
Kon rad Wie sław Ślu sar ski

Do świad cze nia IPN 

w two rze niu cy fro wych 

zbio rów fo to gra ficz nych

i w ich wy ko rzy sty wa niu

na przy kła dzie do ku men ta cji

kam pa nii wrze śnio wej 1939 r.

In sty tut Pa mię ci Na ro do wej gro ma dzi ma te ria ły ar chi wal ne do ty czą ce hi sto rii Pol ski i na -
ro du pol skie go w la tach 1939–1990, mo gą ce zna czą co po sze rzyć ba zę źró dło wą do stęp -
ną w ba da niach te go okre su. Po zy ska niu pod le ga za rów no do ku men ta cja ak to wa, jak

i fil my, na gra nia dźwię ko we i fo to gra fie. Oprócz ma te ria łów wy two rzo nych przez służ by
apa ra tu re pre sji PRL do za so bu IPN tra fia tak że do ku men ta cja zwią za na z okre sem II woj -
ny świa to wej, ob ra zu ją ca nie tyl ko zbrod ni czą dzia łal ność obu oku pan tów – hi tle row skich
Nie miec i Związ ku So wiec kie go, ale tak że za wie ra ją ca świa dec twa lo sów i prze żyć Po la -
ków w tym okre sie. Trze ba bo wiem pa mię tać, że zgod nie z art. 29 Usta wy z dnia 18 grud -
nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi
Pol skie mu „w za kre sie dzia łal no ści ar chi wal nej In sty tut Pa mię ci gro ma dzi, ewi den cjo nu je,
prze cho wu je, opra co wu je i udo stęp nia do ku men ty zbrod ni oraz do ku men ty uka zu ją ce fak -
ty i oko licz no ści do ty czą ce lo sów Na ro du Pol skie go w la tach 1939–1990”1. 

Gro ma dze nie ma te ria łów fo to gra ficz nych po zwa la wzbo ga cać ba zę źró dło wą do ilu -
stro wa nia wy da rzeń i otwie ra no we per spek ty wy ba daw cze. Trze ba pod kre ślić, że zdję -
cia sta no wią za rów no źró dło hi sto rycz ne po zwa la ją ce uzy skać no we in for ma cje o ja kimś
wy da rze niu, jak i do star cza ją wie dzy o za cho dzą cym pro ce sie. Po zwa la ją rów nież na we -
ry fi ka cję da nych otrzy ma nych np. z re la cji ust nych lub ma te ria łów ak to wych, a cza sem
są je dy nym świa dec twem wy da rze nia. 

W 2007 r. w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN przy stą pio no
do di gi ta li za cji fo to gra fii uka zu ją cych dzia ła nia wo jen ne w 1939 r. Wy ni ka ło to ze spo -
dzie wa ne go wzro stu za in te re so wa nia te ma ty ką kam pa nii wrze śnio wej w związ ku ze zbli -
ża ją cą się sie dem dzie sią tą rocz ni cą wy bu chu II woj ny świa to wej oraz pla no wa ny mi
pu bli ka cja mi i pro jek ta mi wy sta wien ni czy mi po zwa la ją cy mi przy bli żyć sze ro kie mu
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ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.).



odbior cy (zwłasz cza mło dzie ży) ob raz Wrze śnia ’39. W re zul ta cie po wstał po mysł wy -
da nia al bu mu po świę co ne go tam tym wy da rze niom, któ re go pod sta wę mia ła sta no wić do -
ku men ta cja prze cho wy wa na w ar chi wum In sty tu tu. Pod ję te wów czas kil ku let nie pra ce
za owo co wa ły ze bra niem cen nych do świad czeń i spo strze żeń do ty czą cych nie tyl ko sa -
mych fo to gra fii, lecz tak że me to dy ki gro ma dze nia i wy ko rzy sty wa nia zdjęć oraz two rze -
nia ko lek cji ko pii cy fro wych.

Roz po czy na jąc di gi ta li za cję fo to gra fii, przy ję to, iż obej mie ona wszyst kie do stęp ne
zdję cia zwią za ne z kam pa nią wrze śnio wą znaj du ją ce się w zbio rach IPN. W ce lu wy ty -
po wa nia ma te ria łów do di gi ta li za cji prze pro wa dzo no kwe ren dę w za so bie ar chi wal nym
In sty tu tu, za rów no w czę ści odzie dzi czo nej po daw nej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, jak i w do ku men ta cji apa ra tu re pre sji re żi mu ko mu -
ni stycz ne go. Po szu ki wa nia mi ob ję to tak że za sób zgro ma dzo ny w jed nost kach te re no wych
IPN – od dzia łach i de le ga tu rach, po sia da ją cych wła sne zbio ry ar chi wal ne. Wska za ne
mate ria ły ska no wa no, wpro wa dza no do ba zy ZEUS, a na stęp nie opracowywano2.

Wraz z po stę pem prac zwią za nych z di gi ta li za cją po sze rza ła się wie dza po zwa la ją ca
kla sy fi ko wać fo to gra fie pod wzglę dem po cho dze nia, cha rak te ru i ich war to ści ba daw -
czej. Wy ni ki kwe ren dy wy ka za ły, że zde cy do wa na więk szość zdjęć (ok. 1500) zwią za -
nych z kam pa nią wrze śnio wą znaj du je się wśród ma te ria łów po by łej Głów nej Ko mi sji,
na to miast w zbio rach po apa ra cie bez pie czeń stwa PRL wy stę pu ją tyl ko po je dyn cze fo -
to gra fie do ty czą ce te go te ma tu.

Zdję cia ze spu ści zny po GKBZpNP znaj du ją się wśród ar chi wa liów luź nych, zgro -
ma dzo nych w wy dzie lo nym zbio rze fo to gra ficz nym oraz w al bu mach, sta no wią cych uzu -
peł nie nie te go zbio ru. Wspo mnia ny ze staw po wstał w daw nym ar chi wum Głów nej
Ko mi sji ja ko ko lek cja po moc ni cza słu żą ca re ali za cji dzia łal no ści usta wo wej Ko mi sji
(głów nie do cho dze nio wo -śled czej i ba daw czej w za kre sie zbrod ni hi tle row skich), co mia ło
de cy du ją cy wpływ na spo sób je go po wsta wa nia, do bór po zy ski wa nych zdjęć, me to dy kę
przy ję tą przy opra co wy wa niu i prze cho wy wa niu odbitek3. Fo to gra fie upo rząd ko wa ne
były we dług klu cza ogól nych ha seł te ma tycz nych od po wia da ją cych po trze bom Ko mi sji,
przez co zo sta ły roz pro szo ne wśród wie lu te ma tów: nie tyl ko „kam pa nia wrze śnio wa”
i „dzia ła nia wo jen ne”, lecz tak że m.in. „znisz czo ne mia sta i wsie”, „eg ze ku cje”, „ży cie
oku pa cyj ne”, „fo to gra fie zbrod nia rzy”, „jeń cy wo jen ni”, „obo zy je niec kie” itp. W ob rę -
bie te ma tów zdję cia po rząd ko wa no we dług miejsc i ko lej nych nu me rów in wen ta rzo wych,
bez za cho wa nia ukła du chro no lo gicz ne go. Pro wa dzi ło to do roz bi cia spój no ści se rii i ko -
lek cji, a przez to do za tar cia pier wot ne go kon tek stu pochodze nia i au tor stwa fotografii4.
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2 Sze rzej na te mat ba zy ZEUS i sto so wa nych w IPN me tod opra co wy wa nia fo to gra fii zob.: P. Choj -
nac ki, R. Mo raw ski, Di gi ta li za cja i opra co wa nie fo to gra fii z za so bu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w sys -
te mie „ZEUS”, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 195–206.

