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Ukradzione przedmioty, 
ukradziona pamięć
Bożena Cisek

Instytut Pamięci Narodowej, na mocy 
powołującej go ustawy, stał się de-
pozytariuszem dużej liczby rzeczy 
pozostałych po ludziach uznanych 

kiedyś za wrogów komunizmu. Wśród 
nich – wielu polskich bohaterów, których 
większość komuniści bestialsko zamor-
dowali. Zagrabione im pamiątki miały 
zostać na zawsze zamknięte w ubeckich 
kazamatach i, jak ukryta przed potomny-
mi pamięć o bohaterstwie prawowitych 
właścicieli tych rodzinnych skarbów, ni-
gdy niezwrócone.

Choć wartość opisywanych pamiątek 
jest bez wątpienia niezwykła, okolicz-
ności ich włączenia do zasobu IPN były 
prozaiczne. Depozyty, formalnie, zostały 
przekazane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (jako – 
w tym przypadku – sukcesora komu-
nistycznego MSW) w roku 2001 oraz, 

w mniejszej liczbie, przez Urząd Ochro-
ny Państwa (działający tu w charakte-
rze spadkobiercy peerelowskiej Służby 
Bezpieczeństwa) w roku następnym. Na-
leży przy tym podkreślić, że zarówno 
MSWiA, jak i UOP, oddając je do IPN, 
nie wyodrębniały ich ofi cjalnie jako sper-
sonalizowanych depozytów. Szczęśliwie 
jednak zachowały się dokumenty, które 
– w przybliżeniu – można traktować jako 
ich ewidencję archiwalną. Są to m.in. 
książka ewidencji depozytów, zawie-
rająca imienny wykaz 1128 depozytów 
różnych osób zarejestrowanych w Mi-
nisterstwie Bezpieczeństwa Publiczne-
go (w formie zdigitalizowanej jest ona 
obecnie dostępna w systemie zwanym 
Cyfrowe Archiwum, umożliwiającym 
wyszukiwanie informacji o materiałach 
archiwalnych znajdujących się w zaso-
bie IPN); książki kontroli depozytów, 

Źródła historyczne, choć wiele 
wnoszą w nasze rozumienie 
przeszłości, najczęściej 
kojarzą się z suchymi doku-
mentami, jak np. akta sądowe. 
Do tej kategorii należą też jed-
nak przedmioty wręcz intymne, 
jak np. prywatne listy, zdjęcia, 
pamiątki rodzinne. Wyrywane 
z ognisk domowych, trafiały 
w brutalny świat komunistycz-
nej, pseudosądowej manipula-
cji ludzkim życiem. Dostawały 
też wtedy nową, beznamiętną 
nazwę: depozyt.

  Skorowidz kwitów depozytowych
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pochodzące z lat 1946–1958 i rejestru-
jące wszystkie przedmioty przyjęte na 
tzw. przechowanie; wykazy dokumen-
tów dotyczące depozytów różnych osób 
i organizacji z lat 1946–1957. Te i inne 
dokumenty zostały przekazane do IPN 
przez Biuro Ewidencji i Archiwum UOP. 
Na marginesie warto dodać, że – same 
w sobie – stanowią ciekawy zabytek re-
presyjnej biurokracji komunistycznych 
struktur bezpieczeństwa.

Odkrycie depozytów
Przez kilka lat po przekazaniu, mimo 
istnienia wspomnianych dokumentów 
ewidencyjnych, depozyty nie były w od-
powiedni sposób prezentowane w pomo-
cach archiwalnych. Stanowiły jedynie 
element innych zespołów archiwalnych. 
Właściwie przez przypadek, np. na pod-
stawie pojawiających się w dokumen-
tach nazw organizacji czy partii politycz-
nych, włączono takie akta do materiałów 
dotyczących tych formacji. Można więc 
mówić o swoistym odkryciu depozytów. 
Przełomowym dla ich dalszego losu mo-
mentem okazał się rok 2008. Wtedy to 
bowiem na polecenie Andrzeja Pieczun-
ki, ówczesnego naczelnika Wydziału 
Gromadzenia, Opracowywania i Ob-
sługi Magazynów Biura Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów IPN, usta-
lono, gdzie dokładnie w aktach MBP, 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicz-
nego oraz MSW, dotyczących Armii 
Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Nie-

zawisłość”, Stronnictwa Narodowe-
go i wielu innych organizacji, 

znajdują się dokumen-

ty i czasami drobne przedmioty 
zagrabione w toku aresztowań 
i kolejnych działań represyj-
nych. Stopniowo lokalizowa-
no i opracowywano depozyty. 
Ich opisy można znaleźć w Cy-
frowym Archiwum i na stronie 
internetowej inwentarza pub-
licznego IPN. Dodatkowo, dla 
łatwiejszej orientacji, gdzie mogą 
się znajdować poszukiwane de-
pozyty, sporządzono ich wykaz, 
który w listopadzie 2008 roku zo-
stał przesłany do wszystkich wy-
działów BUiAD IPN i może być 
wykorzystywany w bieżącej pracy.

