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Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu

Rola Instytutu Pamiêci Narodowej

w procesie przywracania pamiêci

Streszczenie: Historia Polski, to zmiennoœæ sukcesów i ciê¿kich doœwiadczeñ naszej
pañstwowoœci. To burzliwy wir wydarzeñ, które sta³y siê naszym udzia³em, od dawnych
piastowskich czasów na okresie komunizmu koñcz¹c. Uk³ad poja³tañski wprowadzo-
ny w Europie w wyniku zmagañ okrucieñstwa drugiej wojny œwiatowej podzieli³ Eu-
ropê i œwiat na dwa bloki. Polska znalaz³a siê w bloku pañstw komunistycznych.

Rola jaka przypad³a Instytutowi Pamiêci Narodowej jest szczególna. Realizuj¹c
zapisy ustawowe w imieniu pañstwa polskiego ma on poprzez swoje dzia³ania za-
doœæuczyniæ ofiarom i krzywdom jakich naród polski dozna³ od nazizmu i komuniz-
mu. Instytut podj¹³ siê rozliczenia z trudn¹ przesz³oœci¹ lat 1939–1989. Wa¿nym
i nierozerwalnym elementem tego procesu jest prowadzenie dzia³añ edukacyjnych
i naukowych, które pozwol¹ przekazaæ prawdê o tym trudnym okresie, w sytuacji, kie-
dy blisko pó³ wieku zak³amywano prawdê o naszej historii, a bohaterów walk o nie-
podleg³oœæ skazywano na zapomnienie.

Przywracanie pamiêci, to zadoœæuczynienie i uhonorowanie, które s¹ wymagane
jako moralne dzia³anie instytucji pañstwa, w imieniu którego dzia³a Instytut, to wresz-
cie nauka i edukacja, które docieraj¹ do najm³odszego pokolenia, by ono mog³o po-
przez naukê i zabawê uczyæ siê historii. Poprzez swoje dzia³ania IPN dociera równie¿
do starszego pokolenia i rewiduje wczeœniejszy obraz historii przekazywanej przez
pañstwo komunistyczne.
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Historia Polski to zmiennoœæ sukcesów i ciê¿kich doœwiadczeñ naszej
pañstwowoœci. To burzliwy wir wydarzeñ, które sta³y siê naszym

udzia³em, od dawnych piastowskich czasów na okresie komunizmu ko-
ñcz¹c. Uk³ad poja³tañski wprowadzony w Europie w wyniku zmagañ
okrucieñstwa II wojny œwiatowej podzieli³ Europê i œwiat na dwa rywali-
zuj¹ce bloki. Polska znalaz³a siê w obozie pañstw komunistycznych.

Lata 1944–1989 to czas, kiedy okupacjê hitlerowsk¹ w Polsce za-
st¹pi³o zniewolenie komunistyczne. W tym trudnym okresie odbudowy
kraju ze zniszczeñ po¿ogi wojennej w³adze komunistyczne si³¹ wprowa-
dza³y w Polsce system komunistyczny, zwalczaj¹c legaln¹ opozycjê
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i niszcz¹c tl¹ce siê jeszcze idee demokratyczne. Jednak¿e to, co komuniœci
brutalnie próbowali zniszczyæ, opar³o siê i spo³eczeñstwo na przestrzeni
lat pokaza³o, ¿e nie godzi siê, nawet za cenê ofiar, ¿yæ w pañstwie komu-
nistycznym.

Rok 1989 by³ wyj¹tkowym czasem w naszej historii, chocia¿ nie
milkn¹ spory wokó³ wydarzeñ, które siê wówczas wydarzy³y. Obrady
Okr¹g³ego Sto³u oraz odbywaj¹ce siê w ich konsekwencji pierwsze czêœ-
ciowe wolne wybory (4 czerwca 1989 r.) pokaza³y, ¿e spo³eczeñstwo nie
godzi siê na panuj¹cy dotychczas system sprawowania w³adzy. Rozpo-
czê³a siê trudna transformacja.

W atmosferze sporów politycznych i ró¿nych pogl¹dów oraz wizji
zwi¹zanych z koniecznoœci¹ rozliczenia siê z trudn¹ przesz³oœci¹ na mocy
ustawy z 18 grudnia 1998 r. powo³any zosta³ Instytut Pamiêci Narodowej
(Dz. U. 2007, Nr 63, poz. 424 z póŸn. zm.). Ustawodawca w preambule do
ustawy napisa³: „Maj¹c na wzglêdzie:
– zachowanie pamiêci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez

Naród Polski w latach II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu,
– patriotyczne tradycje zmagañ Narodu Polskiego z okupantami, naziz-

mem i komunizmem,
– czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodleg³ego bytu pañstwa

polskiego i w obronie wolnoœci oraz godnoœci ludzkiej,
– obowi¹zek œcigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkoœci i zbrodni

wojennych,
– a tak¿e powinnoœæ zadoœæuczynienia przez nasze pañstwo wszystkim

pokrzywdzonym przez pañstwo ³ami¹ce prawa cz³owieka, jako wyraz
naszego przekonania, ¿e ¿adne bezprawne dzia³ania pañstwa przeciwko
obywatelom nie mog¹ byæ chronione tajemnic¹ ani nie mog¹ ulec za-
pomnieniu” (ibidem).
Mo¿na by zadaæ pytanie, czym jest owa pamiêæ, któr¹ mamy przywra-

caæ? Samo zagadnienie pamiêci jest tak pojemne, ¿e mo¿na poœwiêciæ mu
obszerny artyku³, dlatego zainteresowanych odsy³am do literatury przed-
miotu, wskazuj¹c kilka wartoœciowych pozycji (Golka, 2009; Szociñski,
Kwiatkowski, 2006; Szociñski, 2009; Kwiatkowski, 2008).

