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Zbiór filmów 
w zasobie archiwalnym

Instytutu Pamięci Narodowej
w Warszawie

Zbiór fil mów Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej li czy 1440 j.a.1 Z uwa gi na ak to twór ców moż na go po dzie lić na pięć grup: 

1. Cy wil ne or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa – 1073 j.a.
2. Woj sko we or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa – 216 j.a.
3. Woj sko we or ga ny wy mia ru spra wie dli wo ści – 2 j.a.
4. Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – 95 j.a.
5. Ar chi wa i ko lek cje pry wat ne – 54 j.a.
Więk szość ma te ria łów au dio wi zu al nych znaj du ją cych się w za so bie IPN zo sta ła wy two -

rzo na przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa2, co spra wia, że ce chu je je spe cy ficz na treść
oraz for ma. Fil my te po wsta ły przede wszyst kim w wy ni ku pra cy ope ra cyj nej apa ra tu re -
pre sji, względ nie na je go po trze by szko le nio we. W Biu rze „B” Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych, któ re zaj mo wa ło się mię dzy in ny mi re ali za cją ma te ria łów fil mo wych, funk cjo -
no wał po dział na film ope ra cyj ny, dy dak tycz ny i do ku men tal ny3. Po nie waż no men kla tu ra
i ka te go rie re sor to we uka zu ją spe cy ficz ny punkt wi dze nia funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie -
czeń stwa i po wie la ją ich żar gon, a tra dy cyj ne na zew nic two sto so wa ne w fil mo znaw stwie
jest w od nie sie niu do te go ty pu ma te ria łów tyl ko czę ścio wo przy dat ne, po ni żej zde fi nio wa -
no ter mi ny, któ re bę dą uży wa ne w ni niej szym ar ty ku le.

Film ope ra cyj ny jest re je stra cją za po mo cą ka me ry za cho wa nia osób, zda rzeń i miejsc,
któ ry mi in te re so wa ła się Służ ba Bez pie czeń stwa. W re sor to wym opra co wa niu z 1984 r. pt.
„Ob ser wa cja ze wnętrz na” film ope ra cyj ny okre ślo no w na stę pu ją cy spo sób: „Jest to ob raz
ru cho my, za re je stro wa ny w spo sób taj ny bądź ma sko wa ny na tu ral nie na ma te ria łach świa -
tło czu łych lub ma gne tycz nych, do ku men tu ją cy dzia łal ność ob ser wo wa nych osób, fak ty
i zda rze nia”4. Fil my ro bio ne by ły przez ope ra to rów Biu ra „B” MSW z ukry cia, z tzw. punk -
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1 Ob li cze nia wła sne au to rów.
2 W ra mach okre śle nia „apa rat bez pie czeń stwa” roz róż nia my: 1. Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Pol -

skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go (li piec 1944 r. – 31 XII 1944 r.); 2. Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go (1 I 1945 r. – 7 XII 1954 r.); 3. Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (7 XII 1954 r.
– 27 XI 1956 r.); 4. Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych (28 XI 1956 r. – 31 VII 1990 r.).

3 AIPN, 1585/4989, „Kon cep cja roz wo ju fil mu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych”, opra co wa nie Biu -
ra „B” MSW, War sza wa, paź dzier nik 1977 r., k. 7.

4 AIPN, 1281/43, „Ob ser wa cja ze wnętrz na”. Część II, opra co wa nie Biu ra „B” MSW wy ko na ne pod kie -
run kiem płk. Le cha Kraw czy ka, War sza wa 1984, s. 222.



tów za kry tych, czy li lo ka li po zwa la ją cych na do god ną ob ser wa cję obiek tów, lub z ru cho -
mych punk tów za kry tych – za zwy czaj ze spe cjal nie przy sto so wa nych do te go sa mo cho dów.
Ze wzglę du na po trze by ope ra cyj ne fil my krę co ne by ły tak że przy uży ciu tzw. mo de lu fil -
mo we go, mia no wi cie – jak gło si de fi ni cja – „apa ra tu fil mo we go umiesz czo ne go w ka mu -
fla żu, umoż li wia ją ce go wy ko na nie fil mu w spo sób taj ny”5. W ce lu ukry cia ka me ry uży wa -
no za zwy czaj te czek, to reb, wóz ków dzie cię cych i in nych przed mio tów co dzien ne go użyt ku
na da ją cych się do te go przed się wzię cia.

Spe cy ficz nym ro dza jem fil mu ro bio ne go taj nie są ma te ria ły z tzw. PDF, czy li pod glą du
do ku men to wa ne go fo to gra ficz nie al bo fil mo wo. Tech ni ka ta by ła wy ko rzy sty wa na do fil -
mo wa nia w obiek tach za mknię tych przy uży ciu ka mer ukry tych w ży ran do lach, otwo rach
ścien nych, wy wietrz ni kach itp. W ten spo sób po zy ski wa no m.in. zdję cia kom pro mi tu ją ce
lu dzi na tle oby cza jo wym. In sta la cja ta kich urzą dzeń po zo sta wa ła w ge stii Biu ra „T” MSW.

W przy pad ku re je stra cji fil mo wej „ma sko wa nej na tu ral nie”, jak to barw nie okre ślo no
w przy to czo nej de fi ni cji, funk cjo na riusz z ka me rą wy stę po wał pod „le gen dą”, po da jąc się
za pra cow ni ka jed nej z in sty tu cji ofi cjal nie zaj mu ją cych się re ali za cją fil mów, lub uda wał
fil mow ca ama to ra. „Ma sko wa nie na tu ral ne” to „przy sto so wa nie się wy wia dow ców do oto -
cze nia, śro do wi ska i oko licz no ści w ce lu za cho wa nia kon spi ra cji”6. Ta ki spo sób po stę po wa -
nia sto so wa ny był na im pre zach ma so wych, zwłasz cza tych ofi cjal nych, gdzie obec ność do -
dat ko wej eki py fil mo wej nie bu dzi ła po dej rzeń.

Zda rza ły się tak że przy pad ki, kie dy film ro bio ny był zu peł nie jaw nie, bez za sto so wa nia
le gen dy. W mo men tach otwar tej kon fron ta cji mię dzy wła dzą a spo łe czeń stwem ope ra tor ka -
me ry re je stro wał wy da rze nia spo za kor do nu lub pod ochro ną mi li cji czy też woj ska. De -
mon stra cyj ne fil mo wa nie speł nia ło wte dy tak że funk cję do dat ko we go środ ka od dzia ły wa -
nia na opo nen tów. Wcze śniej ka me ra i apa rat fo to gra ficz ny by ły uży wa ne w ce lu
wy wie ra nia pre sji np. w na zi stow skich Niem czech, gdzie pod czas boj ko tu ży dow skich skle -
pów umiesz cza no na nich ostrze że nia: „Sklep ży dow ski! Każ dy, kto tu ku pu je, zo sta nie sfo -
to gra fo wa ny!”7. Służ ba Bez pie czeń stwa i Mi li cja Oby wa tel ska za sto so wa ły ten śro dek
w cza sie wy da rzeń Mar ca ’68 w War sza wie8. W póź niej szych ana li zach uzna no go za bar -
dzo sku tecz ny. W pla nach na tar cia od dzia łów mi li cji na de mon stran tów za le ca no, że by jaw -
ne fil mo wa nie i fo to gra fo wa nie by ło dru gim eta pem dzia łań sił po rząd ko wych, na stę pu ją -
cym po we zwa niu tłu mu do ro zej ścia się, a po prze dza ją cym uży cie ar ma tek wod nych9.

Film dy dak tycz ny jest ka te go rią zbior czą obej mu ją cą kil ka ro dza jów ma te ria łów. Pierw -
szą je go od mia ną jest film in struk ta żo wy, w któ rym po ka zy wa no spo sób wy ko ny wa nia
jakiejś czyn no ści, np. ob słu gi sprzę tu tech nicz ne go itp. Dru gą – film szko le nio wy, pre zen -
tu ją cy wy bra ne aspek ty pra cy re sor tu.

Film do ku men tal ny we dług kon cep cji opra co wy wa nych w Biu rze „B” miał kon cen tro wać
się na re je stra cji wy da rzeń z ży cia MSW. Po trze bę re ali za cji ta kich ma te ria łów uza sad nia no
w na stę pu ją cy spo sób: „W ży ciu re sor tu s[praw] w[ew nętrz nych] ma miej sce sze reg wy da -
rzeń, któ re ze wzglę du na ich ran gę i wa lo ry po li tycz no -pro pa gan do we wy ma ga ją utrwa le nia
na ta śmie fil mo wej i póź niej sze go opra co wa nia. Do ku men ta cja tych wy da rzeń ma zna cze nie
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5 Ibi dem, s. 228.
6 Ibi dem, s. 227.
7 Deut sche Hi sto ri sche Mu seum, sygn. F 88/794, http://www.dhm.de/le mo/ob jek te/pict/ba1043 67/in -

dex.html, 12 X 2011 r.; S. Mil ton, The Ca me ra as We apon: Do cu men ta ry Pho to gra phy and the Ho lo caust,
http://mo tlc.wie sen thal.com/si te/pp.asp?c=gvKVLcMVIuG&b=394975, 12 X 2011 r.

