17.11.2022—15.01.2023
Sygnatura: IPNBi-19-2-2-102

Sygnatura: GK-5-1-341-2

Album dotyczący zlikwidowanej siatki
szpiegowskiej wywiadu angielskiego
na terenie województwa olsztyńskiego.
Zdjęcie przedstawia ujęcie miejsca ukrycia
skrzynki kontaktowej siatki szpiegowskiej.
Na fotografii miejsce to jest zaznaczone
czerwoną strzałką.

Pożary na przedmieściach Warszawy
koło Ząbek – widok z przednich pozycji
wojsk niemieckich w kierunku Warszawy.
Pośrodku w głębi kępa wysokich drzew
i ruiny, w których znajdują się najdalej
wysunięte pozycje niemieckie. Rok 1939.

Pokój gościnny posterunku sezonowego
w Okoninie (widoczne wyposażenie
pomieszczenia: dwie wersalki, stół oraz
szafa) Dokumentacja eksperymentów
śledczych do sprawy tzw. toruńskich
uprowadzeń w lutym-marcu 1984 r.

Sygnatura: IPNSz-11-5-4-3
Samochód osobowy o numerze
rejestracyjnym: „WZ 0286”. Na drugim
planie widać panoramę Kombinatu Chemicznego w Policach. W lewym dolnym
rogu znajduje się znaczek mercedesa.
Działalność szpiegowska przedstawicieli
dyplomatycznych państw kapitalistycznych
akredytowanych w Polsce.

ORGAN IZATOR ZY

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

PARTN E R ZY

PARTN E R ZY M E DIALN I

G DY SPOJ R ZYSZ M I W OCZY
DWA RA ZY, ROZCHYLