuwalnie wzros∏o zainteresowanie materia∏ami znajdujàcymi si´ w ar-
chiwalnym zasobie Oddzia∏u ze strony badaczy, przede wszystkim historyków – zrealizowano
102 wnioski naukowo-badawcze (w tym 3 z zagranicy). Przy tym jakoÊciowo poprawi∏a si´ obs∏uga
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zainteresowanych, dzi´ki oddaniu do u˝ytku jesienià 2003 r. czytelni naukowej, po zakoƒczeniu
adaptacji stosownych pomieszczeƒ na poddaszu.

Olbrzymim zainteresowaniem cieszy∏a si´ jedna z dwóch przygotowanych w roku sprawozdaw-
czym wystaw, poÊwi´cona interwencji wojsk Uk∏adu Warszawskiego w Czechos∏owacji w 1968 r.
By∏a ona eksponowana nie tylko we Wroc∏awiu, ale tak˝e w Opolu, Boles∏awcu, Krzy˝owej, Nowej
Rudzie i Lwówku Âlàskim. 

W dalszym ciàgu utrzymywany jest sta∏y, systematyczny kontakt z DolnoÊlàskim Kuratorium
OÊwiaty, wydzia∏ami edukacji Urz´du Marsza∏kowskiego i Urz´du Miejskiego oraz Uniwersyte-
tem Wroc∏awskim i Uniwersytetem Opolskim (zw∏aszcza zak∏adami dydaktyki historii). Pracowni-
cy OBEP wspó∏pracujà tak˝e z Wojewódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (spotkania
warsztatowe), Domem Mi´dzynarodowych Spotkaƒ M∏odzie˝y im. Angelusa Silesiusa, Fundacjà
„Krzy˝owa” (wespó∏ z tà Fundacjà pracownicy OBEP uczestniczyli w realizacji konkursu historycz-
nego „Wysiedleni, wywiezieni… Wspomnienia”, którego fina∏ mia∏ miejsce 25 maja 2004 r.).
W czerwcu 2004. zosta∏a nawiàzana merytoryczna wspó∏praca z Muzeum Jeƒców Wojennych
w Opolu-¸ambinowicach.

Niezwykle ˝ywa, praktyczna wspó∏praca ∏àczy wroc∏awski Oddzia∏ ze Êrodowiskami kombatanc-
kimi, zw∏aszcza zaÊ ze Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy Armii Krajowej, Stowarzyszeniem Kom-
batanckim „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” (umow´ o wspó∏pracy sformalizowano w sierpniu 2002 r.),
Zwiàzkiem Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Zwiàzkiem M∏odocianych Wi´ê-
niów Politycznych „Jaworzniacy”, wreszcie z Oddzia∏em DolnoÊlàskim Zwiàzku ˚o∏nierzy-Górni-
ków. Oddzia∏ utrzymuje równie˝ sta∏y kontakt z wroc∏awskà kurià metropolitalnà.

Wroc∏awski Oddzia∏ IPN ÊciÊle wspó∏pracuje z lokalnymi mediami – zarówno stacjami telewi-
zyjnymi, jak i rozg∏oÊniami radiowymi i prasà – które biorà udzia∏ we wszystkich publicznych
przedsi´wzi´ciach Oddzia∏u, zw∏aszcza zaÊ organizowanych przez BEP wystawach i konferencjach.
RównoczeÊnie pracownicy wroc∏awskiego OBEP konsekwentnie zamieszczali artyku∏y popularyza-
torskie w periodykach o ugruntowanej pozycji w kraju, takich jak „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wy-
borcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Mówià wieki” (¸. Kamiƒski, K. Szwagrzyk). 

Dzia∏alnoÊç merytoryczna Oddzia∏u zaprezentowana zosta∏a w cz´Êci zasadniczej „Informacji
o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej w okresie 1 lipca 2003 r.–30 czerwca 2004 r.”:

• Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroc∏awiu – s. 158;
• Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów we Wroc∏awiu – s. 195;
• Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej we Wroc∏awiu – s. 295.
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Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej
www.ipn.gov.pl

Prezes IPN prof. dr hab. Leon Kieres 

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat,
tel. (0-22) 581 85 22, 581 85 23

Zastępca Prezesa IPN Janusz Krupski 

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat,
tel. (0-22) 581 85 04

Zastępca Prezesa IPN dr Grzegorz Ciecierski

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat,
tel. (0-22) 581 85 02

Główna Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zastępca Prezesa IPN, Dyrektor prof. dr hab. Witold Kulesza

pl. Krasińskich 2/4/6/,
00-207 Warszawa
tel. 530 86 56

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
Dyrektor  Bernadetta Gronek

ul. Towarowa 28, 
00-839 Warszawa
Tel. 581 86 00

Biuro Edukacji Publicznej
Dyrektor dr hab. Paweł Machcewicz

ul. Towarowa 28, 
00-839 Warszawa
Tel. 581 89 00

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
tel. (0-85) 664 57 01

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
ul. Witomińska 19,
81-311 Gdynia
tel./faks (0-58) 660 67 00