Rola, jaka przypad³a Instytutowi Pamiêci Narodowej, jest szczególna.
Realizuj¹c zapisy ustawowe, w imieniu pañstwa polskiego ma on poprzez
swoje dzia³ania zadoœæuczyniæ ofiarom i krzywdom jakich naród polski
doœwiadczy³ od nazizmu i komunizmu. Instytut podj¹³ zadania rozliczenia
siê z trudn¹ przesz³oœci¹ lat 1939–1989. Wa¿nym i nierozerwalnym ele-
mentem tego procesu jest prowadzenie dzia³añ edukacyjnych i nauko-
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wych, które pozwol¹ przekazaæ prawdê o tym okresie, w sytuacji, kiedy
blisko pó³ wieku zak³amywano prawdziwy obraz naszej historii, a bohate-
rów walk o niepodleg³oœæ skazywano na zapomnienie.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e dotykamy nieodleg³ej perspektywy czasu, szcze-
gólnie w przypadku systemu komunistycznego, wœród nas nadal ¿yj¹ ofia-
ry nazizmu i komunizmu oraz niekiedy ich oprawcy.

W wielu sytuacjach przywracanie pamiêci ma wymiar nie tylko œwia-
domoœciowy, ale równie¿ materialny, jak by³o w przypadku „ustawy deu-
bekizacyjnej” z 2009 r., poniewa¿ oprawcy wielokroæ ¿yli w lepszych
warunkach ni¿ ich ofiary, tym bardziej pañstwo ma moralny obowi¹zek
zadoœæuczyniæ za doznane krzywdy (Dz. U. 2009, Nr 24, poz. 145)1.

Niestety, Instytut powsta³ blisko dekadê po rozpoczêciu transformacji,
w tym czasie z wielu ró¿nych powodów od politycznych poprzez spo³ecz-
ne, zwi¹zanych z trudn¹ sytuacj¹ i wychodzeniem z zapaœci pañstwa ko-
munistycznego, dosz³o wœród czêœci elit politycznych i spo³eczeñstwa do
relatywizacji tego, co wydarzy³o siê przed 1989 r. i uznania, ¿e nie warto
rozliczaæ siê z przesz³oœci¹, tylko patrzeæ w przysz³oœæ. Jest to jednak
b³êdne i niew³aœciwe postrzeganie swojej historii, œwiadcz¹ce o braku doj-
rza³oœci i œwiadomoœci, tego ¿e tylko rozliczaj¹c siê ze swoj¹ trudn¹
przesz³oœci¹, mo¿emy bez obci¹¿eñ budowaæ przysz³oœæ. Uwik³anie na-
szej przesz³oœci w politykê pokaza³o, jak trafna jest ta prosta prawda.

W tak z³o¿onej sytuacji spo³eczno-politycznej przysz³o rozpoczynaæ
i dzia³aæ Instytutowi. W zwi¹zku z tym, ¿e nale¿a³o dzia³aæ w wielu obsza-
rach, wype³niaj¹c zapisy ustawy, utworzono w Instytucie:

„1) G³ówn¹ Komisjê Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, zwan¹ dalej «G³ówn¹ Komisj¹»;

2) Biuro Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów;
3) Biuro Edukacji Publicznej;
4) Biuro Lustracyjne,

2. W oddzia³ach tworzy siê:
1) oddzia³owe komisje œcigania zbrodni przeciwko Narodowi Pol-

skiemu, zwane dalej «oddzia³owymi komisjami»;
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1 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu,

S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin.



2) oddzia³owe biura udostêpniania i archiwizacji dokumentów;
3) oddzia³owe biura edukacji publicznej;
4) oddzia³owe biura lustracyjne.

3. W delegaturach mog¹ byæ tworzone wydzia³y udostêpniania i archiwi-
zacji dokumentów, referaty edukacji publicznej oraz referaty œledcze”
(Dz. U. 2007, Nr 63, poz. 424 z póŸn. zm.).
Mo¿na zadaæ pytanie, do czego jest potrzebna tak rozbudowana struk-

tura? Ze wzglêdu na zadania postawione przez ustawodawcê Instytut musi
mieæ mo¿liwoœæ powszechnego docierania do spo³eczeñstwa i tym sa-
mym na terenie ca³ego kraju prowadziæ dzia³alnoœæ, która wyp³ywa z lite-
ry ustawy i misji zwi¹zanej z jego powo³aniem. Tylko powszechnoœæ
dzia³añ pozwoli Instytutowi na wywi¹zanie siê z zadañ na niego na-
³o¿onych.

Najtrudniejsze zadanie stanê³o przed G³ówn¹ Komisj¹, poniewa¿ po-
dejmuje ona problem prawnego rozliczenia siê z nazizmem i komunizmem.
Jak jest to trudne wiemy, obserwuj¹c doniesienia medialne zwi¹zane z pró-
bami os¹dzenia zbrodni stanu wojennego czy ofiar masowych zrywów
spo³eczeñstwa: 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu, Grudzieñ 1970 r. czy
Czerwiec 1976 r. Wiemy, kto wówczas sta³ u szczytów w³adzy, jak funk-
cjonowa³ system, a mimo to próby rozliczenia sprawców koñcz¹ siê
w wielu przypadkach niepowodzeniem lub procesami, które ci¹gn¹ siê
latami. Tym samym niemo¿liwym lub bardzo trudnym staje siê symbo-
liczne os¹dzenie sprawców, bo przecie¿ wielu z nich nie ¿yje lub s¹ w sê-
dziwym wieku i ze wzglêdów humanitarnych nie byliby skazywani na
kary wiêzienia. Dzia³aj¹c w oparciu i w ramach systemu prawnego, pro-
kuratorzy musz¹ opieraæ siê na dowodach, a nie na poszlakach i przes³an-
kach. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja z rozliczeniem zbrodni nazizmu,
które mia³y miejsce podczas II wojny œwiatowej, zatem od ich pope³nienia
minê³o ju¿ prawie lub ponad 70 lat.