3 Na te mat te go zbio ru, dzie jów ak to twór cy i pro ce sów ar chi wal nych zob.: I. Gass, Zbiór fo to gra fii
Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, „Fo to gra -
fia” 1988, nr 3/4, s. 54–57; idem, Zbiór fo to gra fii Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do -
wi Pol skie mu – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, „Ar chi wi sta” 1993, nr 88, s. 49–56.

4 Przy kła do wo zdję cia do ty czą ce walk we Wrze śniu ’39, zna le zio ne ra zem po woj nie w po nie miec kim
do mu w Tar no brze gu, zo sta ły roz pro szo ne pod róż ny mi ha sła mi te ma tycz ny mi (m.in. „Wal ka z pol sko ścią
i re li gią – pro fa na cja”, „Dzia ła nia wo jen ne I – wrze sień 1939 – Koń skie”, „Dzia ła nia wo jen ne I – wrze sień
1939 – War sza wa”, „Obo zy je niec kie – nie usta lo ne”, „Ży cie oku pa cyj ne – War sza wa”, „Znisz czo ne
miasta – Ra dom”, „Znisz czo ne mia sta – Ra dom sko”, „Znisz czo ne wsie – Kie lec kie”, „Znisz czo ne mia sta –



Znacz nie zmniej sza ło to ich war tość po znaw czą i zacie ra ło wza jem ne po wią za nie. Obok
sie bie wy stę po wa ły więc ory gi na ły i re pro duk cje zdjęć ze zbio rów wła snych, a tak że
repro duk cje (czę sto wtór ne) zdjęć z pu bli ka cji oraz fotografii znaj du ją cych się w zbio -
rach in nych in sty tu cji – kra jo wych i za gra nicz nych – ar chi wal nych (np. Ar chi wum Do -
ku men ta cji Me cha nicz nej, Ar chi wum m.st. War sza wy, Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we,
Wy twór nia Fil mów Do ku men tal nych, Bun de sar chiv Ko blenz) i mu ze al nych (np. Pań -
stwo we Mu zeum Au schwitz -Bir ke nau w Oświę ci miu, Mu zeum Stut thof w Sztu to wie,
Pań stwo we Mu zeum na Maj dan ku). 

Prze gląd ma te ria łów pod da nych di gi ta li za cji po zwo lił na wy cią gnię cie wie lu wnios -
ków co do po cho dze nia, cha rak te ru i oko licz no ści po wsta nia fo to gra fii do ty czą cych kam -
pa nii wrze śnio wej, prze cho wy wa nych w zbio rach IPN5. Zde cy do wa ną więk szość zdjęć
wy ko na li Niem cy. Wy ni ka ło to z fak tu szer szej do stęp no ści w Niem czech do ta nie go sprzę -
tu fo to gra ficz ne go i nie zbęd nych ma te ria łów (klisz ne ga ty wo wych) oraz roz po wszech nio -
nej wów czas mo dy na fo to gra fo wa nie. Wie lu nie miec kich żoł nie rzy we wszyst kich
ro dza jach wojsk i for ma cji pa ra mi li tar nych, od wyż szych ofi ce rów po sze re go wych, wy -
ru szy ło na woj nę z apa ra tem i w mia rę moż li wo ści do ku men to wa ło jej prze bieg. Po wsta łe
w ten spo sób fo to gra fie by ły umiesz cza ne w pry wat nych al bu mach, prze cho wy wa ne w ko -
lek cjach zdjęć luźnych6 oraz tra fia ły do pa miąt ko wych al bu mów jed no stek wojskowych7. 

Oprócz zdjęć wy ko ny wa nych oka zjo nal nie, na pry wat ny uży tek, we wrze śniu 1939 r.
po wsta ła ogrom na do ku men ta cja fo to gra ficz na i fil mo wa spo rzą dzo na przez Niem ców
w ce lach pro pa gan do wych. Mo że my w niej wy róż nić:

– do ku men ta cję wy two rzo ną przez spe cjal nie sfor mo wa ne kom pa nie pro pa gan do we
(Pro pa gan da kom pa nie – PK), przy dzie lo ne do po szcze gól nych ar mii wal czą cych na fron -
cie w Pol sce i do ku men tu ją ce prze bieg kam pa nii na zle ce nie władz III Rze szy we dług
wy tycz nych Mi ni ster stwa Pro pa gan dy i Oświe ce nia Pu blicz ne go. Po wsta łe fo to gra fie tra -
fia ły do cen tral nych in sty tu cji nie miec kich w Ber li nie i by ły za miesz cza ne (po od po wied -
niej se lek cji) w roz sy ła nych ser wi sach pra so wych, prze ka zy wa ne agen cjom pra so wym
(w tym za gra nicz nym), a tak że dru ko wa ne w pra sie i pu bli ka cjach książkowych8;
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– Koń skie”, „Dzia ła nia wo jen ne VII – znisz cze nia”, „Dzia ła nia wo jen ne VII – uzbro je nie” i in.), czę sto
tra fia jąc mię dzy fo to gra fie z in nych okre sów woj ny. Sze rzej pro blem ten omó wio no w publikowanym tu
tek ście: K. Ślu sar ski, T. Stem pow ski, „Wy dzie lo ny zbiór fo to gra fii by łej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu”, s. 173–210.

5 O fo to gra fiach z kam pa nii wrze śnio wej znaj du ją cych się w zbio rach IPN zob.: J.Z. Sa wic ki,
T. Stem pow ski, Zna ne i nie zna ne [w:] 1939: Woj na zwy kłych lu dzi, „Do da tek Ty go dni ka Po wszech ne -
go” – „Ty go dnik Po wszech ny” 2009, nr 36, s. 23–24; J.Z. Sa wic ki, T. Stem pow ski, współpr. K.W. Ślu -
sar ski, Wrze sień 1939 ro ku w fo to gra fii [w:] Spoj rze nie na pol ski Wrze sień 1939 ro ku, red. T. Kon drac ki,
War sza wa 2011, s. 35–59.

6 Przy kła da mi te go ty pu al bu mów prze cho wy wa nych w IPN są: al bum „Der Kampf bricht los!”
(AIPN, GK Al bu my 36), al bum Han sa Dre sche ra (AIPN, GK Al bu my 10–11), al bum Han sa Rot ten ber -
ga (AIPN, GK Al bu my 80) oraz ko lek cja fo to gra fii z Tar no brze ga (AIPN, GK Zbiór fo to gra fii nr
inw. 59014–59098). Do tej gru py moż na tak że za li czyć al bum funk cjo na riu sza ge sta po Her man na Bal -
tru scha ta (AIPN, GK Al bu my 85).

7 Przy kła da mi al bu mów jed no stek i for ma cji woj sko wych z za so bu IPN są: al bum 19. Ba ta lio nu
Łącz no ści 19. DP (AIPN, GK, Al bu my 55), al bum 1. kom pa nii strzel ców mo to cy klo wych 13. puł ku
strzel ców (AIPN, GK Al bu my 25) oraz al bum „Selb st schutz We st preus sen” (AIPN, GK Al bu my 118).

8 W zbio rach IPN znaj du je się dwu to mo wy al bum Sa mo dziel ne go Plu to nu Pro pa gan do we go Lot -
nic twa „Pru sy Wschod nie” pt. „Kriegs do ku men te Selbständi ger Luft waf fen pro pa gan da zug Ost preus sen. 