Depozyty zawierały przedmioty 
zarekwirowane przez MBP i podległe 
mu jednostki terenowe osobom uzna-
wanym za wrogów komunizmu, prze-
ciwko którym prowadzono postępowa-
nia karne, a także osobom, które mogły 
dysponować przedmiotami obciążający-
mi innych, takimi jak np.: broń, elemen-
ty uzbrojenia, amunicja, aparaty radio-
we, sfałszowane papiery wartościowe, 
a także artefakty o znaczeniu muzealnym 
i historycznym. Bardzo często te rzeczy 
wykorzystywano w procesach jako do-
wody przeciwko oskarżonym, oczy-

wiście jeśli ci dożywali rozprawy. 
Przedmioty były przechowy-
wane przez Wydział Depo-

zytów Departamentu II MBP 
i jego odpowiedniki w woje-

wódzkich urzędach bezpieczeń-

stwa publicznego (działy depozytów) lub 
w referatach powiatowych urzędów bez-
pieczeństwa publicznego (działy prze-
chowywania przedmiotów). Depozyty, 
oprócz dokumentacji aktowej, zawiera-
ły także elementy bardzo wartościowe, 
m.in. pieniądze, złoto, platynę, srebro 
itp., które na mocy bezprawnych wyro-
ków sądowych bądź postanowień pro-
kuratora przechodziły w większości na 
własność państwa. Zgodnie z ówczes-
nymi procedurami powinny były być 
przekazywane, za pośrednictwem Biura 
Finansowo-Budżetowego MBP lub Wy-
działu Finansowego WUBP, do najbliż-
szego oddziału Narodowego Banku Pol-
skiego, co też się wielokrotnie odbywało. 
Zarekwirowaną amunicję lub materiały 
wybuchowe przekazywano bezpośred-
nio do Służby Uzbrojenia. W przypadku 
wielu osób, zwłaszcza skazanych na kary 
śmierci, zwykle kilka miesięcy po wyko-
naniu wyroków dochodziło do kradzieży 
wartościowych przedmiotów z ich de-

go i wielu innych organizacji, 
znajdują się dokumen-

we, sfałszowane papiery wartościowe, 
a także artefakty 
i historycznym. Bardzo często te rzeczy 
wykorzystywano 
wody przeciwko oskarżonym, oczy-

wiście jeśli ci dożywali rozprawy. 

i 
wódzkich urzędach bezpieczeń-

  Pamiętnik 
Krzysztofa Przecławskiego 

z lat 1944–1947; depozyt 
Anny Sadkowskiej-Przecławskiej
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pozytów, co tuszowano, fałszując wpisy 
w książkach kontroli depozytów. Przy-
kładem takiej kradzieży jest m.in. los 
depozytu członków Narodowych Sił 
Zbrojnych – Stanisława Kasznicy i Lecha 
Neymana. Pracownicy Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej (w tym główny oskar-
życiel w ich procesie, prokurator Czesław 
Szpądrowski) po czterech miesiącach od 
egzekucji podjęli z ich depozytu zegarek 
kieszonkowy Cyma, zegarek na rękę Tis-
sot, obrączkę oraz pieniądze. Nigdy nie 
wyciągnięto wobec nich żadnych konse-
kwencji prawnych.

Historia czytana z pamiątek
Wśród trzystu rozpoznanych dotychczas 
depozytów znajdują się materiały pozo-
stałe po żołnierzach różnych organizacji 
niepodległościowych i konspiracyjnych, 
w tym antykomunistycznych, a także po 
działaczach partii politycznych.

Depozyty znajdujące się w zasobie 
IPN zawierają głównie dokumentację 
aktową, obejmują (sięgające początku 
XX wieku) także pamiątki osobiste 
w postaci fotografi i rodzinnych, listów, 
dokumentów tożsamości, wspomnień, 
pamiętników. Bardzo bogata dokumen-
tacja dotyczy działalności polskich orga-

nizacji niepodległościowych i przedsta-
wia funkcjonowanie państwa polskiego 
przed II wojną światową, w jej trakcie 
oraz po niej. Są to głównie rozkazy, 
meldunki, instrukcje, ulotki i broszury, 
a także kwity czy rachunki. Wśród de-
pozytów, oprócz akt, sporadycznie poja-
wiają się różne przedmioty, np. portfele, 
srebrne monety, opaski na rękę, naboje, 
portrety, klucze. Do najciekawszych na-
leżą obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 
z datą 1897 (pochodzący z depozytu 
Adama Grabowskiego), płócienna opas-

ka biało-czerwona z pieczęcią „Wojsko 
Polskie” (z depozytu kierowniczki 
kancelarii Okręgu Lublin AK Eugenii 
Wachowskiej pseudonim „Emilia”), 
portret Lidii Ciołkosz wykonany przez 
Michaela Huttera w grudniu 1929 roku 
(z depozytu rodziny Ciołkoszów), a tak-
że srebrne monety (z depozytu Mirosła-
wa Grabowskiego).