W tej sytuacji niezwykle wa¿ne s¹ dzia³ania edukacyjne i naukowe In-
stytutu. Ustawodawca za³o¿y³, ¿e maj¹ one polegaæ na tym, ¿e IPN m.in.:
„1) informuje spo³eczeñstwo o strukturach i metodach dzia³ania instytu-

cji, w ramach których zosta³y pope³nione zbrodnie przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, oraz informuje o strukturach, obsadzie personalnej
i sposobach dzia³ania organów bezpieczeñstwa pañstwa;

2) prowadzi badania naukowe nad najnowsz¹ histori¹ Polski, a tak¿e
udostêpnia zgromadzone dokumenty innym placówkom naukowym
i osobom w celu prowadzenia takich badañ, z zachowaniem warun-
ków okreœlonych w ustawie;

224 Rafa³ Reczek SP 3 ’15



3) udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów oraz publi-
kuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, w tym inwentarze
archiwalne;

4) upowszechnia w kraju i za granic¹ wyniki swojej pracy oraz badañ
innych instytucji, organizacji i osób nad problematyk¹ stanowi¹c¹
przedmiot jego dzia³ania;

5) prowadzi dzia³alnoœæ edukacyjn¹, wystawiennicz¹ i wydawnicz¹;
6) formu³uje wnioski dotycz¹ce edukacji historycznej;
7) og³asza coroczne konkursy na finansowanie przez Instytut Pamiêci

badañ naukowych nad najnowsz¹ histori¹ Polski” (ibidem).
Obszar dzia³alnoœci edukacyjnej i naukowej jest szczególnie wa¿ny,

poniewa¿ pozwala na upowszechnianie wiedzy o trudnych zmaganiach
Polaków z nazizmem i komunizmem2. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ naukowo-edu-
kacyjn¹ Instytut stara siê równie¿ kszta³towaæ politykê historyczn¹ pañstwa
polskiego i podnosiæ œwiadomoœæ Polaków. Na przestrzeni lat zdarza³o
siê, ¿e œwiatowe media relacjonuj¹ce przy ró¿nych okazjach zwi¹zanych
z okresem wojny czy bie¿¹cych wydarzeñ mówi³y o „polskich obozach”.
Wielokrotnie reakcja pañstwa polskiego by³a niewystarczaj¹ca, poniewa¿
medialne dementi nie wystarczy, konieczna jest skuteczna kampania, aby
takie sytuacje siê nie powtarza³y, zwa¿ywszy, ¿e równie¿ prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Barack Obama w swoim wyst¹pieniu nie ustrzeg³ siê
takiego historycznego zak³amania, za co przerosi³ Polaków. W konse-
kwencji Instytut Pamiêci Narodowej przygotowa³ portal internetowy „Nie-
mieckie obozy zag³ady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce”
(tru). Otwieraj¹c tê stronê czytelnik mo¿e przeczytaæ: „Witryna edukacyj-
na Instytutu Pamiêci Narodowej przedstawia podstawowe informacje
o obozach zag³ady i obozach koncentracyjnych utworzonych przez
III Rzeszê Niemieck¹ na terenach okupowanej Polski podczas II wojny
œwiatowej. Gdy w œwiatowych mediach pojawiaj¹ siê krzywdz¹ce okreœ-
lenia, przypisuj¹ce zorganizowanie tych obozów narodom okupowanym,
przypominamy, ¿e jedyn¹ i pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za stworzenie «fa-
bryk œmierci» ponosz¹ Niemcy. Chcemy, by tragedia ofiar na zawsze by³a
przestrog¹ przed nieludzkim systemem totalitarnych dyktatur” (ibidem).
Szczególnie istotnym i wa¿nym elementem dzia³ania Instytutu jest docie-
ranie do tych, którzy dopuszczaj¹ siê celowo lub nieœwiadomie takich

SP 3 ’15 Rola Instytutu Pamiêci Narodowej w procesie przywracania... 225

2 Wszystkie wykorzystane w tekœcie ilustracje pochodz¹ ze strony Internetowej
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nierzetelnych i zak³amuj¹cych historiê wypowiedzi. Dlatego opisywany
portal powsta³ równie¿ w wersji angielskojêzycznej, by skutecznie od-
dzia³ywaæ i byæ narzêdziem m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w sytuacjach wystêpowania takich wypowiedzi.

Badania naukowe i dzia³ania edukacyjne Instytutu maj¹ na celu mo-
zolne i powolne budowanie œwiadomoœci historycznej Polaków i opinii
miêdzynarodowej czy naszych najbli¿szych s¹siadów, nawet w sytuacji,
kiedy s³yszy siê, ¿e w „imiê dobrych stosunków nie nale¿y rozgrzebywaæ
dawnych ran”. Sytuacja taka jest m.in. w przypadku rozbie¿noœci pomiê-
dzy Polsk¹ a Ukrain¹ w sprawie Zbrodni Wo³yñskiej. Sprawa ta przed-
stawiana przez ka¿d¹ ze stron wywo³a³a zdezorientowanie na arenie
miêdzynarodowej wœród osób odbieraj¹cych pojedyncze i rozproszone
informacje. Instytut Pamiêci Narodowej przygotowa³ portal „Zbrodnia
Wo³yñska” (zbrodnia). Wa¿nym elementem portalu przygotowanego
w wersji polskiej, ukraiñskiej i angielskiej by³o przedstawienie, czym by³a
Zbrodnia Wo³yñska: „Zbrodnia Wo³yñska – antypolska czystka etniczna
przeprowadzona przez nacjonalistów ukraiñskich, kwalifikowana przez
pion œledczy IPN jako ludobójstwo. Objê³a nie tylko Wo³yñ, ale równie¿
województwa lwowskie, tarnopolskie i stanis³awowskie – czyli Galicjê
Wschodni¹, a nawet czêœæ województw granicz¹cych z Wo³yniem: Lu-
belszczyzny (od zachodu) i Polesia (od pó³nocy). Czas trwania Zbrodni
Wo³yñskiej to lata 1943–1945. Sprawcy Zbrodni Wo³yñskiej – Organiza-
cja Nacjonalistów Ukraiñskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej
zbrojne ramiê Ukraiñska Armia Powstañcza (UPA) we w³asnych doku-
mentach planow¹ eksterminacjê ludnoœci polskiej okreœlali mianem «ak-
cji antypolskiej»” (ibidem).