8 AIPN, 0447/286, H. Słab czyk, „Dzia ła nia MO i SB w cza sie wy da rzeń mar co wych 1968 r. w War sza -
wie”, War sza wa 1969, s. 45.

9 Ibi dem, s. 38.



nie tyl ko ze wzglę dów hi sto rycz nych, lecz tak że z uwa gi na stwo rze nie szer szych niż do tych -
czas moż li wo ści od dzia ły wa nia pro pa gan do we go na ze wnątrz, jak i wy ko rzy sta nia dla ce lów
pra cy ide owo -wy cho waw czej, szcze gól nie mło dych funk cjo na riu szy re sor tu”10.

Ko lej na ka te go ria to fil my pro ce so wo -śled cze, któ re mia ły po móc w pro wa dze niu śledz -
twa, ewen tu al nie słu żyć ja ko ma te riał do wo do wy w trak cie pro ce su są do we go. Moż na je po -
dzie lić na dwie gru py: pierw sza to re je stra cje wi zji lo kal nych, dru ga – za pi sy prze słu chań.

Służ ba Bez pie czeń stwa oprócz wła snych pro duk cji gro ma dzi ła tak że fil my zro bio ne
przez in ne pod mio ty. Przy kła dem mo że być film „Ro bot ni cy 80” w re ży se rii Ka ta rzy ny
Maciej ko -Ko wal czyk, An drze ja Cho da kow skie go i An drze ja Za jącz kow skie go przed sta -
wia ją cy re la cję z prze bie gu ak cji straj ko wej w Stocz ni Gdań skiej i sierp nio wych ne go cja cji
Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go z przed sta wi cie la mi ko mi sji rzą do wej.

Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym i naj licz niej re pre zen to wa nym ro dza jem do ku men tów
au dio wi zu al nych wy twa rza nych przez cy wil ne or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa są wspo -
mnia ne już fil my ope ra cyj ne. Wy ko ny wa ne by ły ja ko do ku men ta cja ob ser wa cji ope ra cyj nej
pro wa dzo nej w struk tu rze MSW przez Biu ro „B”. Za pew nie niem środ ków tech nicz nych
nie zbęd nych do ich re ali za cji zaj mo wa ło się Biu ro Tech ni ki Ope ra cyj nej, tzw. Biu ro „T”.

Biu ro „B” utwo rzo no Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 0167 z 15 grud nia 1955 r. w struk -
tu rach ist nie ją ce go wte dy Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. W 1957 r. za -
kres dzia łań jed nost ki zo stał roz sze rzo ny o ob ser wa cję dy plo ma tów. Struk tu ra or ga ni za cyj -
na biu ra zmie nia ła się w cza sie11. Po szcze gól ne wy dzia ły pro wa dzi ły ob ser wa cję at taché
woj sko wych, dy plo ma tów cy wil nych, am ba sad i ho te li, dzien ni ka rzy oraz in nych oby wa te li
pol skich bę dą cych w za in te re so wa niu or ga nów MSW.

Po cząt ko wo fil my w dzia ła niach bez pie ki od gry wa ły ro lę mar gi nal ną. Pod sta wo wym środ -
kiem do ku men ta cji wi zu al nej by ła fo to gra fia ope ra cyj na. In struk cja w spra wie or ga ni za cji
pra cy i spo so bów wy ko ny wa nia za dań ob ser wa cyj nych przez Biu ro „B” MSW i je go od po -
wied ni ków w te re nie z 1957 r. za le ca ła „do ko ny wać zdjęć fo to gra ficz nych w za sa dzie
przy każ dej ob ser wa cji. Fo to gra fo wać wszyst kich fi gu ran tów i ich kon tak ty, jak rów nież pew -
ne frag men ty te re nu czy sy tu acji, któ re mo gą mieć zna cze nie dla spra wy ja ko do ku ment do -
wo do wy”12. W spra woz da niach z pra cy Biu ra „B” aż do po ło wy 1960 r. nie by ło żad nych in -
for ma cji o pro duk cji fil mów. Do pie ro w czerw cu te go ro ku zre ali zo wa no krót ko me tra żo wy
film in struk ta żo wy na te mat spo so bów roz po zna wa nia osób przed pod ję ciem ich ob ser wa -
cji13. Film ten nie za cho wał się lub nie zo stał jesz cze od na le zio ny. W na stęp nym ro ku ukoń -
czo no pra ce nad ko lej nym fil mem szko le nio wym pt. „Tak ty ka pro wa dze nia ob ser wa cji”14.

Fil my szko le nio we na po trze by SB pro du ko wa no już wcze śniej. Naj star szy, za cho wa ny
do dziś, po wstał oko ło 1953 r. i no sił ty tuł „Skrzyn ki kon tak to we w wa go nach ko le jo -
wych”15. Zo stał zre ali zo wa ny na zle ce nie De par ta men tu I Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go, od po wie dzial ne go za ob ser wa cję cu dzo ziem ców.
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10 AIPN, 1585/4989, „Kon cep cja roz wo ju fil mu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych”, opra co wa nie
Biu ra „B” MSW, War sza wa, paź dzier nik 1977 r., k. 8.

11 Na te mat hi sto rii Biu ra „B” zob. M. Ko ma niec ka, In struk cje pra cy pio nów po moc ni czych Urzę du Bez -
pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa (1945–1989), Kra ków 2010.

12 Wszyst kie cy ta ty z ww. in struk cji we dług pu bli ka cji: K. Ro kic ki, In struk cja pra cy dla funk cjo na riu szy
ob ser wa cji (Biu ra „B” MSW), „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 2, s. 298–317.

13 AIPN, 1585/4962, Spra woz da nie z pra cy Biu ra „B” MSW za 1960 r., k. 114.
14 Ibi dem, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Biu ra „B” za okres od 1 X 1961 do 31 XII 1961 r., k. 178.
15 AIPN, 03164/91. Zdję cia z fil mu wy ko rzy sta no przy spo rzą dze niu bro szu ry De par ta men tu I MBP

pt. Skryt ki w po cią gach za wie ra ją cej ma te riał zdję cio wy z 1953 r. toż sa my z ka dra mi z ww. fil mu; 



Praw do po dob nie aż do po cząt ku lat sześć dzie sią tych w ce lu przed sta wie nia wy ni ków
pra cy ob ser wa cyj nej uży wa no wy łącz nie fo to gra fii, a tech ni kę fil mo wą wy ko rzy sty wa no
spo ra dycz nie, głów nie do pro duk cji ma te ria łów edu ka cyj nych. Pierw sze in for ma cje o fil -
mach ope ra cyj nych po cho dzą do pie ro z 1961 r. W dru gim kwar ta le te go ro ku sfil mo wa no,
jak to okre ślo no, „spo tka nia kle ru ka to lic kie go z pra cow ni ka mi am ba sa dy Fran cji”16.
W tym cza sie za czę to też roz wi jać środ ki tech nicz ne słu żą ce taj ne mu wy ko rzy sta niu ka mer
fil mo wych. W ostat nim kwar ta le ro ku pro wa dzo ne by ły pró by z mo de lem o kryp to ni mie
„Gu staw -fil mo wy”, czy li ka mu fla żem dla ka mer17.

Dwu dzie ste go siód me go czerw ca 1966 r. w Biu rze „B” utwo rzo no osob ną Sek cję Fil mu Ope -
ra cyj ne go18. Cho ciaż krok ten uza sad nia no zwięk szo ny mi po trze ba mi ope ra cyj ny mi, ka me ra fil -
mo wa wciąż wy ko rzy sty wa na by ła spo ra dycz nie. W cią gu 1966 r. uży to jej do za re je stro wa -
nia 28 „sy tu acji ope ra cyj nych”, pod czas gdy w tym sa mym ro ku zro bio no 51 648 zdjęć19.
Wy dzia ły „B” w ko men dach wo je wódz kich MO wy ko na ły łącz nie 4 fil my i 38 969 zdjęć20.

Naj wcze śniej szym ma te ria łem ope ra cyj nym znaj du ją cym się w ar chi wum IPN jest do -
ku men ta cja fil mo wa wi zy ty Ro ber ta Ken ne dy’ego w Pol sce z 27 mar ca 1965 r.21 Naj wię -
cej za cho wa nych ma te ria łów ope ra cyj nych po wsta ło w la tach sie dem dzie sią tych, naj mniej -
szą gru pę sta no wią fil my z lat osiem dzie sią tych.

Od 1970 do 1975 r. w Biu rze „B” MSW wy ko na no 84 fil my, z cze go ponad po ło wa przy -
pa da na rok 1971, w któ rym na krę co no 44 fil my. Naj wię cej za mó wień na re ali za cję fil mów
zło żył De par ta ment IV MSW, dla któ re go wy ko na no ich 14. Na dru gim miej scu by ła Ko -
men da Sto łecz na MO, dla któ rej na krę co no 10 ma te ria łów fil mo wych22. 

