
Wizyta senatorów członków Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  

w siedzibie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu,  

Warszawa, ul. Kłobucka 21,  

15 czerwca 2021 roku 

. 

Na zaproszenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, prof. Janusza Szarka, senatorowie: Rafał Ambrozik, Robert Mamątow, 
Marek Martynowski, Joanna Sekuła oraz zastępca przewodniczącego komisji prof. Michał 
Seweryński –złożyli wizytę w siedzibie Archiwum IPN. 

 

Fot. Sławomir Kasper, IPN 



 

Fot. Sławomir Kasper, IPN 

Powitanie w holu Archiwum IPN: dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk i naczelnik Wydziału Zarządzania 
Zasobem Archiwalnym Grzegorz Trzyna 

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania w holu Archiwum IPN.  

Po siedzibie Archiwum senatorów oprowadzał prezes Jarosław Szarek wraz z dyrektor 
Archiwum, Panią Marzeną Kruk oraz naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobem 
Archiwalnym – Panem Grzegorzem Trzyną. 

Zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Instytut gromadzi, ewidencjonuje i udostępnia dokumenty organów 
bezpieczeństwa państwa wytworzone oraz gromadzone od lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 
roku. W zasobach archiwum zgromadzone są również dokumenty organów bezpieczeństwa 
III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR dotyczące zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych, 
stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych. To archiwum, 
które posiada zbiór 93 km materiałów pozostawionych przez komunistyczny aparat 
bezpieczeństwa państwa. 

Są tam również dokumenty poświadczające zbrodnie polityczne popełnione na osobach 
narodowości polskiej i polskich obywatelach innej narodowości. Zdania te Instytut realizuje 
poprzez pion archiwalny, który tworzy właśnie Archiwum IPN, archiwa oddziałowe oraz 
wydziały archiwalne w delegaturach.  

Dokumenty do archiwum przekazywane były z wielu instytucji państwowych, min. z MSWiA, 
ABW, dawnego UOP, Służby Więziennej, wojska, z instytucji wymiaru sprawiedliwości 
(sądów i prokuratur) a także przez osoby prywatne (tzw. zbiory pochodzące z archiwów 
domowych).  

 

W pierwszej kolejności senatorowie udali się do magazynu archiwalnego, w którym 
przechowywane są materiały wytworzone przez Wojskową Służbę Wewnętrzną oraz Zarząd  
II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 



 

Fot. Sławomir Kasper, IPN 

 

Senatorowie mieli okazję zobaczyć mapę Frontu Nadmorskiego (najprawdopodobniej to ta 
mapa skłoniła pułkownika Kuklińskiego do nawiązania współpracy z wywiadem 
amerykańskim, wynikało z niej bowiem, iż przy planowanym użyciu bomby atomowej wobec 
krajów zachodniej Europy, Polska uległaby całkowitemu zniszczeniu), przykłady 
przechowywanych w zasobie IPN artefaktów oraz zniszczoną dokumentację przekazaną do 
zasobu IPN.  

 

 



Prezentacja wybranych artefaktów z zasobu Archiwum IPN: kierownik Sekcji Przechowywania Zasobu 
Archiwalnego Łukasz Baranowicz; 
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Magazyn z materiałami wytworzonymi przez Wojskową Służbę Wewnętrzną oraz Zarząd II Sztabu Generalnego 
WP: Łukasz Baranowicz; 

Fot. Sławomir Kasper, IPN 

Dalej zaprezentowane zostały: magazyn z dokumentacją zgromadzoną w ramach 
prowadzonego przez IPN projektu Archiwum Pełne Pamięci (archiwum Związku Sokoła 
Polskiego w Ameryce, egzemplarze „Dziennika Związkowego” z lat 1908-1990) oraz magazyn 
z materiałami filmowymi.  
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Fot. Sławomir Kasper, IPN 

 

Senatorowie mieli możliwość zapoznania się ze wspomnieniami  
13-letniej Wandy Barbary Kociuby, deportowanej w głąb Związku Sowieckiego, które 
prowadziła w swoim pamiętniku. Wspomnienia te ukazały się nakładem IPN w publikacji 
„Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik z Syberii, Iranu  
i Libanu”.  

Pamiętnik, został przekazany przez rodzinę dziewczynki, mieszkającej w Stanach 
Zjednoczonych. 
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Kolejnym punktem zwiedzania była prezentacja karuzelowego systemu przechowywania kart 
ewidencyjnych (rotomatu), w tym kartoteki adresowej mieszkańców m.st. Warszawy oraz 
magazynu z Kartoteką Ogólnoinformacyjną MSW (współpracownicy SB oraz osoby będące w 
kręgu zainteresowania SB). 

 

Prezentacja karuzelowego systemu przechowywania kart ewidencyjnych (rotomatu), w tym kartoteki ewidencyjno-
adresowej  m.st. Warszawy z lat 1950-1980: pracownik Wydziału Ewidencji i Sprawdzeń, Marcin Luty; 
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Prezentacja magazynu z Kartoteką Ogólnoinformacyjną MSW: dyrektor Marzena Kruk i pracownik Wydziału 
Ewidencji i Sprawdzeń Włodzimierz Lechnio. 

Fot. Sławomir Kasper, IPN 

 

Następnie zaprezentowana została pracownia digitalizacji, gdzie pokazana została senatorom 
praca na skanerach do dokumentacji wielkoformatowej, do mikrofilmów szpulowych i do 
mikrofisz oraz wysokowydajny skaner przemysłowy do dokumentacji papierowej.  

 

Pracownia digitalizacji, fot. Sławomir Kasper, IPN 



 

Pracownia digitalizacji, fot. Sławomir Kasper, IPN 

 

Ostatnim miejscem, które zostało senatorom udostępnione do zwiedzania była pracownia 
konserwatorska, której pracami kieruje kierownik Sekcji Konserwacji Zasobu Archiwalnego 
Pani Anna Włodarczyk-Sętorek.  

Pracownia konserwatorska, jak stwierdził prezes IPN – to pracownia, bez której cała 
działalność Archiwum nie mogła by być prowadzona.  

To tu senatorowie mogli dowiedzieć się od konserwatorów, w jaki sposób następuje 
zabezpieczenie zbiorów archiwalnych zanim zostaną one udostępnione naukowcom, 
dziennikarzom, wykorzystane w publikacjach czy też stanowiące ekspozycje wystawowe. 
Przykładem takiej pracy było m.in. laminowanie „Dziennika Związkowego” czy konserwacja 
Raportu Jürgena Stroopa, który został zaprezentowany senatorom. 

 (o samym dokumencie więcej na: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/145118,Pamiec-swiata-Raport-Stroopa.html). 

 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/145118,Pamiec-swiata-Raport-Stroopa.html
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W trakcie wizyty poruszane były tematy związane z bieżącą działalnością historyczno-
naukową oraz edukacyjną Instytutu, pozyskiwaniem nowych zbiorów, dokumentów, ich 
zabezpieczaniem oraz środkami finansowymi otrzymywanymi z budżetu państwa 
niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Instytutu.  

Na zakończenie wizyty, prezes Jarosław Szarek, złożył na ręce prof. Michała Seweryńskiego 
podziękowania za wizytę senatorów oraz dobrą współpracę komisji z IPN. Przypomniał 
również o roli komisji, jaką ta odegrała przy upamiętnianiu 66. rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück”, która od roku 2011 
jest obchodzona z należną oprawą państwową co roku. Obchody te zainicjowały, 
prowadzonym przez IPN we współpracy ze szkołami średnimi, programem edukacyjnym: 
„Przystanek historia. O tym nie można zapomnieć”. 

 