– do ku men ta cję wy two rzo ną w trak cie dzia łań wo jen nych przez za wo do wych fo to -
gra fów i re por te rów nie miec kich, któ rzy bę dąc świad ka mi wy da rzeń (np. Sönnke
w Gdań sku), spon ta nicz nie i bez ści słe go po wią za nia z dzia łal no ścią ofi cjal nej pro pa -
gan dy ro bi li zdję cia wy ko rzy sty wa ne póź niej w dzia łal no ści ko mer cyj nej (ma so wo wy -
ko ny wa ne od bit ki po szcze gól nych zdjęć lu zem lub w spe cjal nych al bu mach)9; 

– do ku men ta cję wy ko ny wa ną w jed nost kach ar mii nie miec kiej i in nych for ma cjach,
prze zna czo ną do al bu mów pa miąt ko wych tych od dzia łów. 

W ten spo sób zi den ty fi ko wa no bo ga tą do ku men ta cję kam pa nii wrze śnio wej, ale wi -
dzia nej ocza mi agre so ra. Za rów no w fo to gra fiach pry wat nych, jak i ko mer cyj nych oraz
pro pa gan do wych moż na do strzec po wie la nie sche ma tów na rzu co nych przez pro pa gan -
dę re żi mu na ro do wo so cja li stycz ne go, zwłasz cza w spo so bie do bo ru fo to gra fo wa ne go
obiek tu i spo rzą dzo nych opi sach. Zdję cia uka zu ją co dzien ne ży cie żoł nie rzy, roz bi ty
sprzęt (głów nie pol ski), śla dy walk (m.in. spa lo ne do my, znisz czo na in fra struk tu ra prze -
my sło wa i dro go wa), jeń ców, lud ność cy wil ną (w tym uchodź ców i lud ność ży dow ską),
kra jo bra zy i ar chi tek tu rę. Żoł nie rze pol scy przed sta wia ni są głów nie ja ko jeń cy (czę sto
ze spusz czo ny mi gło wa mi) lub po le gli. Po dob nie sfo to gra fo wa na jest lud ność cywilna10. 

Nie wie le za cho wa ło się zdjęć z kam pa nii wrze śnio wej wy ko na nych rę ką pol skich au to -
rów. Wy ni ka to przede wszyst kim ze zde cy do wa nie mniej szej do stęp no ści do apa ra tów i ma -
te ria łów fo to gra ficz nych, ale tak że nie ko rzyst nym prze bie giem dzia łań wo jen nych
i póź niej szych lo sów lud no ści pol skiej. Moż na przy pusz czać, że znacz na część fo to gra fii
ule gła znisz cze niu lub za gi nę ła jesz cze w trak cie walk, a tak że w ko lej nych la tach oku pa cji.
Prze pa dły wów czas pol skie ma te ria ły fil mo we i fo to gra ficz ne po wsta łe dla ce lów pro pa gan -
do wych i dokumentacyjnych11. Te zdję cia, któ re prze trwa ły i znaj du ją się w zbio rach po daw -
nej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, są naj czę ściej
ano ni mo we, ze szcząt ko wym, nie peł nym opi sem, o nie pew nym po cho dze niu i oko licz no -
ściach powstania12. Czę sto też od naj dy wa ne są re pro duk cje zdjęć z okre su przed wo jen ne go
(z ma new rów i ćwi czeń woj sko wych)13, któ re by ły wy ko rzy sty wa ne po 1945 r. ja ko ma te -
riał ilu stru ją cy II woj nę świa to wą, z błęd ny mi lub nie pre cy zyj ny mi opi sa mi.
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Herbst 1939” (AIPN, GK Al bu my 63–64). Na te mat nie miec kich kom pa nii pro pa gan do wych ist nie je bo -
ga ta li te ra tu ra, np.: G. Paul, Au fstand der Bil der: Die NS -Pro pa gan da vor 1933, Bonn 1962; B. Boll, Das
Bild als Waf fe. Qu el len kri ti sche An mer kun gen zum Fo to - und Film ma te rial der deut schen Pro pa gan da -
trup pen 1938–1945, „Ze it schrift für Ge schicht swis sen schaft” 2006, t. 11, s. 937–1028 [974–998]; M. Ara -
ni, Die Fo to gra fien der Pro pa gan da kom pa nien der deut schen We hr macht als Qu el len zu den Ere ignis sen
im be setz ten Po len 1939–1945, „Ze it schrift für Ost mit te leu ro pa -For schung” 2011, t. 60, nr 1, s. 1–49. 

9 Przy kła da mi ta kiej dzia łal no ści są al bu my Dan zigs Be fre iung – wyd. Fo to -Sönnke (AIPN, GK Al -
bu my 1) i Bie litz. Unse re He imat ist wie der Deutsch – wyd. Fo to Per n stor fer (AIPN, GK Al bu my 2),
a tak że ulot ka han dlo wa Eri cha Körbe ra z Le gni cy z wy ka zem ofe ro wa nych przez nie go kil ku dzie się ciu
fo to gra fii uka zu ją cych dzia ła nia 18. DP We hr mach tu w Pol sce mię dzy 24 VIII a 14 X 1939 r. („Kriegs -
fo tos aus dem Be re ich der 18. Div. in Po len”) do łą czo na do al bu mu Han sa Ro then ber ge ra (AIPN, GK
Al bu my 80). 

10 Sze rzej na te mat zdjęć nie miec kich z wrze śnia 1939 r. zob.: J.Z. Sa wic ki, T. Stem pow ski, współpr.
K.W. Ślu sar ski, op. cit., s. 45. 

11 Ibi dem, s. 46. 
12 Przy kła dem mo że być los fo to gra fii An to nie go Sna wadz kie go wy ko na nych w War sza wie

przed i w trak cie ob lę że nia oraz do ku men tu ją cych znisz cze nia sto li cy w wy ni ku walk. Część ory gi nal -
nych fo to gra fii tra fi ła do za so bu Głów nej Ko mi sji. Ko lek cja ta zo sta ła przed sta wio na w al bu mie Oka le -
czo ne mia sto – War sza wa’39. Wo jen ne znisz cze nia obiek tów sto li cy w fo to gra fiach An to nie go
Sna wadz kie go, oprac. M. Ma jew ski, War sza wa 2009. 



Zdję cia z wrze śnia 1939 r. przed sta wia ją ce agre sję so wiec ką w zbio rach by łej
GKBZpNP nie mal nie wy stę pu ją. Są to po je dyn cze fo to gra fie wy ko na ne przez Niem ców
przy oka zji spo tka nia się jed no stek obu ar mii. Brak za in te re so wa nia Ko mi sji kwe stią
udzia łu Związ ku Ra dziec kie go w agre sji na Pol skę wy ni kał z przy czyn dok try nal nych
i świa to po glą do wych cha rak te ry stycz nych dla ustro ju ko mu ni stycz ne go, co skut ko wa ło
wy łącz nym sku pie niem się tej in sty tu cji na zbrod niach nie miec kich. Nie wiel ka licz ba
zdjęć wy ko na nych przez So wie tów we wrze śniu 1939 r. znaj du je się wśród ma te ria łów
fo to gra ficz nych po zy ska nych z ar chi wów kra jów by łe go ZSRR w la tach dzie więć dzie -
sią tych. Zbiór ten prze ka za ny zo stał póź niej z Ar chi wum MSW do In sty tu tu Pa mię ci
Narodowej14. Są to jed nak re pro duk cje, głów nie zdjęć pro pa gan do wych (czę sto fo to sów
po cho dzą cych z fil mów), z któ rych część by ła naj praw do po dob niej in sce ni zo wa na już
po za koń cze niu dzia łań wo jen nych. 