W 1977 r. w Biu rze „B” po wo ła no Wy dział XII, zaj mu ją cy się fil mem i fo to gra fią, któ -
ry w 1983 r. prze mia no wa no na Wy dział XIV – od po wie dzial ny za tech ni kę ope ra cyj ną23.

Biu ro „T” MSW, zaj mu ją ce się m.in. in sta la cją pod glą dów fil mo wych oraz pro duk cją
sprzę tu spe cjal ne go, w tym róż ne go ro dza ju za ka mu flo wa nych ka mer fil mo wych, po wsta ło
w 1956 r. W 1971 r. w wy ni ku re or ga ni za cji re sor tu prze kształ co no je w De par ta ment
Techni ki.

Jak wspo mnia no na po cząt ku, zbiór fil mów prze ję tych od cy wil nych or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa obej mu je 1073 j.a. za pi sa ne na róż nych no śni kach i przy uży ciu od mien nych
form za pi su. Obok taśm fil mo wych świa tło czu łych o sze ro ko ści 8, 16, 35 mm w ar chi wum IPN
znaj du ją się tak że ta śmy ma gne tycz ne VHS, VCR, V -cord i So ny he li cal scan. Nie jest moż li -
we usta le nie, ja ką sta no wią one część rze czy wi ście wy ko na nej pro duk cji fil mo wej MSW. 

Więk szość do ku men ta cji fil mo wej SB i MO zo sta ła znisz czo na. Wy ni ka ło to z obo wią -
zu ją cych w MSW za sad obie gu i ar chi wi zo wa nia te go ty pu do ku men ta cji. Kon kret ne ure -
gu lo wa nia zmie nia ły się z upły wem cza su, ale ni gdy okres prze cho wy wa nia „ma te ria łów
uzy ska nych środ ka mi tech ni ki ope ra cyj nej” nie był dłu gi. Na przy kład zgod nie z Za rzą dze -
niem nr 0047/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 27 grud nia 1979 r. mia ły one być po
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por. P. Ple skot, Tar cza par tii i na ro du – kontr wy wiad Pol ski Lu do wej w la tach 1945–1956. Za rys struk tur i wy -
bór źró deł, War sza wa 2010, s. 311–325.

16 AIPN, 1585/4962, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Biu ra „B” za okres od 1 IV do 30 VI 1961 r., k. 160.
17 Ibi dem, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Biu ra „B” za okres od 1 X 1961 do 31 XII 1961 r., k. 178.
18 AIPN, 1585/4992, Spra woz da nie z pra cy Biu ra „B” Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych za 1966 r., k. 21.
19 Ibi dem, k. 22. 
20 Ibi dem, Da ne sta ty stycz ne do spra woz da nia Wy dzia łu „B” KW MO za 1966 r., k. 37.
21 AIPN, 0192/766, „Ro bert Ken ne dy w Pol sce 27 III 1965 r.”.
22 AIPN, 1509/489, K. Waś kie wicz, „Pro ce so wo -kry mi na li stycz ne i ope ra cyj ne aspek ty wy ko rzy sta nia

tech ni ki fil mo wej”, Le gio no wo 1976, s. 74–89.
23 M. Ko ma niec ka, op. cit., s. 21–25.



zakoń cze niu spra wy nisz czo ne w jed no st ce ope ra cyj nej24. We dług za łącz ni ka do te go za rzą -
dze nia, za wie ra ją ce go In struk cję w spra wie za sad i try bu sto so wa nia oraz wy ko rzy sta nia
tech ni ki ope ra cyj nej, ta śmy ma gne to wi do we z PDF mia ły być prze cho wy wa ne w ar chi wum
De par ta men tu Tech ni ki MSW przez je den mie siąc od da ty prze ka za nia wnio sko daw cy ma -
te ria łu opra co wa ne go na ich pod sta wie25.

W 1982 r. na roz kaz kie row nic twa MSW prze pro wa dzo no wiel ką ak cję nisz cze nia prze -
cho wy wa nych w pio nie „C” ma te ria łów tech ni ki ope ra cyj nej26. Po dob na ope ra cja roz po -
czę ła się w dru giej po ło wie 1989 r. i trwa ła nie prze rwa nie do 31 stycz nia 1990 r.27 We dług
re la cji pra cow ni ków ope ra cyj nych za trud nio nych w Biu rze „B” przede wszyst kim do kład -
nie nisz czo no fil mo wą do ku men ta cję ope ra cyj ną z lat osiem dzie sią tych28.

Za sa dy kon spi ra cji obo wią zu ją ce w SB spra wia ją dziś wie le kło po tów przy opra co wy -
wa niu fil mów. Więk szość ma te ria łów ope ra cyj nych za opa trzo na jest tyl ko w kryp to nim
nada ny przez funk cjo na riu szy Biu ra „B” (np. „Gon za les”29, „Ku rie rzy”30, „Cu kier nik”31)
nie od po wia da ją cy kryp to ni mom spraw pro wa dzo nych przez jed nost ki ope ra cyj ne, któ re
zle ci ły ob ser wa cję i jej do ku men to wa nie na ta śmie fil mo wej. Utrud nia to po wią za nie po sia -
da nych fil mów z do ku men ta cją ak to wą.

Wszyst kie aspek ty pro duk cji fil mów w MSW pod po rząd ko wa ne by ły po trze bom re sor -
tu. Wła śnie one wpły wa ły na te mat i for mę fil mu. Cze sław Brak sa tor w bro szu rze z 1970 r.
okre ślił, że „war tość ope ra cyj no -do wo do wa zdjęć lub ujęć fil mo wych uza leż nio na jest
od te go, czy fak ty i oko licz no ści, ja kie zo sta ły na nich utrwa lo ne, ma ją istot ne zna cze nie
w spra wie. Jest zro zu mia łe, że w za leż no ści od ro dza ju za da nia zle co ne go ob ser wa cji, jed -
no st ce ope ra cyj nej za le żeć bę dzie na udo ku men to wa niu zdję cia mi lub fil mem róż nych
momen tów”32. We dług au to ra jed nost ki za ma wia ją ce zdję cia i fil my zwra ca ły uwa gę, aby
za re je stro wa no na stę pu ją ce sy tu acje:

• Spo tka nia ob ser wo wa nych lu dzi (w re sor to wym żar go nie „fi gu ran tów”) z in ny mi oso -
ba mi („kon tak ta mi”). Zdję cia po win ny przy tym jed no znacz nie po twier dzić fakt spo tka nia,
a więc „przed sta wiać wspól ne prze by wa nie ww. w lo ka lach ga stro no micz nych, wspól ny
spa cer w par ku, na uli cy, mo ment oży wio nej roz mo wy itp.”.

• Mo men ty wcho dze nia przez ob ser wo wa ne oso by do bu dyn ków. Zdję cia po win ny po -
ka zy wać frag ment do mu z ta blicz ką z nu me rem, szyl dem in sty tu cji itp.

• Sce ny kom pro mi tu ją ce.
• Mo men ty prze ka zy wa nia róż nych ma te ria łów przez oso by ob ser wo wa ne in nym oso bom.
• Nie le gal ne zgro ma dze nia, de mon stra cje itp. Zdję cia ta kie po win ny do ku men to wać

agre syw ne za cho wa nia i po zwa lać na iden ty fi ka cję uczest ni ków.
• Ak tyw ność za gra nicz nych dy plo ma tów. Zdję cia po win ny do ku men to wać szpie gow ską

dzia łal ność, m.in. pró by wjaz du na po li go ny woj sko we, lot ni ska, te re ny ma new rów itp.
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24 Ibi dem, s. 270.
25 Ibi dem, s. 274.
26 Ibi dem, s. 63–68.
27 R. Pe ter man, Pro ces bra ko wa nia i nisz cze nia akt or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach 1954–1990

na przy kła dzie wo je wódz twa łódz kie go [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw -
cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 379–392.

28 „Taj ne ta śmy SB”, reż. P. Mo raw ski, Pol ska 2002.
29 AIPN, 02104/3, „Gon za les”.
30 AIPN, 01569/64, „Ku rie rzy”.
31 AIPN, 01569/4, „Cu kier nik”.
32 AIPN, 00495/1374, C. Brak sa tor, Fo to gra ficz no -fil mo wa do ku men ta cja (w trak cie ob ser wa cji ze wnętrz -

nej), De par ta ment Szko le nia i Wy daw nictw MSW, War sza wa 1970, s. 17.



• Oso by wcho dzą ce do pla có wek dy plo ma tycz nych państw za chod nich33.
For ma fil mów de ter mi no wa na by ła dwo ma naj waż niej szy mi czyn ni ka mi: ich słu żeb ną

ro lą wo bec ce lów SB oraz wa run ka mi, w ja kich by ły ro bio ne. Pierw szy spra wiał, że dą żo -
no do ta kie go uka za nia fil mo wa nych osób i miejsc, aby ła two da ło się je zi den ty fi ko wać.
Nie cho dzi ło przy tym je dy nie o ob ser wo wa ne oso by, ale tak że o ich roz mów ców, a na wet
przy pad ko wych prze chod niów, któ rzy w ra zie po trze by mo gli by zo stać roz po zna ni i wy stą -
pić ja ko świad ko wie.