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

ul. Kilińskiego 9,
40-061 Katowice
tel. (0-32) 609 98 40
faks (0-32) 609 98 42

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

ul. Reformacka 3,
31-012 Kraków
tel. (0-12) 421 11 00
faks (0-12) 421 19 61 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

ul. Wieniawska 15,
20-071 Lublin
tel. (0-81) 536 34 01
faks (0-81) 536 34 02 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

ul. Orzeszkowej 31/35,
91-479 Łódź
tel. (0-42) 616 27 45,
faks (0-42) 616 27 48
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Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

ul. Rolna 45a,
61-487 Poznań
tel. (0-61) 835 69 01
faks (0-61) 835 69 03

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

ul. Słowackiego 18, 
35-060 Rzeszów
tel. (0-17) 860 60 18,
faks (0-17) 860 60 39

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6/, 
00-207 Warszawa
tel. (0-22) 530 86 25

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 23, 
51-168 Wrocław
tel. (0-71) 326 76 00,
faks (0-71) 326 76 03

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15, 
85-130 Bydgoszcz
sekretariat:
tel./faks: (0-52) 372 98 90 

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wlkp.
(w organizacji)

ul. Chopina 52/10,
66-400 Gorzów Wielkopolski
sekretariat:
tel.: (0-95) 728 21 92

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach
(w organizacji)

Al. Na Stadion 1, 
125-127 Kielce
sekretariat:
tel./faks (0-41) 344 42 15

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Koszalinie
(w organizacji)

ul. Andersa 34, 
75-950 Koszalin
sekretariat:
tel./faks (0-94) 342 85 02

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, 
10-402 Olsztyn
tel. (0-89) 534 93 59

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu
(w organizacji)

ul. Ozimska 60 A, 
45-368 Opole
sekretariat:
tel./faks (0-77) 453 89 67

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu
(w organizacji)

ul. Żeromskiego 53, 
26-600 Radom
sekretariat:
tel./faks (0-48) 326 02 95

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
(w organizacji)

ul. Kaszubska 30, 
70-226 Szczecin
sekretariat:
tel. (0-91) 434 03 40



VI. INFORMACJA O DZIA¸ALNOÂCI KOLEGIUM
INSTYTUTU PAMI¢CI NARODOWEJ

Kolegium IPN w okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. obradowa∏o 17 razy – stosow-
nie do w∏asnych wewn´trznych uregulowaƒ, tj. nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu. W trakcie posiedzeƒ
podejmowano kwestie dotyczàce wszystkich obszarów dzia∏alnoÊci Instytutu. 

W zakresie przej´cia do zasobów archiwalnych Instytutu Pami´ci Narodowej dokumentów or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa, Kolegium wielokrotnie zapoznawa∏o si´ z informacjami dotyczà-
cymi ró˝nych aspektów funkcjonowania Biura Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów, zw∏asz-
cza przebiegu procesu przejmowania stosownych dokumentów, udost´pnianiu dokumentów
osobom pokrzywdzonym w rozumieniu art. 6 ustawy o IPN oraz udost´pnianiu dokumentów ar-
chiwalnych do celów badawczych. 2 czerwca 2004 r. Kolegium, majàc na wzgl´dzie brak precyzji
przepisów ustawy o IPN i wymogi praktyki, przyj´∏o uchwa∏´ w sprawie udost´pniania dokumen-
tów przedstawicielom Êrodków spo∏ecznego przekazu. 

Majàc na celu uzyskanie pe∏nych wyjaÊnieƒ dotyczàcych przekazywania dokumentów przez do-
tychczasowych dysponentów, Kolegium zasi´ga∏o tak˝e informacji u kierowników odpowiednich
instytucji, b´dàcych dotychczasowymi dysponentami akt podlegajàcych przekazaniu do IPN.
14 kwietnia 2004 r. informacj´ na temat przekazywania materia∏ów archiwalnych z∏o˝yli przed Ko-
legium Szef Agencji Wywiadu Zbigniew Siemiàtkowski oraz Dyrektor Biura Ewidencji i Archiwum
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego S∏awomir Grabik. W zwiàzku z bliskim koƒcem przejmo-
wania akt od Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, 19 maja 2004 r. Kolegium goÊci∏o Szefa WSI gen.
Marka Dukaczewskiego. RównoczeÊnie Kolegium stale monitorowa∏o post´py w pracach nad po-
rozumieniem o wspó∏pracy pomi´dzy Prezesem Instytutu Pami´ci Narodowej a Ministrem Obro-
ny Narodowej w zakresie dost´pu do akt tzw. zbioru zastrze˝onego (porozumienie to podpisane
zosta∏o 20 maja 2004 r.).