W wy ni ku kwe ren dy w za so bie jed no stek te re no wych IPN usta lo no, że tyl ko pięć od -
dzia łów i trzy delegatury15 po sia da fo to gra fie do ty czą ce wy da rzeń z wrze śnia 1939 r.
Wśród nich prze wa ża ją re pro duk cje bądź du pli ka ty zdjęć ze zbio rów Głów nej Ko mi sji
Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu. Nie licz ne fo to gra fie ory gi nal ne są zbli -
żo ne te ma tycz nie do grup omó wio nych przy oka zji cha rak te ry sty ki zdjęć znaj du ją cych
się w zbio rze GKBZpNP. Tak że w przy pad ku zbio rów „te re no wych” au to ra mi zde cy do -
wa nej więk szo ści fo to gra fii by li Niem cy.

W trak cie wstęp nych prac nad przy go to wa niem pu bli ka cji po świę co nej kam pa nii
wrze śnio wej po sta no wio no sku pić się na przed sta wie niu prze bie gu walk z punk tu wi dze nia
stro ny pol skiej. Tym sa mym zde cy do wa no się zre zy gno wać z – bar dzo roz po wszech nio -
ne go wśród wy daw ców – wy ko rzy sta nia ma te ria łów po cho dze nia nie miec kie go, prze no -
szą cych do świa do mo ści od bior ców ob ra zy stwo rzo ne przez pro pa gan dę nazistowską16.
Wo bec bra ku do sta tecz nej licz by zdjęć w za so bie wła snym pod ję to de cy zję o prze pro -
wa dze niu po szu ki wań w zbio rach in nych ar chi wów i mu ze ów w kra ju. W re zul ta cie usta -
lo no, że naj wię cej fo to gra fii zwią za nych z Wrze śniem ’39 (536 szt.) po sia da Na ro do we
Ar chi wum Cy fro we (do 2008 r. Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej). Znaj du ją się
one w dwóch ze spo łach:

– „Ar chi wum fo to gra ficz ne Ste fa na Ba łu ka”17 (re pro duk cje zdjęć pol skich, nie miec -
kich oraz fo to sów z nie miec kich fil mów pro pa gan do wych);
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13 Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne są zdję cia i fo to sy z wiel kich ma new rów pro wa dzo nych we wrześ -
niu 1938 r. na Po le siu i w oko li cach Rze szo wa.

14 AIPN, 188/300–342.
15 Od dzia ły IPN w Gdań sku, Kra ko wie, Ło dzi, Rze szo wie, Wro cła wiu i de le ga tu ry IPN w Byd gosz -

czy, Kiel cach i Olsz ty nie.
16 Przy kła dem mo że być zna ne zdję cie mjr. Hen ry ka Su char skie go sie dzą ce go z opusz czo ną gło wą

po ka pi tu la cji za ło gi We ster plat te i opie ra ją ce go się na sza bli oraz zdję cie przed sta wia ją ce wy ła my wa -
nie przez nie miec kich żoł nie rzy pol skie go szla ba nu gra nicz ne go. Obie fo to gra fie zo sta ły wy ko na ne w ce -
lach pro pa gan do wych, przy czym dru ga z nich zo sta ła za in sce ni zo wa na przez Niem ców na po trze by
re por te rów kil ka dni po za ję ciu przez nich Gdań ska. Zob.: T. Stem pow ski, Zła ma ny szla ban [w:]
1939: Woj na zwy kłych lu dzi, „Do da tek Ty go dni ka Po wszech ne go” – „Ty go dnik Po wszech ny” 2009,
nr 36, s. 24; J.Z. Sa wic ki, T. Stem pow ski, współpr. K.W. Ślu sar ski, op. cit., s. 43–44. 

17 Zob.: Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej. Prze wod nik po za so bie fo to gra fii 1840–2004, oprac.
J. Bo niec ki, War sza wa 2005, s. 175–177.



– „Wy daw nic two Pra so we Kra ków–War sza wa”18 (w zde cy do wa nej więk szo ści nie -
miec kie zdję cia pro pa gan do we).

Nie wiel kie ko lek cje zdjęć zwią za nych z dzia ła nia mi wo jen ny mi w 1939 r. znaj du ją
się w zbio rach Cen tral ne go Ar chi wum Wojskowego19, Mu zeum Woj ska Pol skie go, Woj -
sko we go Biu ra Ba dań Hi sto rycz nych, a tak że w Cen tral nej Bi blio te ce Woj sko wej w War -
sza wie oraz w Mu zeum Zie mi So cha czew skiej i Po la Bi twy nad Bzu rą w So cha cze wie.
We wszyst kich tych in sty tu cjach, po dob nie jak w przy pad ku zbio rów Głów nej Ko mi sji,
ma my do czy nie nia z prze mie sza niem fo to gra fii – za rów no ory gi na łów, jak i re pro duk -
cji – oraz z do mi nu ją cą licz bą zdjęć po cho dze nia nie miec kie go. Zda rza się spo ty kać po -
dob ne fo to gra fie (głów nie nie miec kie pro pa gan do we) wy stę pu ją ce jed no cze śnie
w zbio rach kil ku in sty tu cji.

Klę ska Pol ski w 1939 r., nie ko rzyst ny prze bieg II woj ny świa to wej oraz zmia ny po -
li tycz ne po jej za koń cze niu spo wo do wa ły, że wie lu oby wa te li pol skich zna la zło się po za
jej te ry to rium i na stęp nie zo sta ło zmu szo nych do po zo sta nia na emi gra cji. Wraz z ni mi
po za gra ni ca mi kra ju zna la zły się świa dec twa ma te rial ne ich lo sów, utrwa lo ne za rów no
w for mie do ku men tów, jak i fo to gra fii. Część z nich tra fi ła do zbio rów pol skich pla có -
wek emi gra cyj nych (np. In sty tu tu Pol skie go i Mu zeum im. gen. Si kor skie go w Lon dy -
nie), ośrod ków Po lo nii, ule gła roz pro sze niu w zbio rach pry wat nych. Ogra ni czo ne
fun du sze bę dą ce w dys po zy cji lo kal nych ośrod ków i śro do wisk emi gra cyj nych oraz po -
stę pu ją ca asy mi la cja po tom ków emi gran tów po wo du je, że zbio ry więk szo ści z nich są
po zba wio ne wła ści wej me ry to rycz nej opie ki i prak tycz nie po zo sta ją nie zna ne szer sze -
mu gro nu pol skich ba da czy.

Pew na licz ba ma te ria łów ar chi wal nych, w tym tak że do ku men ta cja fo to gra ficz na po -
wsta ła w cza sie woj ny lub po jej za koń cze niu, zna la zła się w in sty tu cjach za gra nicz nych.
Do ku men ta cja wy two rzo na we wrze śniu 1939 r. przez Niem ców, któ ra nie ule gła znisz -
cze niu w trak cie dzia łań wo jen nych, tra fi ła róż ny mi dro ga mi za rów no do ar chi wów nie -
miec kich, jak i od po wied nich in sty tu cji w pań stwach zwy cię skich – głów nie Wiel kiej
Bry ta nii, Sta nów Zjed no czo nych i Związ ku So wiec kie go. 

Rów no cze śnie z di gi ta li za cją i opra co wa niem zdjęć z 1939 r. prze cho wy wa nych w za -
so bie IPN oraz roz po zna niem zbio rów in nych in sty tu cji w kra ju roz po czę to po szu ki wa nia
in for ma cji o do ku men ta cji zwią za nej z kam pa nią wrze śnio wą, znaj du ją cej się w za gra nicz -
nych pla ców kach ar chi wal nych i mu ze al nych, agen cjach pra so wych i fo to gra ficz nych. 