Pod sta wo wym kry te rium, któ re de cy do wa ło o for mie fil mów ope ra cyj nych, kom po zy cji
ka drów itp. był wy móg kon spi ra cji. Ogra ni cza ła ona moż li wo ści ma ni pu la cji tech nicz nych
ka me rą, zna le zie nia naj lep sze go punk tu wi dze nia, do sto so wa nia oświe tle nia itp. zwłasz cza
przy ro bie niu zdjęć z mo de li fil mo wych. Jesz cze mniej moż li wo ści by ło pod czas wy ko ny wa -
nia zdjęć z tzw. PDF. W tym przy pad ku ka me ra by ła nie ru cho ma, ostrość usta wio na na jed ną
war tość, a kadr mógł zo stać czę ścio wo prze sło nię ty. Oczy wi ście ogra ni cze nia nie do ty czy ły
tych ma te ria łów, któ re by ły krę co ne jaw nie pod le gen dą, lub fil mów edu ka cyj nych.

Cie ka wym prze glą dem róż nych fil mów ope ra cyj nych wy ko na nych przez SB jest zre ali -
zo wa ny przez Ze spół Fil mo wy Wy dzia łu XII Biu ra „B” do ku ment pt. „Ope ra cyj ny film do -
ku men tal ny w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych”34. Za wie ra on frag men ty 12 fil mów
ope ra cyj nych wraz z krót kim omó wie niem. Po ka zu je, ja kie te ma ty in te re so wa ły SB oraz
jakie by ły spo so by taj ne go i jaw ne go fil mo wa nia: 

1. „Wy pad ki mar co we” przed sta wia ją de mon stra cje ulicz ne w mar cu 1968 r. w War sza -
wie i ich roz pę dza nie przez mi li cję.

2. „Spra wa kryp to nim «Wa wel»” jest re je stra cją sa mo spa le nia Ry szar da Siw ca na Sta -
dio nie Dzie się cio le cia w War sza wie w cza sie do ży nek w 1968 r.35

3. „Szcze cin 1 Ma ja” po ka zu je prze bieg po cho du pierw szo ma jo we go w Szcze ci nie
w 1971 r. – po wy da rze niach gru dnio wych 1970 r. 

4. „254. War szaw ska Piel grzym ka Pie sza na Ja sną Gó rę” za wie ra ob szer ny ma te riał (ogó łem
na krę co no 4400 m ta śmy) za re je stro wa ny w cza sie piel grzym ki z War sza wy do Czę sto cho wy36. 

5. „Wi zy ta pre zy den ta Ni xo na w Pol sce” to za pis po by tu pre zy den ta Sta nów Zjed no czo -
nych w Pol sce w 1972 r. 

6. „Sa mo lot spe cjal ny” to fil mo wa re je stra cja wy glą du i wy po sa że nia sa mo lo tu trans por -
to we go do star cza ją ce go za opa trze nie dla am ba sa dy USA.

7. „Spra wa kryp to nim «Ko nik»” to fil mo wy za pis od wie dzin męż czy zny w am ba sa dzie
Ira ku, wy ko na ny z punk tu za kry te go i mo de lu fil mo we go.

8. „Spra wa kryp to nim «Azy mut»” po ka zu je fakt roz mo wy pra cow ni ka At ta cha tu Kul tu -
ral ne go Am ba sa dy USA w War sza wie z na ukow ca mi Uni wer sy te tu War szaw skie go.

9. „Spra wa kryp to nim «Brek»” to re je stra cja po dró ży za stęp cy at taché woj sko we go am -
ba sa dy Wiel kiej Bry ta nii w re jo nie prze gru po wy wa nia się wojsk Ukła du War szaw skie go
przed wkro cze niem do Cze cho sło wa cji w 1968 r.

10. „Spra wa kryp to nim «Sten»” po ka zu je taj ną ob ser wa cję at taché woj sko we go, mor -
skie go i lot ni cze go am ba sa dy Fran cji.

Radosław Poboży, Tomasz Stempowski 
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33 Ibi dem, s. 17–20.
34 AIPN, 01569/55.
35 Ope ra to rem, któ ry za re je stro wał ten ma te riał, był por. Ta de usz Czy żew ski; por. A. Ni sio bęc ka, Ta de usz

Czy żew ski (ur. 1940), za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VII Biu ra „B”, na czel nik Wy dzia łu XII Biu ra „B” MSW,
„Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2007, nr 1, s. 532.

36 Praw do po dob nie cho dzi o film „Piel grzym ka” w re ży se rii Ta de usza Czy żew skie go, pre zen to wa ny przez
nie go w cza sie obro ny dy plo mu na Wy dzia le Ope ra tor skim i Re ali za cji Te le wi zyj nej PWSFTviT w Ło dzi.



11. „Ku li sy ma oizmu” do ty czą dzia łal no ści li de rów tzw. Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski
na te re nie War sza wy i ich kon tak tów z przed sta wi cie la mi am ba sa dy Al ba nii.

12. „Spra wa kryp to nim «Most II»” za wie ra re je stra cję spo tkań oby wa te la RFN po cho -
dze nia li bań skie go, or ga ni zu ją ce go prze myt oby wa te li NRD do Nie miec Za chod nich.

Oglą da jąc ten film, na le ży pa mię tać, że ma on cha rak ter wy jąt ko wy. Jest to w peł ni opra -
co wa ny film do ku men tal ny ze ścież ką dźwię ko wą i ko men ta rzem. Na to miast więk szość
ma te ria łów ope ra cyj nych, na pod sta wie któ rych po wstał, sta no wią nie zmon to wa ne re je stra -
cje ka me ro we. Oczy wi ście ww. fil my to tyl ko ma ła część pro duk cji SB. W ar chi wum IPN
za cho wa ły się jesz cze in ne ma te ria ły. Oto naj waż niej sze z nich:

– Fil my z zajść Mar ca ’6837 i Grud nia ’7038 zre ali zo wa ne jaw nie lub w spo sób taj ny
z punk tów za kry tych.

– Ma te ria ły do ty czą ce in wi gi la cji dzia ła czy opo zy cyj nych, np. Ja na Jó ze fa Lip skie go39,
Jac ka Ku ro nia40, Ada ma Mich ni ka42, Ta ma ry i Lesz ka Ko ła kow skich43, Lesz ka Mo czul -
skie go44, Ta de usza Ma zo wiec kie go45, oraz nie le gal nych or ga ni za cji: Ko mi te tu Obro ny
Robot ni ków46, Ru chu47, „So li dar no ści”48 itp. Do tej ka te go rii fil mu ope ra cyj ne go mo że my
za li czyć m.in. zbiór ma te ria łów fil mo wych wy ko na nych pod czas gło dów ki pro te sta cyj nej
zor ga ni zo wa nej w 1977 r. przez KOR w ko ście le św. Mar ci na w War sza wie prze ciw ko prze -
trzy my wa niu przez wła dze uczest ni ków wy da rzeń ra dom skich48.

– Fil my z ob ser wa cji am ba sad i ob co kra jow ców prze by wa ją cych na sta łe lub cza so wo na te -
ry to rium kra ju, m.in. do ku men ta cja fil mo wa zre ali zo wa na 18–19 paź dzier ni ka 1966 r. do ty czą ca
spo tka nia ko re spon den ta USA Hen ry’ego Ka ru ma z ro bot ni ka mi FSO w dzie sią tą rocz ni cę wy -
pad ków paź dzier ni ko wych49, od lot am ba sa do ra USA po za koń cze niu ka den cji 26 ma ja 1987 r.50

– Ma te ria ły ope ra cyj ne wy ko na ne pod czas wi zyt przed sta wi cie li za gra nicz nych de le ga -
cji: Fi de la Ca stro51, Jo si pa Bro za -Ti to52, Ro ber ta F. Ken ne dy’ego53, Ri char da Ni xo na54,
Jim my’ego Car te ra55.

– Fil my wy two rzo ne pod czas za trzy mań spraw ców prze stępstw, m.in. do tej ka te go rii fil -
mu ope ra cyj ne go mo że my za li czyć do ku men ta cję fil mo wą zre ali zo wa ną na lot ni sku Okę cie
pod czas za trzy ma nia oso by po dej rza nej o pró bę upro wa dze nia sa mo lo tu pa sa żer skie go56.
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37 AIPN, 01333/1, „Wi sła -Od ra”.
38 AIPN, 002026/96, „Wy da rze nia gru dnio we 1970 r.”.
39 AIPN, 01333/24, Do ku men ta cja fil mo wa do ty czą ca osób wi ta ją cych przy by łe go z Lon dy nu fi gu ran ta

ps. „Po eta”.
40 AIPN, 01333/8, „Ora tor”.
41 AIPN, 01333/23, „Al bin”.
42 AIPN, 01333/4, „Krab”.
43 AIPN, 01333/22, „Dziu pla”.
44 AIPN, 1196/6, „Opo zy cja”.
45 AIPN, 01333/35, „Gra cze”.
46 AIPN, 002026/91, „Pró ba wy sa dze nia w po wie trze mu zeum Le ni na w 1970 r.”.
47 AIPN, 01333/32, Film do ty czą cy Le cha Wa łę sy opusz cza ją ce go war szaw ską sie dzi bę Klu bu In te li gen -

cji Ka to lic kiej i uda ją ce go się do Ra dy Mi ni strów 31 X 1980 r.
48 AIPN, 01333/35, „Gra cze”.
49 AIPN, 01569/49, „Nest”.
50 AIPN, 01569/5, „Atom”.
51 AIPN, 03164/31, „Spra wa kryp to nim «Ca stro»”.
52 AIPN, 03164/4, „Spra wa kryp to nim «Ti to»”.
53 AIPN, 0192/766, „Ro bert Ken ne dy w Pol sce 27 III 1965 r.”.
54 AIPN, PF 2361/158, „Wi zy ta Ni xo na”.
55 AIPN, PF 2361/159, „Car ter w War sza wie”.
56 AIPN, PF 2361/171, „Po rwa nie sa mo lo tu”.