Ze wszystkimi portalami tematycznym Instytutu Pamiêci Narodowej
mo¿na siê zapoznaæ na stronie internetowej http://ipn.gov.pl/ w zak³adce
Nauka i Edukacja – portale tematyczne (pamiêæ)3.

Istotnym elementem dzia³alnoœci Instytutu jest przygotowywanie opra-
cowañ naukowych podejmuj¹cych zagadnienia okresu 1939–1989. Histo-
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ryk w przeciwieñstwie do prokuratora, prowadz¹c badania naukowe,
stawia tezy, zadaje pytania i przedstawia w¹tpliwoœci. Przez piêtnaœcie lat
funkcjonowania Instytutu Pamiêci Narodowej przygotowanych zosta³o
kilka tysiêcy publikacji, opisuj¹cych zmagania spo³eczeñstwa z naziz-
mem i komunizmem, i ilustruj¹cych lata 1939–1989.

Zadaniem, które zajmuje szczególnie wa¿ne miejsce w pracach Insty-
tutu jest kszta³towanie œwiadomoœci historycznej m³odego pokolenia. IPN
obecny jest w szko³ach, prowadz¹c lekcje z historii najnowszej Polski lat
1939–1989, przygotowuj¹c wystawy podejmuj¹ce najwa¿niejsze tematy
z naszej historii. Próby dotarcia do m³odego pokolenia, to nie tylko trady-
cyjne formy przekazu, to równie¿ nauka poprzez zabawê.

Bardzo ciekawym i jak siê okaza³o trafnym wyborem jest przygotowy-
wanie przez Instytut gier historycznych. W interesuj¹cy sposób pozwalaj¹
one zapoznaæ m³ode pokolenie z najró¿niejszymi aspektami naszej histo-
rii, pozwalaj¹c równie¿ zró¿nicowaæ wiekowo grupê docelow¹, do której
trafiamy. Do najm³odszych skierowana jest gra „Polak ma³y” gdzie za po-
moc¹ puzzli – które mo¿na równie¿ wykorzystaæ do zabawy w memory
– zapoznaje siê z polskimi symbolami narodowymi: flag¹, herbem i s³o-
wami hymnu. Gra „ZnajZnak” jest gr¹ edukacyjn¹ przeznaczon¹ dla
dwóch graczy, w której wiedza przychodzi samoistnie podczas rozgrywki.
Przy u¿yciu jednego kompletu kart graæ mog¹ jednoczeœnie nawet 32 oso-
by. W trakcie rozgrywki gracze ucz¹ siê rozpoznawaæ symboliczne dla
polskiej historii znaki, daty, postacie, miejsca, przedmioty. Gra jest tak
przygotowana, ¿e pozwala zaanga¿owaæ w rozgrywkê ca³¹ klasê. Przygo-
towane w Instytucie gry pozwalaj¹ na poznawanie historii przez wszyst-
kich – od najm³odszych do najstarszych.

Niekiedy przygotowuj¹c grê autorzy nawet nie przypuszczali, ¿e sta-
nie siê ona tak popularna i aby j¹ nabyæ trzeba bêdzie staæ w kolejce. Taki
wielki sukces odnios³a gra planszowa „Kolejka”, która przet³umaczona na
kilka jêzyków, opowiada o realiach ¿ycia codziennego w latach schy³ko-
wego PRL. Zadanie graczy, których mo¿e byæ od dwóch do piêciu, wyda-
je siê proste. Musz¹ wys³aæ swoj¹, z³o¿on¹ z piêciu pionków, rodzinê do
sklepów na planszy i kupiæ wszystkie towary z wylosowanej listy za-
kupów. Problem polega jednak na tym, ¿e pó³ki w piêciu osiedlowych
sklepach s¹ puste. Warto dodaæ, ¿e wydana przez IPN gra edukacyjna
„Kolejka” zosta³a przez ekspertów z bran¿y gier planszowych wybrana
„Gr¹ Roku 2012”. Po raz pierwszy w historii tytu³ otrzyma³a gra zaprojek-
towana w Polsce.

SP 3 ’15 Rola Instytutu Pamiêci Narodowej w procesie przywracania... 227



Oprócz gier Instytut Pamiêci Narodowej oferuje bogat¹ ofertê wydaw-
nicz¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê nie tylko wspomniane ju¿ opracowania nauko-
we, ale równie¿ periodyki: „Pamiêæ.pl”, która zast¹pi³a wychodz¹cy przez
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lata „Biuletyn IPN”, „Pamiêæ i Sprawiedliwoœæ”, „Aparat Represji w Pol-
sce Ludowej 1944–1989”.

Wa¿nym uzupe³nieniem oferty edukacyjnej s¹ przygotowywane przez
Instytut teki edukacyjne opracowane dla nauczycieli i uczniów szkó³
stopnia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, zawieraj¹ce szczegó³owe
opracowania wielu zagadnieñ historycznych, szczególnie poruszaj¹cych
trudne sprawy naszej skomplikowanej historii. Teki zawieraj¹ syntetyczne
opracowanie historyczne oraz przyk³adowe scenariusze lekcyjne. Cieka-
wym uzupe³nieniem tek s¹ Ÿród³a oraz ilustracja, jeœli taka siê zachowa³a.