Roz wój In ter ne tu wpły nął na po stęp di gi ta li za cji ma te ria łów i udo stęp nia nia ich w for -
mie cy fro wej. Po ja wia ją się w nim two rzo ne przez róż ne in sty tu cje plat for my umoż li -
wia ją ce za po zna nie się z ich zbio ra mi, a nie kie dy z udo stęp nio ny mi do prze glą da nia
ko pia mi cy fro wy mi zgro ma dzo nych fo to gra fii. Przy kła dem ta kiej dzia łal no ści w Pol sce
mo że być Na ro do we Ar chi wum Cyfrowe20, a za gra ni cą np. Bun de sar chiv w Koblencji21,
Im pe rial War Mu seum w Londynie22, ame ry kań skie Na tio nal Ar chi ves and Re cords
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18 Ibi dem, s. 79–99. Zob. tak że: Ar chi wum fo to gra ficz ne Wy daw nic twa Pra so we go Kra ków–War sza -
wa (1939–1945): in for ma tor, oprac. E. Gó rec ka, L. He rzog, M. Tem pel, War sza wa 1972. 

19 M.in. ko lek cja „Kam pa nia wrze śnio wa 1939 r.” (ko lek cja nr 63) li czą ca 213 j.a. (wg in for ma cji
do stęp nej na http://www.caw.wp.mil.pl/za sob/in dex_zas.htm; do stęp 11 V 2012 r.).

20 http://www.nac.gov.pl. 
21 http://www.bild.bun de sar chiv.de. 
22 http://www.iwm.org.uk/col lec tions/se arch. 



Admi ni stra tion (NA RA)23 i Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Mu seum w Wa szyng to -
nie (USHMM)24, In sty tut Yad Vashem25, czy agen cje pra so we (war to wspo mnieć o stro -
nach „Li fe’a”26 i Pol skiej Agen cji Prasowej27). Tak że część spe cja li stycz nych ośrod ków
mu ze al no -ar chi wal nych udo stęp nia swo je zbio ry w In ter ne cie – np. nie miec ki Bil dar chiv
Preus si scher Kulturbesitz28, izra el skie Ghet to Fi gh ter’s Ho use Museum29, bry tyj skie Na -
tio nal Col lec tion of Aerial Photography30 i Roy al Air For ce Museum31. Nor mą sta ło się
pu bli ko wa nie tu in for ma cji o po sia da nych ka te go riach zbio rów (np. Cen tral ne Ar chi wum
Wojskowe32).

Osob ną gru pę źró deł wia do mo ści o fo to gra fiach sta no wią ist nie ją ce w In ter ne cie stro -
ny te ma tycz ne i hob by stycz ne, fo ra in ter ne to we (np. fo rum dys ku syj ne mie sięcz ni ka „Od -
kryw ca”33) oraz por ta le au kcyj ne (np. Al le gro.pl, eBay). Na stro nach i fo rach umiesz cza ne
są – czę sto bez oglą da nia się na pra wa au tor skie – zdję cia do stęp ne w sie ci (w for mie ko -
pii lub tzw. pod lin ko wa nia), re pro du ko wa ne z pu bli ka cji bądź znaj du ją ce się w po sia da -
niu twór ców stro ny lub użyt kow ni ków forum34. Na por ta lach au kcyj nych na to miast
po ja wia ją się ofe ro wa ne do sprze da ży fo to gra fie znaj du ją ce się do tąd w zbio rach pry -
wat nych. W ten spo sób moż na na tra fić na ma te ria ły o róż nej war to ści na uko wej i do ku -
men tal nej, nie zna ne do tych czas i nie do stęp ne dla ba da czy.

W ostat nich la tach IPN po zy skał do za so bu ar chi wal ne go czte ry ko lek cje ma te ria łów
fo to gra ficz nych, w któ rych znaj du ją się zdję cia zwią za ne z kam pa nią wrze śnio wą.
W dwóch przy pad kach ma my do czy nie nia z do ku men ta cją po zy ska ną z za gra nicz nych
pla có wek ar chi wal nych, po zo sta łe to wy nik kon tak tów z ba da cza mi i an ty kwa riu sza mi. 

W 2008 r. In sty tut otrzy mał ko pie cy fro we ok. 1700 fotografii35 znaj du ją cych się
w zbio rach NA RA w Col le ge Park. Są to nie mal wy łącz nie zdję cia nie miec kie o bar dzo
sze ro kiej te ma ty ce wy ko na ne przez fo to re por te rów kom pa nii pro pa gan do wych. Do ty czą
one nie tyl ko kam pa nii wrze śnio wej, lecz tak że pod pi sa nia pak tu Rib ben trop–Mo ło tow,
pierw szych lat oku pa cji, przy go to wań i prze bie gu ata ku III Rze szy na Zwią zek So wiec -
ki. Ma te ria ły zo sta ły po zy ska ne na za sa dzie ogól ne go do stę pu za in te re so wa nych do do -
ku men ta cji zgro ma dzo nej w NA RA i bę dą cej w tzw. do me nie pu blicz nej. In sty tut Pa mię ci
Na ro do wej prze pro wa dził di gi ta li za cję zdjęć, a Na tio nal Ar chi ves and Re cords Ad mi ni -
stra tion wy ra zi ły zgo dę na ich wy ko rzy sty wa nie przez IPN w dzia łal no ści usta wo wej.
Na le ży za zna czyć, że prak ty ką NA RA jest nie po bie ra nie opłat za ska no wa nie udo stęp -
nia nych ma te ria łów, je że li stro na za in te re so wa na wy ko nu je to we wła snym za kre sie
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23 http://www.ar chi ves.gov/re se arch/mi li ta ry/ww2/pho tos. 
24 http://www.ushmm.org/re se arch/col lec tions/pho to/. 
25 http://col lec tions.yadva shem.org/pho to sar chi ve/en -us.
26 http://ima ges.go ogle.com/ho sted/li fe. 
27 http://fo to ba za.pap.pl/fo to web/Grid.fwx. 
28 http://bpk ga te.pic tu re maxx.com/we bga te_cms/en/ar tic le/33.html?nav=bpk. 
29 http://www.gfh.org.il/Eng. 
30 http://aerial.rcahms.gov.uk. 
31 http://www.raf mu seum.org.uk/lon don/col lec tions/pho to gra phic/aerial_pho tos.cfm. 
32 http://www.caw.wp.mil.pl/pl/1.html. 
33 http://od kryw ca.pl/fo rum.php.
34 Wrze śnia 1939 r. do ty czą wąt ki m.in. na: http://od kryw ca.pl/fo rum.php?id_fo rum=10 (do stęp

20 V 2012 r.); http://www.fo rum -der -we hr macht.de/in dex.php (do stęp 20 V 2012 r.).
35 AIPN, 2196.



(na wła snym sprzę cie). Wydatki In sty tu tu ogra ni cza ły się więc je dy nie do po kry cia kosz -
tów de le ga cji oraz po by tu swo ich pra cow ni ków w Sta nach Zjed no czo nych. Obec nie po -
zy ska ne fo to gra fie IPN mo że wy ko rzy sty wać we wszyst kich aspek tach swo jej
dzia łal no ści (m.in. pu bli ka cjach, dzia łal no ści edu ka cyj nej i ba daw czej), a tak że udo stęp -
niać je wnio sko daw com. Jed nak za każ dym ra zem za rów no IPN, jak i wnio sko daw cy zo -
bo wią za ni są do wska za nia NA RA ja ko źró dła po cho dze nia tych zdjęć.