– Do ku men ta cja fil mo wa zre ali zo wa na na miej scu róż ne go ro dza ju ka ta strof, np. z ob -
sza ru wy pad ku sa mo lo tu pa sa żer skie go57 lub z miej sca ak cji ra tow ni czej i za bez pie cze nia
te re nu po wy bu chu w Ro tun dzie PKO w War sza wie 15 lu te go 1979 r.58

– Fil my przed sta wia ją ce roz ru chy i ma ni fe sta cje. Fil mem re pre zen tu ją cym wspo mnia ną
ka te go rię jest ma te riał zre ali zo wa ny w 1982 r., przed sta wia ją cy kontr ma ni fe sta cję zor ga ni -
zo wa ną przez „So li dar ność” w trak cie trwa nia uro czy sto ści pierw szo ma jo wych w 1982 r.59

– Fil my szko le nio we do ty czą ce róż ne go aspek tu wy ko ny wa nych prac w MO i SB, np.
film in struk ta żo wy na te mat ob słu gi służ bo we go sa mo cho du oso bo we go60, ma te riał fil mo -
wy pre zen tu ją cy tech nicz ne moż li wo ści wy ko rzy sta nia w pra cy ope ra cyj nej po sia da nej
w MO i SB apa ra tu ry fo to gra ficz nej61, a tak że fil my po ru sza ją ce za gad nie nia z dzie dzi ny
kry mi na li sty ki (ujaw nie nie i za bez pie cze nie śla dów li nii pa pi lar nych lub usta le nie pi sma
i iden ty fi ka cję kla sycz nych ma szyn do pi sa nia)62.

– Fil my oma wia ją ce dzia łal ność szpie gow ską na rzecz ob ce go wy wia du, np. film „Z całą
su ro wo ścią pra wa”63 do ty czą cy spra wy ope ra cyj nej kryp to nim „Tramp”, czy li dzia łal no ści
szpie gow skiej Lesz ka Chró sta. W opi sy wa nym ma te ria le wy ko rzy sta no ory gi nal ne uję cia
z pro ce sów Bog da na Wa lew skie go, Sta ni sła wa Dem bow skie go oraz zdję cia z pro wa dzo nej
spra wy wy ko na ne tech ni ką ope ra cyj ną.

– Fil my pre zen tu ją ce hi sto rię po wsta nia i dzia ła nia służb MO i SB, np. ob raz pt. „Dro -
ga wal ki” uka zu ją cy dzia łal ność MO i SB w la tach 1944–1960, wy ko na ny pra wie w ca ło -
ści z ma te ria łów po zy ska nych z ar chi wum Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych64, oraz film
zre ali zo wa ny w 1984 r. z oka zji czter dzie stej rocz ni cy po wo ła nia or ga nów MO i SB
pt. „O nasz spo koj ny dom”65.

– Fil my wy ko na ne pod czas uro czy sto ści or ga ni zo wa nych w re sor cie, np. ob raz pt.
„O mi li cji nikt nie śpie wa” przed sta wia ją cy uczest ni ków dru gie go Fe sti wa lu Ze spo łów
Arty stycz nych Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych „Kiel ce 84”66 oraz re la cja pt. „No wy
szpi tal” z uro czy ste go otwar cia no wo wy bu do wa ne go szpi ta la KW MO przy ul. Kra kow -
skiej 44 w Opo lu z 1 mar ca 1978 r.67

– Fil my przed sta wia ją ce klu czo we osią gnię cia re sor tu. Do ta kiej ka te go rii mo że my za li czyć
ma te riał pre zen tu ją cy no wo po wsta łe cen trum elek tro nicz nej ewi den cji lud no ści PESEL68.

– Do ku men ta cję fil mo wą z wi zji lo kal nych, np. wi zja lo kal na prze pro wa dzo na 21 lip ca
1988 r. przez pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w War sza wie, do ty czą ca na pa du do -
ko na ne go 30 czerw ca 1988 r. w War sza wie na Ja na Strze lec kie go69.
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57 AIPN, PF 2361/225, „Ka ta stro fa lot ni cza”.
58 AIPN, PF 2361/305, „Ro tun da PKO”.
59 AIPN, 1807/1, „Maj 82 – kro ni ka wy da rzeń”.
60 AIPN, PF 2361/196, „Ob słu ga co dzien na fia ta 125 p.”.
61 AIPN, PF 2361/380, „Pen ta con Su per”.
62 AIPN, 1807/1, „Ujaw nie nie i za bez pie cze nie śla dów li nii pa pi lar nych”, „Po szu ki wa nie ma szy ny do pi -

sa nia”.
63 AIPN, PF 2361/349, „Z ca łą su ro wo ścią pra wa”.
64 AIPN, PF 2361/201, „Dro ga wal ki”.
65 AIPN, PF 2361/293, „O nasz spo koj ny dom”.
66 AIPN, PF 2361/177, „O mi li cji nikt nie śpie wa”.
67 AIPN, PF 2361/379, „No wy szpi tal”.
68 AIPN, PF 2361/132, „Bu do wa ba zy PESEL”.
69 AIPN, 2259/9, „Wi zja lo kal na do ty czą ca na pa du do ko na ne go 30 VI 1988 r. w War sza wie na Ja na Strze -

lec kie go prze pro wa dzo na 21 VII 1988 r. przez pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w War sza wie”.



– Ma te ria ły fil mo we wy ko na ne pod czas sek cji zwłok, np. oglę dzi ny i sek cja zwłok Syl -
we stra Zy cha w 1989 r.70 lub sek cja zwłok ks. Sta ni sła wa Su cho wol ca prze pro wa dzo na
w Bia łym sto ku 31 stycz nia 1989 r.71

– Re je stra cje fil mo we pro ce sów kar nych osób m.in. oskar żo nych o szpie go stwo lub dzia -
ła nie na szko dę kra ju, np. Bog da na Wa lew skie go72, Jó ze fa Smo lar ka73, Lesz ka Chró sta74,
oraz re la cja z pro ce su po ka zo we go tzw. ta ter ni ków, m.in.: Ma cie ja Ko złow skie go, Ja ku ba
Kar piń skie go, Ma rii Twor kow skiej i Mał go rza ty Szpa kow skiej75. 

Nie co in ny cha rak ter ma ko lek cja fil mów prze ję ta przez IPN z ar chi wów woj sko wych
or ga nów bez pie czeń stwa. Prze wa ża ją w niej ma te ria ły o cha rak te rze szko le nio wym, czę sto
na ce cho wa ne ję zy kiem pro pa gan do wym. 

Pro duk cją fil mów dla po trzeb woj ska zaj mo wa ła się Wy twór nia Fil mo wa „Czo łów ka”,
któ rej po cząt ki się ga ją II woj ny świa to wej. W 1943 r. w 1. Dy wi zji Pie cho ty im. Ta de usza
Ko ściusz ki utwo rzo ny zo stał od dział fo to -fil mo wy, po słu gu ją cy się na zwą Czo łów ka Fil mo -
wa76. Z dniem 6 paź dzier ni ka 1944 r. ko mór ka fo to -fil mo wa prze obra zi ła się z Czo łów ki
1. Ar mii w Czo łów kę Fil mo wą Woj ska Pol skie go, a 15 li sto pa da 1944 r. zo sta ła pod nie sio na
do ran gi Wy twór ni Fil mo wej Woj ska Pol skie go. W mo men cie po wsta nia przed się bior stwa
pań stwo we go „Film Pol ski” w 1947 r. za koń czy ła ona swo ją dzia łal ność77. W 1958 r. zo sta -
ła re ak ty wo wa na ja ko Wy twór nia Fil mo wa „Czo łów ka” i by ła sa mo dziel ną jed nost ką go spo -
dar czą pod le głą Głów ne mu Za rzą do wi Po li tycz no -Wy cho waw cze mu WP. Re ali zo wa ła fil my
na za mó wie nie Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go WP lub In spek to ra tu Szko le nia78. 

Fil my szko le nio we i pro pa gan do we pro du ko wa ne by ły tak że przez Ze spół Re ali za to rów
Fil mo wych Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go. 