Na uwagê w naszej ofercie naukowej zas³uguj¹ wydawnictwa i efekty
naszych badañ, upowszechniane z wykorzystaniem œrodków masowego
przekazu. Czêsto wykorzystywan¹ form¹ upowszechniania historii i bu-
dowania œwiadomoœci s¹ przygotowywane przez Instytut audycje radiowe
oraz filmy dokumentalne, które nastêpnie s¹ wykorzystywane w prowa-
dzonych dzia³aniach edukacyjnych w szko³ach. Wiele z przygotowanych
filmów by³o prezentowanych na wszystkich antenach Telewizji Publicz-
nej oraz w innych stacjach. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu i za-
interesowaniu produkcjami przygotowanymi przez historyków pracuj¹cych
w Instytucie powo³ano IPN TV, która prezentuje na stronie Instytutu
wszystkie przygotowane materia³y.

Trafiaæ do jak najwiêkszego krêgu odbiorców próbujemy równie¿ po-
przez zamieszczanie dodatków tematycznych w gazetach ró¿nej prowe-
niencji, od wydawców regionalnych na ogólnopolskich koñcz¹c.

Bardzo wa¿nym elementem dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej
s¹ Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” dzia³aj¹ce
przy ka¿dym z oddzia³ów. Niemniej jednak w wielu przypadkach na tere-
nie dzia³ania poszczególnych oddzia³ów liczba takich klubów dzia³a-
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j¹cych w poszczególnych miastach jest zró¿nicowana. Spotkania klubowe
podejmuj¹ zagadnienia najnowszej historii Polski, uczestnicz¹ w nich
wielokrotnie autorzy publikacji historycznych, historycy z wyk³adami czy
organizowane s¹ spotkania ze œwiadkami historii. Ka¿demu ze spotkañ to-
warzyszy wprowadzenie i komentarz historyczny systematyzuj¹cy przed-
stawiane informacje.

Instytut Pamiêci narodowej posiada równie¿ miejsce, które przez swój
charakter, pe³ni szczególn¹ rolê w procesie przywracania pamiêci. Jest
nim „Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki.
Palcówka ta znajduj¹ca siê w Warszawie jest miejscem têtni¹cym ¿yciem
naukowym i edukacyjnym od œwitu do zmierzchu. Organizowane s¹
w niej konferencje naukowe, spotkania autorskie, zajêcia z m³odzie¿¹
i wiele innych interesuj¹cych form obcowania z histori¹.

Wszystkie dzia³ania Instytutu Pamiêci Narodowej w najpe³niejszy mo¿-
liwy sposób przedstawione s¹ na stronie internetowej http://ipn.gov.pl/.
Internet jest doskona³ym medium, które pozwala na masowe prezentowa-
nie dokonañ Instytutu, ale daje Instytutowi równie¿ mo¿liwoœæ zwracania
siê do spo³eczeñstwa o pomoc w realizacji wa¿nych projektów, którymi
siê zajmuje.

Wykorzystuj¹c dostêpne œrodki medialne prezes Instytutu Pamiêci Na-
rodowej w marcu 2012 r. zwróci³ siê z apelem do ofiar i œwiadków zbrodni
nazistowskich i komunistycznych, prosz¹c m.in.:
„Zwracamy siê do ofiar i œwiadków przestêpstw systemu nazistowskiego
lub komunistycznego o sk³adanie zeznañ przed prokuratorami Instytutu
Pamiêci Narodowej. Prosimy, by osoby, którym znane s¹ przypadki takich
przestêpstw z lat 1939–1989, zg³asza³y siê z informacjami (osobiœcie, pi-
semnie lub telefonicznie) do Oddzia³owych Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. […] Up³yw czasu sprawia, ¿e wie-
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dza o zbrodniach przesz³oœci znika bezpowrotnie wraz z odchodz¹cymi
ludŸmi. St¹d nasz apel: nie pozwólmy o tych zdarzeniach zapomnieæ! Pro-
simy, by Pañstwo pomogli nam nazwaæ po imieniu niegdyœ wyrz¹dzone
z³o. Oprawcy – czêsto ¿yj¹cy w przekonaniu o swojej bezkarnoœci – po-
winni us³yszeæ, ¿e byli zbrodniarzami. Ich ofiary – ¿yj¹ce z kolei w poczu-
ciu krzywdy – maj¹ prawo do tego, by przedstawiciel Pañstwa Polskiego
nazwa³ wyrz¹dzone im z³o i og³osi³, ¿e by³o ono zbrodni¹. W imiê praw-
dy, sprawiedliwoœci i dla dobra przysz³ych pokoleñ Polaków prosimy
o przekazywanie tych informacji w ramach akcji «Ostatni œwiadek», pod-
jêtej przez Instytut Pamiêci Narodowej” (IPN).

Innym wa¿nym przyk³adem zaanga¿owania Instytutu w proces pomo-
cy ofiarom re¿imu komunistycznego i zadoœæuczynienia za krzywdy jest
akcja Instytutu Pamiêci Narodowej i Naczelnej Rady Adwokackiej „Masz
Prawo”. Celem wspólnej akcji „jest uœwiadomienie represjonowanym
przez w³adze komunistyczne, jakie przys³uguj¹ im prawa i udzielenie
konkretnej pomocy – podkreœli³ prezes IPN dr £ukasz Kamiñski. Ta kon-
kretna pomoc to cotygodniowe dy¿ury prokuratorów IPN i porady adwo-
katów w ca³ym kraju. Mecenas Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej, powiedzia³, ¿e lata osiemdziesi¹te XX wieku ukszta³towa³y
krêgos³up moralny polskiej adwokatury. Dziœ obecne pokolenie bêdzie
stara³o siê pomóc represjonowanym w uzyskaniu nale¿nych œwiadczeñ
pro bono (IPN).

Rola, jak¹ odgrywa Instytut Pamiêci Narodowej w procesie przywra-
cania pamiêci, jest zadaniem nie do przecenienia. Instytut podejmuje siê
dzia³añ, które dotychczas nie by³y realizowane. Tak jest z przywracaniem
do œwiadomoœci i spo³ecznego odbioru „¿o³nierzy wyklêtych”, czyli ¿o³nie-
rzy podziemia antykomunistycznego w Polsce.