W 2009 r. In sty tut uzy skał ko pie cy fro we 2386 fo to gra fii wy ko na nych przez ame ry -
kań skie go fo to gra fa i fil mow ca Ju lie na Bry ana, któ ry we wrze śniu 1939 r. prze by wał
w ob lę żo nej War sza wie i do ku men to wał sy tu ację w sto li cy Polski36. Ogrom na war tość
tych ma te ria łów po le ga na tym, że jest to je dy na te go ty pu ko lek cja zdjęć wy ko na nych
po pol skiej stro nie fron tu we wrze śniu 1939 r.37 Po zy ska nie te go zbio ru iko no gra ficz ne -
go nie by ło by moż li we bez współ pra cy z Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Museum38,
gdzie tra fi ły zdję cia wraz ze spu ści zną po au to rze, oraz życz li wo ści sy na do ku men ta li -
sty – Sa ma Bry ana. Ory gi na ły fo to gra fii i klisz znaj du ją cych się w zbio rach USHMM
zo sta ły zdi gi ta li zo wa ne na miej scu przez pra cow ni ków IPN. Wy ko na ne ko pie cy fro we
(o wy so kiej ja ko ści – 600 dpi, roz miar ob ra zu nie mniej szy niż 13 × 18 cm, for mat TIFF)
zna la zły się w za so bie In sty tu tu, na to miast dru gi ze staw ska nów prze ka za no USHMM.
IPN otrzy mał zgo dę USHMM i S. Bry ana (spad ko bier cy wła ści cie la praw autorskich39)
na nie od płat ne wy ko rzy sty wa nie ma te ria łów w trak cie re ali za cji swo ich za dań usta wo -
wych oraz udo stęp nia nie ich in nym wnio sko daw com (zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją -
cy mi w IPN). W przy pad ku sta rań wnio sko daw ców ze wnętrz nych o ko pię i pra wo
do pu bli ka cji mu szą oni wy stą pić o zgo dę do przed sta wi ciel stwa USHMM w Pol sce,
zgod nie z pro ce du ra mi wła ści wy mi dla tej in sty tu cji. 

W obu opi sa nych wy żej przy pad kach po zy ska no do zbio rów In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej je dy nie ko pie cy fro we ma te ria łów. Wy ni ka to z fak tu, iż ory gi na ły prze cho wy -
wa ne w za gra nicz nych in sty tu cjach ar chi wal nych i mu ze al nych sta no wią in te gral ną część
za so bu tych jed no stek, znaj du ją ce go się pod praw ną ochro ną prze pi sów obo wią zu ją cych
w da nym kra ju. Po dob nie jak w Pol sce, nie moż li we jest ich wy łą cze nie z za so bu i prze -
ka za nie na trwa łe in nej in sty tu cji za gra nicz nej. Pod kre ślić jed nak trze ba, że ko pie cy fro -
we – o od po wied nich pa ra me trach tech nicz nych – wzbo ga ca ją za sób in sty tu cji
po zy sku ją cej w nie mal rów nym stop niu jak sa me ory gi na ły. Waż ne jest, aby no we mu na -
byt ko wi to wa rzy szy ło za war cie pre cy zyj nej umo wy po zwa la ją cej jed no st ce po zy sku ją -
cej na wy ko rzy sty wa nie otrzy ma nych ma te ria łów nie tyl ko do prze glą du i udo stęp nia nia,
lecz tak że w dzia łal no ści edu ka cyj nej (np. na wy sta wach lub w pu bli ka cjach). Na le ży
rów nież za dbać o za pew nie nie moż li wo ści prze ka zy wa nia za in te re so wa nym wnio -
skodaw com ko pii wtórnych40. Za pi sy mu szą rów nież za bez pie czać in te res in sty tu cji
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36 AIPN, 2353.
37 O au to rze zdjęć, oko licz no ściach ich po wsta nia i lo sach ko lek cji zob.: Ob lę że nie War sza wy w foto -

gra fii Ju lie na Bry ana / Sie ge of War saw in the pho to gra phs of Ju lien Bry an, red. J.Z. Sa wic ki, T. Stem -
pow ski, War sza wa 2010.

38 Pod sta wą jest umo wa o współ pra cy mię dzy IPN i USHMM z 2009 r. umoż li wia ją ca m.in. wy mia -
nę in for ma cji o za so bach i ko pii ma te ria łów ar chi wal nych.

39 Kwe stie te szcze gó ło wo re gu lu je umo wa za war ta przez IPN z Sa mem Bry anem.
40 W przy pad ku IPN wnio sko daw ca mo że wy stą pić o ko pię udo stęp nio nych ma te ria łów (co do któ -

rych nie ma prze sła nek unie moż li wia ją cych ich ko pio wa nie np. z po wo du praw au tor skich) zgod nie
z zasa da mi obo wią zu ją cy mi w ar chi wach pań stwo wych. W sy tu acji pla no wa ne go wy ko rzy sty wa nia ich 



przeka zu ją cej, np. po przez gwa ran cję wska zy wa nia jej ja ko źró dła po cho dze nia zdjęć
i moż li wość wy ko rzy sta nia efek tów di gi ta li za cji w swo jej dzia łal no ści.

Obec nie In sty tut Pa mię ci Na ro do wej kon ty nu uje po szu ki wa nie ma te ria łów fo to gra -
ficz nych, fil mo wych i dźwię ko wych do ty czą cych Pol ski i lo sów Po la ków w XX w. znaj -
du ją cych się w po sia da niu za gra nicz nych in sty tu cji ar chi wal nych i mu ze al nych, a tak że
dzia ła ją cych za gra ni cą pla có wek i śro do wisk po lo nij nych. Szcze gól ne zna cze nie ma od -
na le zie nie i roz po zna nie naj istot niej szych ele men tów ma te rial nej spu ści zny po po ko le -
niach wo jen nej i po wo jen nej emi gra cji po zo sta ją cych w funk cjo nu ją cych jesz cze
ośrod kach po lo nij nych, jak rów nież w rę kach pry wat nych. W przy szło ści zbio ry te mogą
ulec roz pro sze niu, znisz cze niu lub tra fić do za gra nicz nych ar chi wów, gdzie bę dą ma te -
ria ła mi o ni skiej ran dze i przez to sta ną się nie do stęp ne dla pol skich ba da czy. Wie le spo -
śród pla có wek po lo nij nych z ra cji ogra ni czo nych środ ków fi nan so wych i za so bów
ka dro wych (a nie kie dy i lo ka lo wych) nie ma moż li wo ści na le ży te go upo rząd ko wa nia,
me ry to rycz ne go opra co wa nia i prze cho wy wa nia zgro ma dzo nych zbio rów. Stąd IPN sta -
ra się po zy ski wać i spro wa dzać do kra ju za rów no ory gi na ły, jak i ko pie cy fro we ma te -
ria łów. Szcze gól ną szan sę da je współ pra ca z in sty tu cja mi w za kre sie roz po zna nia
i di gi ta li za cji zbio rów, po dob nie jak to mia ło miej sce w przy pad ku fo to gra fii z NA RA
i USHMM. 

Zu peł nie in ne do świad cze nia zdo by to w trak cie po zy ski wa nia dwóch ko lek cji fo to -
gra fii ze zbio rów pry wat nych, udo stęp nia nych przez wła ści cie li lub za ofe ro wa nych
do sprze da ży. W 2011 r. do za so bu In sty tu tu włą czo no ko pie cy fro we al bu mu Ot t ma ra
Kreisela41 znaj du ją ce go się w po sia da niu miesz ka ją cych w Niem czech człon ków je go ro -
dzi ny. Al bum za wie ra 198 fo to gra fii z okre su służ by au to ra w jed nost kach Służ by Pra cy
Rze szy (Re ich sar be it dienst – RAD) i for ma cjach po moc ni czych We hr mach tu w koń cu
lat trzy dzie stych, w tym tak że w cza sie kam pa nii wrze śnio wej w Pol sce. Dzię ki życz li -
wo ści dr Sy bil le Kre isel ory gi nał al bu mu zo stał wy po ży czo ny od obec nych wła ści cie li 
i zdi gi ta li zo wa ny w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów, a na stęp nie zwró -
co ny do Nie miec wraz z dru gim ze sta wem ko pii cy fro wych. Wy ko na ne ko pie włą czo no
do za so bu In sty tu tu, uzy sku jąc jed no cze śnie zgo dę wła ści cie li al bu mu na nie od płat ne
wy ko rzy sta nie ich w dal szej dzia łal no ści. 