Ma te ria ły fil mo we po cho dzą ce z ar chi wum woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa pań -
stwa mo że my po dzie lić we dług na stę pu ją cych ka te go rii rze czo wych: 

– Fil my in struk ta żo we opi su ją ce szcze gó ło wo za gad nie nia i pro ble my zwią za ne ze służ -
bą woj sko wą, np. ob raz „Ka non łącz no ści schod ko wej” oma wia ją cy sys tem kon tak to wa nia
się wy wia dow ców w spo sób taj ny przy wy ko rzy sta niu cech te re nu i umó wio nych zna ków79.

– Fil my do ty czą ce żoł nie rzy po dej mu ją cych współ pra cę z ob cym wy wia dem, np. fa bu -
la ry zo wa ny do ku ment w re ży se rii Ja nu sza Chod ni kie wi cza pt. „Kryp to nim «Sier żant»”80.

– Fil my in for ma cyj ne przed sta wia ją ce po ziom uzbro je nia państw NATO. Do ww. ka te -
go rii na le ży ob raz pt. „No wo ści tech ni ki bo jo wej w si łach zbroj nych NATO” pre zen tu ją cy
sa mo lo ty bez po śred nie go wspar cia A -10, wie lo za da nio we sa mo lo ty my śliw skie „Tor na do”,
bom bow ce B1, ame ry kań skie po ci ski ma new ru ją ce i in ne uzbro je nie81.
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70 AIPN, 2259/18, „Oglę dzi ny i sek cja zwłok Syl we stra Zy cha 1989 r.”.
71 AIPN, 2259/15, „Sek cja zwłok ks. Sta ni sła wa Su cho wol ca prze pro wa dzo na w Bia łym sto ku 31 I 1989 r.”.
72 AIPN, PF 2361/55, „Pro ces Bogdana Wa lew skie go”.
73 AIPN, PF 2361/150, „Pro ces Smo lar ka”.
74 AIPN, PF 2361/68, „Pro ces Lesz ka Chró sta”.
75 AIPN, 002026/90, „Ta ter ni cy”.
76 W tym sa mym cza sie w 1. Dy wi zji Pie cho ty im. Ta de usza Ko ściusz ki po wo ła no or ga na In for ma cji Woj -

ska Pol skie go, któ re sta ły się za ląż kiem kontr wy wia du Woj ska Pol skie go; por. W. Tka czew, Po wsta nie i dzia -
łal ność or ga nów In for ma cji Woj ska Pol skie go w la tach 1943–1948, War sza wa 1994.

77 J. To eplitz, Hi sto ria fil mu pol skie go, t. 3, War sza wa 1974, s. 69–83.
78 AIPN, 01521/1252, In struk cja roz po wszech nia nia i wy ko rzy sty wa nia fil mów woj sko wych, War sza wa,

1976, k. 6. 
79 AIPN, 402/1051, „Ka non łącz no ści schod ko wej”.
80 AIPN, 00432/55, „Kryp to nim «Sier żant»”.
81 AIPN, 1126/18, „No wo ści tech ni ki bo jo wej w si łach zbroj nych NATO”.



– Fil my pro pa gan do we oma wia ją ce dzia łal ność or ga nów WP. Do tej ka te go rii fil mu mo -
że my za li czyć ma te ria ły do ty czą ce m.in. służ by w ko sza rach82, dzia łal no ści na uko wej woj -
sko wych uczel ni83, ak tyw no ści oświa to wo -kul tu ral nej84 lub pre zen ta cji wy szko le nia jed no -
stek woj sko wych pod czas ogól no kra jo wych ma new rów z udzia łem przed sta wi cie li
ge ne ra li cji i rzą du85.

– Re la cje z pro ce sów, np. do ku men ta cja ze spra wy są do wej re ży ser Ja dwi gi Plu ciń skiej,
au tor ki fil mów: „Bu du je my War sza wę”, „Wszy scy na start”, oskar żo nej w 1956 r. o szpie -
go stwo86. 

Osob ny waż ny zbiór sta no wią fil my zgro ma dzo ne przez Głów ną Ko mi sję Ba da nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu. Przez ca ły okres swo je go funk cjo no wa nia in sty -
tu cja (któ rej na zwa zmie nia ła się w róż nych okre sach) po zo sta wa ła w struk tu rach Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści, a ko lej ni mi ni stro wie peł ni li jed no cze śnie funk cję prze wod ni czą ce -
go Głów nej Ko mi sji. 

W 1984 r. Sejm PRL usta wą z dnia 6 kwiet nia 1984 r. na dał Głów nej Ko mi sji sta tus
Insty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, co wią za ło się ze zmia ną na zwy na Głów na Ko mi sja Ba da -
nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej. Usta wo daw ca do za dań
in sty tu cji za li czył dzia łal ność śled czą, ar chi wal ną i na uko wo -ba daw czą w za kre sie zbrod ni
hi tle row skich87. Zmia ny po li tycz ne za cho dzą ce w kra ju w 1989 r. spo wo do wa ły roz sze -
rzenie za kre su jej za in te re so wań, co zo sta ło usank cjo no wa ne wraz z uchwa le niem przez
Sejm RP 4 kwiet nia 1991 r. no wej usta wy o Głów nej Ko mi sji, zmie nia  jącej jej na zwę
na Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tut Pa mię ci
Na ro do wej88. 

Do pie ro w 1966 r. w Ar chi wum Głów nej Ko mi sji zo sta ła po wo ła na osob na ko mór ka or -
ga ni za cyj na (pod na zwą Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej) zaj mu ją ca się prze cho wy -
wa niem do ku men ta cji fo to gra ficz nej i fil mo wej. ADM prze ję ło w tym sa mym ro ku z Ma -
ga zy nu Głów ne go AGK ca łą do ku men ta cję me cha nicz ną (zdję cia, fil my, mi kro fil my,
fo to ko pie, pły ty gra mo fo no we itp.)89, po dzie lo ną na stęp nie na sześć za sad ni czych dzia łów:
fo to gra fie (I), fo to ko pie (II), mi kro fil my (III, po tem M), fil my (IV), na gra nia dźwię ko we
(V), ma te ria ły wi zu al ne wtór ne (VI). Nie zaj mo wa ła się pro duk cją i ko pio wa niem ma te ria -
łów fil mo wych, a je dy nie ich ar chi wi zo wa niem.

Do mo men tu za prze sta nia dzia łal no ści w Od dzia le Do ku men ta cji Me cha nicz nej Ar chi -
wum Głów nej Ko mi sji zgro ma dzo no 47 taśm fil mo wych i 44 ka se ty VHS. Znaj du je się
na nich ma te riał bar dzo zróż ni co wa ny pod wzglę dem for my, tre ści i po cho dze nia. Są to
w więk szo ści ma te ria ły ze wnętrz ne, tj. wy two rzo ne przez in ne pod mio ty, choć jest też film
wy pro du ko wa ny przez Głów ną Ko mi sję Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce. Część
ma te ria łów to fil my ama tor skie, któ rych au tor stwo nie jest zna ne, a część to fil my do ku -
men tal ne lub kro ni ki fil mo we, z któ rych wie le za cho wa ło się tyl ko we frag men tach.
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82 AIPN, 1648/30, „Przez tru dy do gwiazd”.
83 AIPN, 1648/21, „Ja kie ład ne chło pa ki”.
84 AIPN, 1648/1, „Cen tral ny Ze spół Ar ty stycz ny LWP pre zen tu je”.
85 AIPN, 1648/12, „Ob ser wa to rzy”.
86 AIPN, 403/1159, „Pro ces Plu ciń skiej”.
87 Ar ty kuł 2 Usta wy z dnia 6 IV 1984 r. o Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In -

sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej (DzU, 1984, nr 21, poz. 98).
88 Ar ty kuł 1 punkt 3 Usta wy z dnia 4 IV 1991 r. o zmia nie usta wy o Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni

Hi tle row skich w Pol sce – In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej (DzU, 1991, nr 45, poz. 195).
89 AZ IPN, spis 107, poz. 40, Spra woz da nie z pra cy Ma ga zy nu Głów ne go oraz Pra cow ni Na uko wej Archi -

wum GKBZHwP w okre sie od 1 I 1966 r. do 31 XII 1966 r., k. 2–6.



Fil my zgro ma dzo ne przez Głów ną Ko mi sję moż na po dzie lić na na stę pu ją ce ka te go rie:
– Fil my do ku men tal ne wy pro du ko wa ne przez in sty tu cje pol skie i za gra nicz ne, np. „In

Thy Blo od, Li ve” – izra el ski do ku ment zre ali zo wa ny w 1961 r., oma wia ją cy pa mięć i spo -
so by upa mięt nia nia ofiar Ho lo cau stu w Izra elu90. 

– Re je stra cje róż nych wy da rzeń in te re su ją cych GK, np. ma te riał z eg ze ku cji Jo se fa Mei -
sin ge ra, Ma xa Dau me i Lu dwi ga Fi sche ra91 lub so wiec ki film na krę co ny 9 lu te go 1945 r.,
po ka zu ją cy wię zie nie w Son nen bur gu (Słoń sku) tuż po wy zwo le niu92.