„W latach 1944–1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce
œmieræ ponios³o ponad piêædziesi¹t tysiêcy osób, straconych na mocy
wyroków s¹dowych, zamordowanych i zmar³ych w siedzibach Urzêdów
Bezpieczeñstwa i Informacji Wojskowej, wiêzieniach i obozach, zabitych
w walce lub w trakcie dzia³añ pacyfikacyjnych. Znaczn¹ czêœæ ofiar stano-
wili cz³onkowie antykomunistycznego ruchu oporu, kontynuuj¹cy walkê
zbrojn¹ do pocz¹tku lat piêædziesi¹tych. Ich cia³a grzebano w utajnionych
i w wiêkszoœci nieznanych do dziœ miejscach: na i w pobli¿u cmentarzy,
w pobli¿u siedzib aparatu bezpieczeñstwa, w lasach i na poligonach wojsko-
wych. Niektóre przekazywano tak¿e do zak³adów anatomii. Dla szybsze-
go zatarcia œladów stosowano niekiedy œrodki chemiczne przyspieszaj¹ce
rozk³ad szcz¹tków. Do lat osiemdziesi¹tych w³¹cznie zlikwidowano pra-
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wie wszystkie kwatery ze szcz¹tkami wiêŸniów okresu stalinowskiego”
(ibidem).

Ustaw¹ z 3 lutego 2011 r. ustanowiono Narodowy Dzieñ Pamiêci
„¯o³nierzy Wyklêtych” (Dz. U. 2011, Nr 32, poz. 160). W preambule usta-
wy napisano: „W ho³dzie «¯o³nierzom Wyklêtym» – bohaterom antykomu-
nistycznego podziemia, którzy w obronie niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego, walcz¹c o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia d¹¿eñ
demokratycznych spo³eczeñstwa polskiego, z broni¹ w rêku, jak i w inny
sposób, przeciwstawili siê sowieckiej agresji i narzuconemu si³¹ re¿imowi
komunistycznemu” (ibidem). Na Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wy-
klêtych wybrano 1 marca. Jest to data nieprzypadkowa, tego dnia w 1951 r.
w wiêzieniu mokotowskim wykonano wyrok œmierci na siedmiu cz³onkach
IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”.

Dzia³ania Instytutu Pamiêci Narodowej zwi¹zane z poszukiwaniem
nieznanych miejsc pochówku ofiar re¿imu komunistycznego lat 1944–1956
to jedno z najwa¿niejszych zadañ Instytutu ostatnich lat. „Ponad dwadzie-
œcia lat od upadku komunizmu w Polsce – 10 listopada 2011 r. – prezes In-
stytutu Pamiêci Narodowej £ukasz Kamiñski, Sekretarz Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzej Krzysztof Kunert oraz minister spra-
wiedliwoœci Krzysztof Kwiatkowski podpisali list intencyjny o wspó³pracy
w zakresie wysi³ków na rzecz odnalezienia utajnionych przez dziesiêcio-
lecia mogi³. Wkrótce potem w Instytucie Pamiêci Narodowej uruchomio-
ny zosta³ ogólnopolski program badawczy «Poszukiwania nieznanych
miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956», zmierza-
j¹cy do ustalenia lokalizacji grobów osób straconych i zamordowanych
w latach stalinizmu, ich ekshumacji i identyfikacji odnajdywanych szcz¹t-
ków. 17 listopada 2011 r. prezes IPN dr £ukasz Kamiñski powo³a³ dr. hab.
Krzysztofa Szwagrzyka na pe³nomocnika ds. realizacji postanowieñ listu
intencyjnego.

W celu realizacji tych zadañ 28 wrzeœnia 2012 r. prezes IPN dr £ukasz
Kamiñski i rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej
Ciechanowicz zawarli porozumienie o utworzeniu Polskiej Bazy Gene-
tycznej Ofiar Totalitaryzmów. W zwi¹zku z rozszerzaj¹cym siê zakresem
prowadzonych poszukiwañ 6 maja 2014 r. powo³ano Radê Projektu Po-
szukiwañ Miejsc Pochówku i Identyfikacji Ofiar Totalitaryzmów, która
nadzoruje prace poszukiwawcze i identyfikacyjne oraz ustala prioryteto-
we kierunki dzia³ania. W sk³ad rady weszli: prezes Instytutu Pamiêci Na-
rodowej dr £ukasz Kamiñski, sekretarz Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa dr hab. Andrzej Kunert, rektor Pomorskiego Uniwersytetu
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Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz oraz mini-
ster sprawiedliwoœci Marek Biernacki” (ibidem).

Prowadzone w tym okresie prace, których symbolem s¹ poszukiwania
w kwaterze „£” Cmentarza Wojskowego na Pow¹zkach w Warszawie,
pozwoli³y dziêki zaanga¿owaniu wielu osób na identyfikacjê kilkudzie-
siêciu bohaterów4.

Prowadzone prace, paradoksalnie mimo up³ywu czasu, obecnie dziêki
rozwojowi wspó³czesnej techniki i mo¿liwoœci identyfikacji metod¹ ba-
dañ DNA, pozwalaj¹ na podjêcie prac eksuhamcyjnych i odnalezienie
z³o¿onych w bezimiennych mogi³ach ¿o³nierzy wyklêtych.

W celu intensyfikacji prac: „1 czerwca 2014 r. prezes IPN powo³a³ Sa-
modzielny Wydzia³ Poszukiwañ, którym kieruje dr hab. Krzysztof Szwa-
grzyk. Historycy i archeolodzy zatrudnieni w Samodzielnym Wydziale
Poszukiwañ prowadz¹ kwerendy archiwalne, sporz¹dzaj¹ ekspertyzy i do-
kumentacjê historyczn¹. Do zadañ Wydzia³u nale¿y tak¿e sporz¹dzanie
dokumentacji prac poszukiwawczych i naukowe opracowanie ich wyni-
ków oraz zwracanie siê do prokuratorów IPN o udzielenie informacji
z prowadzonych postêpowañ w zakresie zadañ realizowanych przez Wy-
dzia³. SWP wspó³pracuje z podmiotami zewnêtrznymi przy realizacji
umów, porozumieñ i listów intencyjnych zawartych przez IPN, w tym
z Ministerstwem Sprawiedliwoœci, Rad¹ Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñ-
stwa oraz Polsk¹ Baz¹ Genetyczn¹ Ofiar Totalitaryzmów” (http://poszuki-
wania.ipn.gov.pl).