Rów nież w 2011 r. In sty tut na był nie wiel ką ko lek cję 47 zdjęć, z któ rych więk szość
zo sta ła wy ko na na przez nie miec kie go po li cjan ta tuż po za ję ciu War sza wy i w pierw szych
ty go dniach oku pa cji, a kil ka – przez żoł nie rza nie miec kie go w War sza wie i Bia łej Pod -
la skiej, praw do po dob nie wio sną lub la tem 1941 r. Ko lek cja zo sta ła za ofe ro wa na IPN
do ku pie nia przez oso bę pry wat ną z Luk sem bur ga za po śred nic twem pra cow ni ka
Niemiec kie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go w War sza wie. Po ne go cja cjach ory gi na ły zdjęć
zo sta ły za ku pio ne i wzbo ga ci ły zbio ry Instytutu42. Jed no cze śnie sta ra no się wy pra co wać
pro ce du ry umoż li wia ją ce za kup ma te ria łów na ryn ku an ty kwa rycz nym. Oka za ło się,
że jest to za da nie nie zmier nie trud ne. In sty tut z ra cji uwa run ko wań praw nych i struk tu -
ral nych nie mo że brać udzia łu w au kcjach na za gra nicz nych i kra jo wych por ta lach
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w pu bli ka cjach mu si każ do ra zo wo zwró cić się on na pi śmie o zgo dę na to do dy rek to ra Biu ra Udo stęp -
nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN. Jed no cze śnie jest zo bli go wa ny do po da nia In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej ja ko źró dła po cho dze nia pu bli ko wa nych ma te ria łów.

41 AIPN, 2518.
42 AIPN, 2329.



aukcyjnych. Wy ma ga ło by to stwo rze nia kon ta na ta kim por ta lu i za pla no wa nia od po -
wied nich środ ków fi nan so wych w bu dże cie IPN na je go funk cjo no wa nie, a tak że wy po -
sa że nia wy zna czo nych pra cow ni ków w peł no moc nic twa do uczest nic twa w licytacjach.
Au kcje trwa ją zwy kle kil ka, kil ka na ście dni, co sta no wi zbyt krót ki czas na prze pro wa -
dze nie pro ce du ry przez wszyst kie za in te re so wa ne ko mór ki or ga ni za cyj ne. Jed no cze śnie
po ja wie nie się wśród li cy tu ją cych in sty tu cji ta kiej jak IPN mo gło by do pro wa dzić do zna -
czą ce go pod bi cia ce ny. Do cho dzą do te go kom pli ka cje o cha rak te rze for mal no -fi nan so -
wym, jak choć by fakt, że sprze da ją cy – oso ba pry wat na – nie mo że wy sta wić fak tu ry ani
ra chun ku na za ku pio ne ma te ria ły, co jest wy ma ga ne przy roz li cze niach w jed no st ce bu -
dże to wej, ja ką jest IPN. Cie ka wym roz wią za niem mo że być za kup ma te ria łów przez oso -
bę pry wat ną lub fun da cję, a na stęp nie ich prze ka za nie (od sprze da nie) do In sty tu tu. Ta ką
prak ty kę sto su ją z po wo dze niem nie któ re in sty tu cje za gra nicz ne, np. USHMM. Jed nak
wy ko rzy sta nie ana lo gicz nej opcji przez IPN, zwłasz cza w przy pad ku póź niej sze go od -
ku py wa nia ma te ria łów, mo gło by wy sta wić In sty tut na kry ty kę i dać pod sta wę do za rzu -
tów o udział w „po dej rza nych trans ak cjach”. 

Do chwi li obec nej nie po wsta ła cen tral na ba za da nych obej mu ją ca zbio ry fo to gra -
ficz ne róż nych in sty tu cji ze bra ne w jed nym śro do wi sku ope ra cyj nym. Po szu ki wa nie ma -
te ria łów fo to gra ficz nych i pro wa dze nie tra dy cyj nych kwe rend jest cza so chłon ne
i kosz tow ne. W re zul ta cie do stęp do zdjęć zwią za nych np. z kam pa nią wrze śnio wą jest
utrud nio ny, zwłasz cza kie dy część ma te ria łów na dal po zo sta je nie zdi gi ta li zo wa na. Stwo -
rze nie ta kiej ba zy da nych przez jed ną z wio dą cych in sty tu cji zaj mu ją cych się dzie ja mi
Pol ski w cza sie II woj ny świa to wej – w opar ciu za rów no o zbio ry wła sne, jak i in sty tu -
cji współ pra cu ją cych – znacz nie uła twi ło by wnio sko daw com po szu ki wa nia. Jed no cześ -
nie au to ry tet ta kiej in sty tu cji po zwa lał by stwo rzyć stan dard opi su me ry to rycz ne go
fo to gra fii, któ ry mógł by być po tem wy ko rzy sty wa ny ja ko wzo rzec. Do ty czy to sy tu acji,
kie dy da ne zdję cie wy stę pu je z róż ny mi, czę sto sprzecz ny mi ze so bą pod pi sa mi. 

Tak że w przy pad ku ar chi wum IPN fo to gra fie do ty czą ce Wrze śnia ’39 roz pro szo ne są
wśród in nych ma te ria łów i nie two rzą jed nej spój nej te ma tycz nie ko lek cji. Moż na je zna -
leźć w róż nych gru pach zbio rów, czę sto o bar dzo zróż ni co wa nej te ma ty ce. Ko pie cy fro -
we upo rząd ko wa ne zo sta ły w ob rę bie jed ne go ha sła te ma tycz ne go tyl ko w pro gra mie
ZEUS, ale z roz bi ciem na zbio ry: po szcze gól nych od dzia łów In sty tu tu, by łej Głów nej
Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu oraz ma te ria łów znaj du ją cych
się w po sia da niu Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów.

W przy pad ku po wsta nia jed nej ko lek cji te ma tycz nej fo to gra fii – gru pu ją cej ma te ria -
ły wła sne oraz uzy ska ne z in nych in sty tu cji – po ja wi ła by się dla ba da czy szan sa nie tyl -
ko szyb kie go do tar cia do in te re su ją cych ich ma te ria łów, ale przede wszyst kim moż li wość
za po zna nia się z ni mi w jed nym miej scu. Na le ży rów nież za zna czyć, że wnio sko daw ca,
któ ry chce wy ko rzy stać ja kieś zdję cie w re ali za cji pro jek tu wy daw ni cze go lub ba daw -
cze go, mu si zwró cić się o zgo dę do in sty tu cji po sia da ją cej pra wa ma jąt ko we, ale ko pię
mo że otrzy mać z in sty tu cji udo stęp nia ją cej. Przy kła dem mo gą tu być zdję cia J. Bry ana.
Po suk ce sie wy sta wy i pu bli ka cji al bu mo wych wzro sło za in te re so wa nie ty mi ma te ria ła -
mi, któ rych ory gi na ły wciąż po zo sta ją w Sta nach Zjed no czo nych i z te go po wo du by ły -
by w Pol sce trud no do stęp ne. 