– Ma te ria ły pro ce so wo -śled cze, np. „Śledz two w spra wie hi tle row skich eg ze ku cji
w ogro dach sej mo wych w War sza wie” – film z wi zji lo kal nej prze pro wa dzo nej w ogro dach
sej mo wych w War sza wie, gdzie Niem cy od li sto pa da 1939 r. do paź dzier ni ka 1940 r. do ko -
na li wie lu eg ze ku cji93.

– Nie miec kie fil my pro pa gan do we: 
• „Ży cie ludz kie w nie bez pie czeń stwie” – zre ali zo wa ny w 1941 r. film prze zna czo ny

do rozpowszechniania na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa. Przed sta wia lud ność ży -
dow ską ja ko źró dło epi de mii ty fu su pla mi ste go, a utwo rze nie gett ja ko śro dek, za któ re go
po śred nic twem wła dze nie miec kie sta ra ją się chro nić zdro wie Po la ków94; 

• Frag ment nie miec kiej kro ni ki po ka zu ją cej przy jazd do Kry ni cy ro dzi ców z re jo nu Ber -
li na w od wie dzi ny do dzie ci prze by wa ją cych w obo zach KLV (Kin dr lan dver schi kung)95; 

• „Ein nah me von War schau 1939” – mon taż scen z ob lę że nia i zdo by cia War sza wy
w 1939 r.96; 

• „Sprung in den Fe ind” – frag men ty pre zen tu ją ce in wa zję wojsk nie miec kich na Ho lan -
dię97; 

– Frag men ty nie miec kich fil mów pro pa gan do wych prze zna czo nych dla lud no ści pol skiej
GG przed sta wia ją cych m.in. ko rzy ści, ja kie da je rol ni kom od da wa nie kon tyn gen tu pło dów
rol nych, funk cjo no wa nie Chłod ni War szaw skiej, uro czy ste po że gna nie przez Han sa Fran ka
mi lio no we go ro bot ni ka pol skie go i dwu stu pięć dzie się cio ty sięcz ne go z dys tryk tu kra kow -
skie go ja dą ce go na ro bo ty do Rze szy98. 

– Fil my ama tor skie, np. zre ali zo wa ny 16 czerw ca 1940 r. nie miec ki ob raz do ku men tu ją -
cy prze sie dle nie kut now skich Ży dów do get ta99; fil my z ofi cjal nych uro czy sto ści w Kut nie
z okre su oku pa cji nie miec kiej, m.in. apel Hi tler ju gend w par ku im. Trau gut ta, prze marsz
od dzia łu We hr mach tu i uro czy sty apel na pla cu w par ku ze spo łu pa ła co we go Gie rał ty,
zbiór kę umun du ro wa nych nie miec kich for ma cji na Adolf Hi tler Platz100. 

– Pro duk cja wła sna GKBZHwP, np. „Zie mia są dec ka oskar ża” – film do ku men tal ny zre -
ali zo wa ny w 1967 r., uka zu ją cy wy ko na ne rok wcze śniej oglę dzi ny miejsc zbrod ni na zi -
stow skich na te re nie No we go Są cza i oko lic101.
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90 AIPN, 1300/3, „In Thy Blo od, Li ve”.
91 AIPN, 1300/17, „Eg ze ku cja Jo se fa Me isin ge ra, Ma xa Dau me i Lu dwi ga Fi sche ra”.
92 AIPN, 1300/20, „Son nen berg”.
93 AIPN, 1300/1, „Śledz two w spra wie hi tle row skich eg ze ku cji w ogro dach sej mo wych w War sza wie”.
94 AIPN, 1300/7, „Ży cie ludz kie w nie bez pie czeń stwie”.
95 AIPN, 1300/8, „Przy jazd ro dzi ców do Kry ni cy Gór skiej”.
96 AIPN, 1300/2, „Ein nah me von War schau 1939”.
97 AIPN, 1300/8, „Sprung in den Fe ind”.
98 AIPN, 1300/11.
99 AIPN, 1300/21, „Prze sie dle nie kut now skich Ży dów do get ta”.
100 AIPN, 1300/19, „Uro czy sto ści ofi cjal ne w Kut nie w okre sie oku pa cji nie miec kiej”.
101 AIPN, 1300/13, „Zie mia są dec ka oskar ża”.



Część z ww. ma te ria łów zo sta ła prze ka za na Głów nej Ko mi sji przez oso by pry wat ne, czę -
sto przy pad ko wych zna laz ców (np. film na te mat prze sie dle nia kut now skich Ży dów do get -
ta). W kil ku przy pad kach ma my do czy nie nia z ko pia mi wy ko na ny mi na zle ce nie Głów nej
Ko mi sji z ma te ria łów prze cho wy wa nych w in nych ar chi wach. Sta tus wie lu, a co za tym
idzie pra wa au tor skie, są trud ne do usta le nia.

Sto sun ko wo naj mniej po zna ny jest zbiór ka set VHS. W chwi li obec nej pro wa dzo ne są
pra ce zmie rza ją ce do je go upo rząd ko wa nia, opra co wa nia i di gi ta li za cji. W wy ni ku wstęp -
ne go prze glą du moż na stwier dzić, że sta no wi on mo zai kę róż nych na grań za re je stro wa nych
dla bie żą cych po trzeb Głów nej Ko mi sji, do ku men tu ją cych wy po wie dzi pra cow ni ków
Głów nej i okrę go wych ko mi sji, oraz po zy ska nych z in nych źró deł (ar chi wów, osób pry wat -
nych). Moż na po dzie lić je na:

– ma te ria ły z na gra nia mi au dy cji te le wi zyj nych do ty czą cych śledztw pro wa dzo nych
przez Głów ną Ko mi sję,

– ko pie fil mów do ku men tal nych,
– kon fe ren cje i wy stą pie nia.
Usta wa o IPN z dnia 18 grud nia 1998 r. na kła da na In sty tut obo wią zek za bez pie cze nia

ma te ria łów ar chi wal nych sta no wią cych pol skie dzie dzic two na ro do we. Po nad 50 jed no stek
ar chi wal nych wcho dzą cych w skład zbio ru fil mów BUiAD IPN po cho dzi z ko lek cji pry wat -
nych i in nych ar chi wów. 

In sty tut pod pi sał m.in. umo wy o współ pra cy ze Stu dium Pol ski Pod ziem nej w Lon dy nie
i z In sty tu tem im. Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Jor ku. Zo bo wią zał się w nich do wy ko nania
kon ser wa cji i di gi ta li za cji po sia da nych przez te in sty tu cje ma te ria łów fil mo wych w za mian
za prze ka za nie praw do wy ko rzy sta nia ko pii cy fro wych w dzia łal no ści usta wo wej IPN.

Na zbiór fil mo wy z SPP w Lon dy nie skła da ją się trzy ta śmy fil mo we (8, 16, 35 mm):
– re la cja z po grze bu Ta de usza Bo ra -Ko mo row skie go na cmen ta rzu Gun ners bu ry w Lon -

dy nie w 1966 r.,
– film do ku men tal ny „War saw Ri sing. Ostat nie dni War sza wy” do ty czą cy prze bie gu po -

wsta nia war szaw skie go,
– film po ka zu ją cy przy jazd pol skie go am ba sa do ra Sta ni sła wa Ko ta do Mo skwy.
Ko lej ny zbiór to ma te ria ły In sty tu tu im. Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Jor ku, skła da ją -

cy się ze 121 taśm fil mo wych 9,5; 16 i 35 mm, w tym 28 taśm świa tło czu łych 35 mm
na pod ło żu ni tro ce lu lo zy (tzw. pal nych). Ma te ria ły te zo sta ły pod da ne spe cja li stycz nej kon -
ser wa cji. Do tych czas uda ło się zdi gi ta li zo wać fil my za pi sa ne na ta śmach o pod ło żu nie pal -
nym.

W chwi li obec nej pro wa dzo ne są po szu ki wa nia od po wied nie go sprzę tu umoż li wia ją ce -
go od two rze nie taśm 9,5 mm.

W za so bie In sty tu tu im. Jó ze fa Pił sud skie go znaj du ją się fil my na te mat hi sto rii Pol -
ski XX w., m.in. do ku men ty do ty czą ce Jó ze fa Pił sud skie go (np. „Po grzeb Mar szał ka Pił -
sud skie go”), ma te ria ły na te mat przed wo jen nej sy tu acji Pol ski (m.in. ma te riał fil mo wy pro -
duk cji Mo vie ton News pt. „Mi li ta ry Pa ra de in Po land” z 11 ma ja 1939 r. pre zen tu ją cy
prze mó wie nia Jó ze fa Bec ka w Sej mie RP oraz za pis pa ra dy pol skich jed no stek woj sko wych
w 1939 r.), II woj ny świa to wej (m.in. film „Bat tle for War saw” w re ży se rii Pe te ra Ba ty),
losów Ar mii Pol skiej na Za cho dzie (m.in. ma te riał fil mo wy do ty czą cy wi zy ty pa ry kró lew -
skiej Je rze go VI i Elż bie ty w I Kor pu sie Pol skim w Wiel kiej Bry ta nii w 1941 r.; film do ku -
men tal ny w re ży se rii Sta cha Mi le wi cza wy pro du ko wa ny przez Hof f man Stu dio, przed sta -
wia ją cy ży cie co dzien ne i ćwi cze nia pol skich od dzia łów w Ka na dzie oko ło 1945 r.), lo sów
Po la ków na Za cho dzie (m.in. kro ni ka fil mo wa pro duk cji Po lish -Ame ri can News Exchan ge
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co. 39 West 23rd Stre et N.Y.C. zre ali zo wa na w 50. rocz ni cę śmier ci Wło dzi mie rza Bo na -
wen tu ry Krzy ża now skie go) oraz po wo jen nej hi sto rii Pol ski (m.in. film wy ko na ny pod -
czas V Świa to we go Fe sti wa lu Mło dzie ży w 1955 r.).