Wśród materiałów dotyczących Ar-
mii Krajowej uwagę zwraca depozyt 
por. Jana Rodowicza „Anody”, należą-
cy do Archiwum Baonu „Zośka”, za-
wierający m.in. wspomnienia, relacje, 
fragmenty pamiętników oraz wiersze 
autorstwa żołnierzy „Zośki”, a także 
notatnik z rejestrem członków batalio-
nu, sporządzony według pseudonimów, 
z podaniem stopnia, funkcji, miejsca 
przeniesienia oraz wykaz liczebny i ewi-
dencję według awansów.

Godny wspomnienia jest największy 
spośród wszystkich depozytów znaj-
dujących się w zasobie IPN, pozostały 
po Tadeuszu Macińskim, wiceprezesie, 
a następnie prezesie Okręgu Stołecznego 
Stronnictwa Narodowego. Zawiera mel-
dunki, korespondencję oraz rozkazy tego 
okręgu. Maciński w czasie wojny i po jej 
zakończeniu prowadził bardzo ożywioną 
działalność propagandową i wydawni-
czą, był autorem dużej liczby artykułów, 
referatów i wielu materiałów ideologicz-
no-programowych, których spora część 
znajduje się w tym depozycie. Ponadto 
jest w nim także kartoteka personalna 

  List do Karola Popiela mieszkającego w Hotelu Polonia w Warszawie, przysłany 
przez żonę Irenę z Los Angeles, październik 1946 roku 
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  Depozyt Tadeusza Macińskiego: kartoteka personalna członków 
Stronnictwa Narodowego
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członków SN oraz lista przedstawicieli 
SN poległych podczas Powstania War-
szawskiego.

Najciekawszy, i jednocześnie jeden 
z większych objętościowo, jest depo-
zyt Karola Popiela, zasłużonego działa-
cza Stronnictwa Pracy. Materiały w nim 
występujące pochodzą z lat 1938–1947 
(w roku 1947 Popiel legalnie opuścił 
Polskę, prawdopodobnie dlatego skonfi -
skowane mu dokumenty nie zostały za-
rejestrowane pod żadnym numerem). De-
pozyt zawiera listy Karola Popiela i jego 
żony Ireny, kartki świąteczne, zaprosze-
nia, wizytówki, kalendarzyki i dokumenty 
tożsamości. Oprócz dokumentacji pry-
watnej w depozycie są materiały z dzia-
łalności Popiela w latach 1942–1945 jako 
podsekretarza stanu, a następnie ministra 
różnych tek w rządzie RP na uchodźstwie 
oraz z lat 1945–1946, kiedy piastował sta-
nowisko prezesa Stronnictwa Pracy. Są 
to m.in. deklaracje Stronnictwa Pracy 
z 1945 roku, pismo z 21 sierpnia 1946 
roku, skierowane do prezydenta Krajo-
wej Rady Narodowej Bolesława Bieruta 
w związku z decyzją o zawieszeniu dzia-
łalności stronnictwa, a także Memoriał 
grupy Popiela do rządu, wysłany na ręce 
Józefa Cyrankiewicza w sprawie uznania 
Stronnictwa Chrześcijańsko-Społecznego 
za reprezentację polityczną katolików.

Ciekawie się prezentuje ściśle prywat-
ny depozyt rodziny Ciołkoszów, zawie-
rający osobiste listy Marii Ciołkosz skie-
rowane do synów Adama i Zbysława. Są 
także korespondencja prof. Kacpra Cioł-
kosza z lat 1912–1939, związana z jego 
działalnością społeczną, oraz zdjęcia 
z manifestacji i pochodów odbywających 
się w latach 1920–1939 w Tarnowie. To 
zresztą bardzo interesujący materiał do-
tyczący historii tego miasta, z którym ro-
dzina Ciołkoszów była związana. Depo-
zyt ten, podobnie jak Karola Popiela, nie 
ma żadnego numeru, nieznane są oko-
liczności zarekwirowania go przez MBP, 
bo Kacper Ciołkosz zmarł w 1942 roku 
w obozie Groß-Rosen, a Zbysław i Adam 
Ciołkoszowie wraz z żoną Adama, Lidią, 
i ich synem Andrzejem na początku woj-
ny udali się do Wielkiej Brytanii, po jej 
zakończeniu nie wrócili zaś do Polski.