Ła twiej szy do stęp do fo to gra fii umoż li wił by wpro wa dze nie ich do sze ro kie go obie -
gu na uko we go ja ko no we go ma te ria łu źró dło we go i iko no gra ficz ne go. Po zy ska ne do -
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tych czas przez IPN ma te ria ły za owo co wa ły po wsta niem kil ku pu bli ka cji al bu mo wych
(„A więc woj na…”. Lud ność cy wil na we wrze śniu 1939 r.43, Ob lę że nie War sza wy
w fotogra fii Ju lie na Bry ana i Ko lo ry wojny44). Zo sta ły tak że wy ko rzy sta ne na wy sta wie
po świę co nej Ju lie no wi Bry ano wi zor ga ni zo wa nej w War sza wie we współ pra cy
z Domem Spo tkań z Historią45. Trze ba pod kre ślić, że ko rzy ści z opi sa nej tu for my
populary za cji ma te ria łów iko no gra ficz nych od nio sły wszyst kie za in te re so wa ne i współ -
pra cu ją ce in sty tu cje.
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43 „A więc woj na…”. Lud ność cy wil na we wrze śniu 1939 r., oprac. P. Ro kic ki, War sza wa–Lu -
blin 2009.

44 Ko lo ry woj ny. Ob lę że nie War sza wy w barw nej fo to gra fii Ju lie na Bry ana / The Co lors of War. The
Sie ge of War saw in Ju lien Bry an’s Co lor Pho to gra phs, War sza wa 2010.

45 „Ame ry ka nin w War sza wie. Sto li ca w obiek ty wie Ju lie na Bry ana 1936–74”, Dom Spo tkań z Hi -
sto rią – War sza wa, 19 XI 2010 r. – 20 II 2011 r.
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Spędzeni przez Niemców Żydzi z Przedborza. Autor nieznany, zdjęcie niemieckie
znalezione w 1945 r. w poniemieckim domu w Sosnowcu 

(AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 19447)

Żołnierze Wehrmachtu wkraczają 3 września 1939 r. do Bielska witani przez
niemieckich mieszkańców miasta. Zdjęcie z niemieckiego albumu „Bielitz. Unsere

Heimat ist wieder Deutsch” (AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 22118)
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Marsz niemieckiej zmotoryzowanej jednostki artylerii przeciwlotniczej drogą
Ciechanów – Pułtusk 6 września 1939 r. Zdjęcie propagandowe z albumu

„Kriegsdokumente Selbständiger Luftwaffenpropagandazug Ostpreussen Herbst
1939 [cz.] II” (AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 26611)

Członkowie Służby Pracy Rzeszy (Reicharbeitsdienst, RAD) 
eskortują grupę zatrzymanych Polaków we wrześniu 1939 r. Zdjęcie z albumu 

Hansa Rothenbergera (AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 46364)
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Grupa żołnierzy niemieckich z 1. kompanii 13. pułku strzelców 5. Dywizji
Pancernej wita czołgistę Armii Czerwonej na drodze w okolicy miasta Stryj.
Zdjęcie z albumu pamiątkowego 1. kompanii 13. pułku strzelców 5. Dywizji

Pancernej „Feldzug Polen” (AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 27727)

Wagon niemieckiego pociągu pancernego zniszczonego we wrześniu 1939 r. 
przez polską obronę pod Chojnicami. Zdjęcie ze zbiorów NARA (AIPN, 2196/20/2)
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Wysadzone 1 września 1939 r. przez polskich saperów mosty na Wiśle w Tczewie.
Po lewej most północny (kolejowy), po prawej most południowy (drogowy). 

Zdjęcie ze zbiorów NARA (AIPN, 2196/29/5)

Furmanka z cywilnymi uchodźcami na ulicy Mławy zajętej we wrześniu 1939 r.
przez wojska niemieckie. Zdjęcie ze zbiorów NARA (AIPN, 2196/51)
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Czołgi niemieckie 
z 4. Dywizji
Pancernej 
na drodze podczas
walk we wrześniu
1939 r. o Kamion
koło Wyszogrodu.
Zdjęcie 
ze zbiorów NARA 
(AIPN, 2196/78/1) 

Niemieckie
samobieżne działo

przeciwlotnicze
Sd.Kfz. 10/4 
z 4. Dywizji

Pancernej podczas
walk o Kamion 

koło Wyszogrodu.
Zdjęcie 

ze zbiorów NARA 
(AIPN, 2196/78/7)

Niemieckie działo
przeciwpancerne
Pak 36 ostrzeliwuje
polskie pozycje
podczas
niemieckiego 
natarcia 
na podwarszawskie
Włochy. 
Zdjęcie 
ze zbiorów NARA 
(AIPN, 2196/119/24) 
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Żołnierze polscy i grupa mężczyzn na placu Weteranów 1863 w Warszawie.
Zdjęcie wykonane przez Juliena Bryana (AIPN, 2353/3/1)

Mieszkańcy Warszawy we wrześniu 1939 r. przy budowie barykady 
na ul. Nowogrodzkiej, u zbiegu z ul. Marszałkowską. 

Zdjęcie wykonane przez Juliena Bryana (AIPN, 2353/4/1)
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Jedno z najsłynniejszych zdjęć z Września ’39 wykonane przez Juliena Bryana 
– dwunastoletnia Kazimiera Kostewicz nad ciałem siostry Anny, zabitej w ataku

lotniczym na polu, w pobliżu skrzyżowania ulic Ostroroga i Wawrzyszewskiej
(AIPN, 2353/23/3)

Julien Bryan podczas ponownego pobytu w Warszawie w 1958 r. prezentuje
Kazimierze Mice (z domu Kostewicz) jej zdjęcia (AIPN, 2353/164/5)
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Karta nr 23 z albumu Ottmara Kreisela otwierająca rozdział dotyczący jego
udziału w kampanii wrześniowej. Po lewej wklejony fragment opaski noszonej

przez niego w czasie służby na froncie w Polsce, a po prawej jego portret
w mundurze Służby Pracy Rzeszy (RAD) (AIPN, 2518)

Karta nr 38 z albumu Ottmara Kreisela podpisana „Najpiękniejsi przedstawiciele
swojej rasy!”. Na zdjęciach widać represje niemieckie w stosunku do ludności

żydowskiej w nieustalonym polskim mieście (AIPN, 2518) 
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Pojazdy jednostki policji niemieckiej wkraczającej do Warszawy 
zaraz po kapitulacji miasta na ulicy Okopowej – widok z rogu ulic Okopowej 

i Chłodnej. Kolekcja funkcjonariusza policji niemieckiej (AIPN, 2329/1/1)

Wkraczający do Warszawy oddział wojsk niemieckich skręca w ulicę Bielańską 
– widok z rogu ulic Bielańskiej i Długiej. Zdjęcie z kolekcji 

funkcjonariusza policji niemieckiej (AIPN, 2329/1/4)
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Prowizoryczny cmentarz osób zmarłych podczas walk o Warszawę na skwerze 
na ul. Chłodnej, przed kościołem pw. św. Karola Boromeusza. 

Zdjęcie z kolekcji funkcjonariusza policji niemieckiej (AIPN, 2329/8/6)

Północny fragment placu Krasińskich w Warszawie z rowami przeciwlotniczymi
na trawniku przed pałacem Krasińskich oraz przechodnie. 

Pośrodku budynek Sądu Okręgowego w Warszawie (pl. Krasińskich 12). 
Zdjęcie z kolekcji funkcjonariusza policji niemieckiej (AIPN, 2329/8/2)