Stosownie do zapisów ustawowych Kolegium ma uprawnienie do formu∏owania ocen polityki
Êcigania przest´pstw realizowanej przez pion Êledczy Instytutu Pami´ci Narodowej. Majàc to na
uwadze, Kolegium odebra∏o informacj´ na temat przebiegu i wyników Êledztwa w sprawie funk-
cjonowania w strukturach MSW zwiàzku przest´pczego majàcego na celu dokonywanie prze-
st´pstw wobec dzia∏aczy opozycji politycznej i duchowieƒstwa (marzec 2004 r.) oraz informacj´
o planie dzia∏alnoÊci G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (kwie-
cieƒ 2004 r.).

W kwestiach ustalania programów badawczych w zakresie opracowywania dzia∏alnoÊci organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e informowania oraz edukacji spo∏eczeƒstwa, Kolegium w styczniu
2004 r. zaakceptowa∏o program dzia∏aƒ Biura Edukacji Publicznej na rok 2004.

Wykonujàc ustawowe kompetencje, 19 listopada 2003 r. Kolegium przyj´∏o „Informacj´ o dzia-
∏alnoÊci Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 lipca 2002 r. – 30 czerwca 2003 r.”. Z kolei 10 grudnia 2003 r. Kolegium, dzia∏ajàc na
podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o IPN, po raz pierwszy podj´∏o decyzj´ jako organ drugiej instancji
w post´powaniu dotyczàcym zastrze˝enia dost´pu do okreÊlonych dokumentów. Kolegium po roz-
patrzeniu wniesionego przez szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego odwo∏ania od decyzji
prezesa IPN o odmowie zastrze˝enia dost´pu do dokumentów wskazanych przez szefa ABW utrzy-
ma∏o w mocy zaskar˝onà decyzj´. 

28 kwietnia 2004 r. Kolegium przyj´∏o stanowisko w sprawie Êledztwa dotyczàcego zbrodni na
obywatelach polskich w Katyniu, wyra˝ajàc przekonanie, i˝ na Instytucie Pami´ci Narodowej „spo-
czywa ustawowa, moralna i historyczna odpowiedzialnoÊç za wyjaÊnienie wszystkich okolicznoÊci
jednego z najwi´kszych polskich dramatów XX wieku”, zaznaczajàc równoczeÊnie, ˝e ewentualna
decyzja o podj´ciu w∏asnego Êledztwa w tej sprawie powinna byç „poprzedzona konsultacjami
z prezydentem RP oraz rzàdem RP”.
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Ponadto Kolegium opiniowa∏o projekty porozumieƒ o wspó∏pracy z instytucjami badawczymi
i spo∏eczno-kulturalnymi (m.in. z Uniwersytetem Warmiƒsko-Mazurskim w Olsztynie, Fundacjà
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego w Krakowie). 19 maja 2004 r. Kolegium go-
Êci∏o Mariana Gul´, zast´pc´ prezesa Instytutu Pami´ci Narodu (S∏owacja). 

Pracami Kolegium do paêdziernika 2003 r. kierowa∏ prof. dr hab. Andrzej Paczkowski.
17 wrzeÊnia ub.r. na kolejnà rocznà kadencj´ na przewodniczàcego Kolegium wybrany zosta∏
dr Franciszek Gryciuk. Wiceprzewodniczàcymi zostali wówczas s´dzia Maria MyÊliƒska i dr hab.
Andrzej Friszke. 

* * *

Cz∏onkowie Kolegium Instytutu Pami´ci Narodowej zostali powo∏ani na siedmioletnià kaden-
cj´ decyzjà Sejmu RP z dnia 24 lipca 1999 r. Poszczególne kluby sejmowe rekomendowa∏y 9 osób,
2 kandydatów przedstawi∏a Krajowa Rada Sàdownictwa.

Kolegium Instytutu Pami´ci Narodowej tworzà: Stanis∏aw Bartoszek, prof. dr hab. Jan Draus,
dr hab. Andrzej Friszke, dr Andrzej Grajewski, dr Franciszek Gryciuk, Jerzy ¸ankiewicz, s´dzia
Maria MyÊliƒska, s´dzia W∏odzimierz Olszewski, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, dr S∏awomir
Radoƒ, dr Teofil Wojciechowski.
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