Uzu peł nie niem po sia da ne go przez IPN za so bu fil mo we go są da ry osób pry wat nych.
Do ta kich ma te ria łów na le ży du ża ko lek cja prze ka za na przez Zbi gnie wa Grze go rzew skie -
go. Skła da się ona z 48 ka set U -ma tic i 2 taśm 16 mm, za wie ra ją cych film z wi zy ty Ja na
Paw ła II w Nie po ka la no wie w 1983 r. oraz na gra nia te le wi zyj ne do ty czą ce księ dza Je rze go
Po pie łusz ki i „So li dar no ści”.

Pod sta wo wym pro ble mem zwią za nym z do ku men ta cją fil mo wą prze ka za ną do IPN
przez dar czyń ców pry wat nych jest usta le nie praw au tor skich do da ne go ma te ria łu.

W zbio rze fil mów In sty tu tu moż na od na leźć ma te ria ły po ka zu ją ce hi sto rię Pol ski od cza -
sów II Rzecz po spo li tej do koń ca lat osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku. Wie le z nich ma
uni ka to wy cha rak ter. Zbiór nie jest za mknię ty, po więk sza się z każ dym ro kiem o no we ob -
ra zy, m.in. od na le zio ne wśród do ku men ta cji ak to wej. 

Znacz na część fil mów ma szcze gól ny cha rak ter, któ ry spra wia, że ich wy ko rzy sta nie wy -
ma ga świa do me go i kry tycz ne go po dej ścia. Nie wąt pli wie są to jed nak ma te ria ły bar dzo
cen ne. Ich przy dat ność nie jest zresz tą ogra ni czo na do wą skie go gro na za wo do wych hi sto -
ry ków i wy spe cja li zo wa nych w te ma ty ce hi sto rycz nej dzien ni ka rzy. Waż ną gru pą od bior -
ców są fil mow cy do ku men ta li ści, któ rzy po tra fią po ka zać za re je stro wa ne ob ra zy es bec ką
czy na zi stow ską ka me rą w spo sób przy stęp ny dla współ cze sne go wi dza. Nie brak zresz tą
przy kła dów uda ne go wy ko rzy sta nia ma te ria łów fil mo wych za czerp nię tych z ar chi wum
IPN. W „Taj nych ta śmach SB” w re ży se rii Pio tra Mo raw skie go przed sta wio ne zo sta ły ku -
li sy pra cy ope ra cyj nej SB102. W dwu czę ścio wym fil mie „Bez pie ka. Pre to ria nie ko mu ni -
zmu” w re ży se rii Bog da na Ło szew skie go za pre zen to wa na zo sta ła hi sto ria dzia łal no ści SB
w struk tu rach ko mu ni stycz ne go pań stwa103. „Ta śmy Mar ca” i „Dni, któ re wstrzą snę ły Pol -
ską” w re ży se rii Jac ka Sa wic kie go po ka za ły nie zna ny wcze śniej ob raz wy da rzeń Mar ca ’68
i Grud nia ’70104. Jesz cze in ne wy ko rzy sta nie ma te ria łów ma my w fil mie „Je den dzień
w PRL” w re ży se rii Ma cie ja Dry ga sa, któ ry w naj drob niej szych szcze gó łach uka zał rze czy -
wi stość zwy kłe go dnia w Pol sce Lu do wej105.

Fil mów z za so bu IPN uży wa no rów nież przy re ali za cji fil mów fa bu lar nych, np. „Ró -
życz ki” w re ży se rii Ja na Ki da wy -Błoń skie go106, opo wia da ją cej hi sto rię Paw ła Ja sie ni cy
i je go związ ku z Zo fią O’Bre ten ny, oraz „Czar nym czwart ku. Ja nek Wi śniew ski padł” w re -
ży se rii An to nie go Krau ze go, po świę co nym wy da rze niom grud nia 1970 r.107

Ma te ria ły fil mo we zgro ma dzo ne w ar chi wum IPN z pew no ścią po zwo lą na od sło nę nie -
jed nej jesz cze ta jem ni cy z prze szło ści108.
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102 „Taj ne ta śmy SB”, reż. P. Mo raw ski, Pol ska 2002.
103 „Bez pie ka. Pre to ria nie ko mu ni zmu”, reż. B. Ło szew ski, Pol ska 2005.
104 „Ta śmy Mar ca” reż. J.Z. Sa wic ki, Pol ska 2008; „Dni, któ re wstrzą snę ły Pol ską”, re ali za cja J. Eisler,

J.Z. Sa wic ki, Pol ska 2006.
105 „Je den dzień w PRL”, reż. M. Dry gas, Pol ska 2005.
106 „Ró życz ka”, reż. J. Ki da wa -Błoń ski, Pol ska 2010.
107 „Czar ny czwar tek. Ja nek Wi śniew ski padł”, reż. A. Krau ze, Pol ska 2011. 
108 Dzię ku je my K.W. Ślu sar skie mu za po moc udzie lo ną przy na pi sa niu ni niej sze go tek stu oraz dr. hab.

J.Z. Sa wic kie mu za wska zów ki, któ re nada ły mu osta tecz ny kształt.
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Tajne filmowanie z tzw. ruchomego punktu
zakrytego, czyli specjalnie przygotowanego
samochodu. Kadry z filmu „Operacyjny film
dokumentalny w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych”

Tajne filmowanie z tzw. punktu zakrytego, 
czyli zakonspirowanego lokalu. 

Kadry z filmu „Operacyjny film dokumentalny
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”

Tajne filmowanie przy pomocy tzw. modelu fotograficznego, czyli kamery ukrytej w teczce. 
Kadry z filmu „Operacyjny film dokumentalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”

Filmowanie przejazdu prezydenta Nixona
pod tzw. legendą, czyli jawnie, podając się
za ekipę telewizji. Kadry z filmu „Operacyjny
film dokumentalny w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych”, epizod „Wizyta prezydenta
Nixona w Polsce”
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Demonstracje w marcu 1968 r. w Warszawie. Kadry z filmu „Operacyjny film dokumentalny
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”, epizod „Wypadki marcowe”

Samospalenie Ryszarda Siwca na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w czasie dożynek w 1968 r.
Kadry z filmu „Operacyjny film dokumentalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”, 

epizod „Sprawa kryptonim «Wawel»”

Plansze tytułowe filmu „Z całą surowością prawa” na temat sprawy operacyjnej kryptonim „Tramp”
dotyczącej działalności szpiegowskiej Leszka Chrósta
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Inscenizowana scena perlustracji. Kadry z filmu „Z całą surowością prawa” na temat 
sprawy operacyjnej kryptonim „Tramp” dotyczącej działalności szpiegowskiej Leszka Chrósta

Aparat Pentacon Super przystosowany 
do seryjnego fotografowania z punktu zakrytego.

Kadry z filmu instruktażowego 
„Pentacon Super”

Ruchomy punkt zakryty, czyli samochód
przystosowany do tajnego fotografowania.

Kadry z filmu instruktażowego 
„Pentacon Super”

Wywiadowca fotografujący z ruchomego punktu
zakrytego. Kadry z filmu instruktażowego

„Pentacon Super”

Zdjęcie wykonane z ruchomego punktu
zakrytego. Kadry z filmu instruktażowego

„Pentacon Super”



Zbiór filmów w zasobie archiwalnym...
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Kadry z niemieckiego filmu amatorskiego dokumentującego przesiedlenie kutnowskich Żydów 
do getta 16 VI 1940 r.

Ka dry z an ty se mic kie go fil mu pro pa gan do we go
„Ży cie ludz kie w nie bez pie czeń stwie” zre ali zo wa -
ne go w 1941 r., prze zna czo ne go do roz po wszech -
nia nia na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa

Rejestracja przywitania 
Mariana Zacharskiego



Radosław Poboży, Tomasz Stempowski 
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Kadry z niemieckiego filmu propagandowego przeznaczonego dla ludności polskiej 
Generalnego Gubernatorstwa, pokazującego wizytę Hansa Franka w Radomiu 

Sceny z warszawskiego getta z niemieckich filmów z okresu okupacji 

Operator SB filmujący demonstrantów w czasie wydarzeń marcowych w Warszawie. 
Fotografia z archiwum IPN