Przywrócenie osoby, po dziesiêcioleciach niebytu, wydobytej ze zbio-
rowej mogi³y, po okresie zohydzania ¿o³nierzy wyklêtych w okresie pañ-
stwa komunistycznego, jest najwiêksz¹ powinnoœci¹ pañstwa polskiego,
które realizuje Instytut Pamiêci Narodowej. Mo¿liwoœæ odebrania przez
rodziny zamordowanych przez re¿im komunistyczny noty identyfikacyj-
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nej jest momentem, na który czeka³y ca³e ¿ycie i niestety w wielu przy-
padkach noty odebraæ mog¹ ju¿ tylko dzieci pomordowanych lub najbli¿si
krewni. Prace nadal trwaj¹ i bêd¹ prowadzone tak d³ugo jak mo¿liwe
bêdzie identyfikowanie ofiar. Przywracanie bohaterów dla rodzin, ale
i ca³ego spo³eczeñstwa, odbywa siê poprzez publikacje naukowe, konfe-
rencje naukowe, ale i z wykorzystaniem noœników internetowych, które
pozwalaj¹ na nieograniczony dostêp do zasobów Instytutu. W przypad-
ku projektu identyfikacji ofiar re¿imu komunistycznego mamy portal
http://poszukiwania.ipn.gov.pl/ (ibidem).

Instytut Pamiêci Narodowej pragnie uhonorowaæ równie¿ zas³u¿o-
nych dzia³aczy opozycji: „We wrzeœniu 2010 r. prezes Instytutu Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu uzyska³ wyj¹tkow¹ prero-
gatywê, bêd¹c¹ jednoczeœnie zaszczytnym obo-
wi¹zkiem. Uprawnia ona do wystêpowania do
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnios-
kiem o przyznanie zas³u¿onym dzia³aczom opo-
zycji z lat 1956–1989 wyj¹tkowego odznaczenia
pañstwowego – Krzy¿a Wolnoœci i Solidarnoœci.
Zosta³o ono ustanowione przez parlament równo-
czeœnie z aktem restytucji Krzy¿a Niepodleg³o-
œci, do którego chlubnej tradycji nawi¹zuje” (IPN).

24 czerwca 2010 r. Sejm RP przyj¹³ uchwa³ê w sprawie przywrócenia
Krzy¿a Niepodleg³oœci i ustanowienia Krzy¿a Wolnoœci i Solidarnoœci. Na-
pisano w niej m.in. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia równie¿,
wzorowany na Krzy¿u Niepodleg³oœci, Krzy¿ Wolnoœci i Solidarnoœci ce-
lem odznaczenia tych wszystkich, którzy w latach 1956–1989, zagro¿eni
bezpoœrednimi represjami, zas³u¿yli siê czynnie dla odzyskania przez Pol-
skê pe³nej niepodleg³oœci i suwerennoœci oraz dla obrony praw cz³owieka
i obywatela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ustanowienie tego od-
znaczenia przed nadchodz¹c¹ 30. rocznic¹ powstania Niezale¿nego Sa-
morz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego «Solidarnoœæ» jest ho³dem oddanym
szczególnej roli, jak¹ w tej walce odegra³a «Solidarnoœæ». Zebrani na tej
sali przedstawiciele Narodu, w pe³ni œwiadomi d³ugu wdziêcznoœci, jaki
Pañstwo Polskie ma do sp³acenia swoim najlepszym córkom i synom,
w poczuciu o wiele lat spóŸnionego obowi¹zku, chyl¹ g³owy przed ich
ofiarnoœci¹. Niech grono kawalerów stanowionych dziœ odznaczeñ bêdzie
niekwestionowan¹, patriotyczn¹ elit¹ naszego spo³eczeñstwa i wzorcem
dla kolejnych pokoleñ Polaków” (IPN).
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Krzy¿ Wolnoœci i Solidarnoœci (KWiS) sta³ siê bardzo wa¿nym ele-
mentem w procesie upamiêtniania i przywracania pamiêci o trudnych
zmaganiach z re¿imem komunistycznym. Ide¹ KWiS jest uhonorowanie
tym odznaczeniem jak najwiêkszego grona osób zaanga¿owanych w dzia-
³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu pañstwa polskiego. W ró¿nych zak¹t-
kach Polski ¿yj¹ ludzie, którzy nie bali siê przeciwstawiæ re¿imowi,
walczyli o urzeczywistnienie wartoœci demokratycznych i w skutek tych
dzia³añ wielokrotnie doznawali z tego tytu³u sankcji i represji, m.in. wiê-
zienia, internowania w okresie stanu wojennego czy d³ugotrwa³ych œledztw,
dla nich wszystkich dedykowany jest KWiS.

W zwi¹zku z tym, ¿e KWiS pozostawa³ w procedencji odznaczeñ, oso-
by uhonorowane za tê sam¹ dzia³alnoœæ wy¿szym odznaczeniem nie
mog³y go otrzymaæ. Wyst¹piono z inicjatyw¹ ustawodawcz¹, która po
zakoñczeniu procesu legislacyjnego wprowadzi³a nowy stan prawny.
10 paŸdziernika 2014 r. wprowadzono zmiany w ustawie o orderach i od-
znaczeniach umo¿liwiaj¹ce nadawanie Krzy¿a Wolnoœci i Solidarnoœci
osobom wczeœniej odznaczonym za dzia³alnoœæ na rzecz przemian demo-
kratycznych w Polsce orderami wy¿szego rzêdu.