Tragiczną historię Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość” możemy poznać 
dzięki depozytowi Archiwum Zarzą-

  Depozyt rodziny Ciołkoszów: zdjęcie przedstawiające konstruktorów i pracowników 
Podlaskiej Wytwórni Samolotowej w Białej Podlaskiej (wśród nich Zbysław Ciołkosz), 
na tle samolotu myśliwskiego PWS-1; ok. 1928 roku

  Książka kontroli depozytów; widoczne 
m.in. zapisy dotyczące depozytów Witol-
da Pileckiego i Tadeusza Macińskiego
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du Głównego WiN oraz jego areszto-
wanych członków, spośród których 
większość została zgładzona. Wśród 
zachowanych dokumentów znajdują 
się m.in.: regulamin Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”, schematy orga-
nizacyjne, informacje i sprawozdania 
pochodzące z poszczególnych okrę-
gów WiN (Białystok, Kielce, Kra-
ków, Lublin, Lwów, Poznań, Rzeszów, 
Śląsk), meldunki sytuacyjne i wywia-
dowcze odnośnie do rozpracowywa-
nia obiektów przemysłowych, okólni-
ki dotyczące sytuacji w Polsce, zdjęcia 
członków WiN oraz korespondencja.

Zachowane w depozytach pamiątki, nie 
tylko zresztą dokumentacja papierowa, są 
bez wątpienia bardzo cennym źródłem 
wiedzy historycznej, nierzadko o odkryw-
czym charakterze. Ich zupełnie wyjątkowy 
walor tkwi jednak w czymś innym. Jak 
mało która materia stanowią świadectwo 
wielkości i niezłomności ducha ich właś-
cicieli. Patriotyzmu, wierności ideałom, 

bohaterstwa, a przy tym bezprecedenso-
wego w historii Polski etosu inteligenta 
i obywatela. Cech, do których dzisiejsze 
pokolenia mogą jedynie dążyć.

Oddajmy własność 
spadkobiercom!
Dramaty, które łączą się z każdym 
z omawianych depozytów, mają 
często wymiar ostateczny, a dla Po-
laków symboliczny. Unicestwiono 
bowiem nie tylko rodzinne pamiąt-
ki, lecz także – przede wszystkim! 
– ich właścicieli. Ustalone już zo-
stało z całą pewnością, że czterdzie-
ści osób, których ślady życia w ten 
sposób zagrabili komuniści, zostało 
straconych w wyniku mordów są-
dowych (z wyroków wojskowych 
sądów rejonowych) lub zabitych 
w niewyjaśnionych okolicznościach, 
głównie w centralnych więzieniach: 
w Warszawie-Mokotowie, Rawiczu 
i we Wronkach. Do tej pory na po-
wązkowskiej „Łączce” zostały od-
nalezione szczątki dwóch bohaterów, 
których niewielkie depozyty, zawie-
rające dokumentację aktową z lat ich 
działalności w szeregach AK, znajdują 
się w zasobie IPN. Są to zamordowa-
ni w 1949 roku ofi cerowie Komendy 

Okręgu Wileńskiego AK: kpt. Aleksan-
der Tomaszewski (odnaleziony w maju 
2013 roku) i por. Wacław Walicki (od-
naleziony latem 2012 roku). Mimo 
trwających, intensywnych prac zespołu 
pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa 
Szwagrzyka szczątki pozostałych osób, 
których tego rodzaju ślady życia są prze-
chowywane w IPN, dotychczas nie zo-
stały odnalezione.

Przed Instytutem Pamięci Narodowej, 
jako depozytariuszem części materia-
łów skradzionych przez komunistów, 
stoi ważne zadanie polegające na do-
tarciu do wszystkich żyjących właści-
cieli oraz spadkobierców i zwrócenie im 
tych przedmiotów. To obowiązek rów-
ny temu, który spoczywa na polskich 
sędziach orzekających w sprawach 
o uznanie za bezprawne wyroków ko-
munistycznych. Należałoby też apelo-
wać do innych instytucji centralnych, 
do których również MBP przekazywa-
ło zarekwirowane depozyty, o solidne 
sprawdzenie, czy w ich sejfach lub ar-
chiwach nie zachowały się przedmioty, 
które powinny zostać zwrócone osobom 
prywatnym.

Bożena Cisek – zastępca naczelnika Wydziału 
Zasobów Cyfrowych w Biurze Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów IPN

   Manifestacja pierwszomajowa  w Tarnowie, 1935 rok; zdjęcie z depozytu 
rodziny Ciołkoszów
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