KWiS zosta³ potraktowany jako pami¹tkowy i wy³¹czony z proceden-
cji orderów i odznaczeñ. Ze wzglêdu na swój charakter by³ on i jest szcze-
gólnie wa¿ny dla ludzi „Solidarnoœci”, którzy zostaj¹ za swoj¹ dzia³alnoœæ
uhonorowani przez pañstwo polskie.

Jak mówi prezes Instytutu Pamiêci Narodowej: „Procedura zmierza-
j¹ca do nadania Krzy¿a Wolnoœci i Solidarnoœci zajmuje miejsce szcze-
gólne. Uznajemy za szczególny zaszczyt, ¿e to w³aœnie Instytut Pamiêci
Narodowej opracowuje szczegó³owe wnioski, dziêki którym Prezydent
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nadaje to odznaczenie osobom za-
s³u¿onym dla odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Krzy¿ Wolnoœci
i Solidarnoœci jest symbolem wdziêcznoœci dla tych, którym zawdziêcza-
my nasz¹ wolnoœæ” (IPN).

Prowadzenie tak wszechstronnej dzia³alnoœci przez Instytut Pamiêci
Narodowej mo¿liwe jest dziêki przejêciu przez IPN archiwów organów
bezpieczeñstwa pañstwa, wojskowego oraz powszechnego wymiaru spra-
wiedliwoœci zaanga¿owanego w zwalczanie swobód obywatelskich i in-
nych podmiotów wymienionych w ustawie o Instytucie. Otwarcie tych
zamkniêtych i niedostêpnych wczeœniej dla badaczy i spo³eczeñstwa archi-
wów jest dzia³aniem niezwykle istotnym ze wzglêdów historycznych.
Mo¿liwe sta³o siê upublicznienie dokumentów aparatu represji nazistów
i pañstwa komunistycznego, co z punktu widzenia dochodz¹cego do

SP 3 ’15 Rola Instytutu Pamiêci Narodowej w procesie przywracania... 235



prawdy ma znaczenie podstawowe. By rozliczyæ siê z przesz³oœci¹, nale¿y
siê z ni¹ zmierzyæ i prowadz¹c rzetelne badania oraz postêpowania w ma-
jestacie prawa, a tak¿e wspieraj¹c siê autorytetem nauki, podj¹æ próbê
rekonstrukcji przesz³oœci. Poznaj¹c i weryfikuj¹c przesz³oœæ, mo¿emy
prowadziæ dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia pamiêci i budowania
przysz³oœci w oparciu o minione doœwiadczenia.

Opisuj¹c rolê Instytutu Pamiêci Narodowej w procesie przywracania
pamiêci skupi³em siê tylko na kilku wybranych przyk³adach, które ukazuj¹
jak wa¿n¹ rolê odgrywa Instytut w tym obszarze. Blisko pó³ wieku zafa³-
szowywania historii Polski oraz funkcjonowanie systemu komunistyczne-
go doprowadzi³o do niepowetowanych strat i pokolenia Polaków pozbawi³o
rzetelnej i niezafa³szowanej wiedzy o naszej historii, gloryfikuj¹c opraw-
ców i zrzucaj¹c bohaterów w niebyt pañstwowy i œwiadomoœciowy.

Dzia³ania zwi¹zane z rozliczeniem s¹ wa¿nym elementem przywraca-
nia pamiêci, to zadoœæuczynienie i uhonorowanie, które jest wymagane
jako moralne dzia³anie instytucji pañstwa, w imieniu której wystêpuje In-
stytut. To wreszcie nauka i edukacja, które docieraj¹ do najm³odszego po-
kolenia, by ono mog³o poprzez naukê i zabawê uczyæ siê niezak³amanej
historii. Rewidujemy wczeœniejsze obrazy historii wpajane przez pañstwo
komunistyczne. Przywracanie pamiêci to kszta³towanie œwiadomoœci, to
mówienie prawdy o niekiedy z³o¿onych i trudnych relacjach miêdzypañ-
stwowych, to docieranie z informacj¹ o naszej historii do szerokiego krê-
gu odbiorców zagranicznych, to przeciwdzia³anie zak³amywaniu historii
i stawianiu Polski i Polaków w nieprawdziwym œwietle na tle wydarzeñ,
szczególnie z okresu II wojny œwiatowej.

Przywracanie pamiêci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych
przez Naród Polski od nazizmu i komunizmu jest zadaniem, ale i misj¹, do
realizacji której powo³any zosta³ Instytut Pamiêci Narodowej.
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The role of the Institute of National Remembrance in the process

of restoring memory

Summary

Poland’s history reflects the vicissitudes of the successes and difficult experiences
of our statehood. It was a whirl of events we took part in, starting from the ancient
times of the Piast dynasty and ending with the communist period. The post-Yalta order
introduced in Europe after the atrocities of WWII divided Europe and the entire world
into two blocs. Poland found itself in the Communist one.

The Institute of National Remembrance (IPN) has a special role to play. Executing
its statutory obligations on behalf of Poland, it is supposed to redress the injustices suf-
fered by the Polish nation during the periods of Nazism and Communism. The IPN has
undertaken the task of resolving this difficult past from 1939–1989. A crucial and in-
herent element of this process involves educational and research activities that allow
the IPN to present the truth about this difficult period, after the truth about Polish his-
tory was distorted for nearly half a century and the heroes of the struggle for independ-
ence were doomed to oblivion.

Restoring memory is about redressing the victims and honouring them which is in-
dispensable from the point of view of the moral activities of the State institutions on
behalf of which the IPN operates, as well as about academic and educational activities
addressed at the youngest generation, allowing them to learn history while learning
and having fun. The activities of the IPN are also addressed to the older generations, re-
vising the former picture of Polish history conveyed by the communist State.

Key words: Institute of National Remembrance (IPN), memory, politics of memory,
history, education
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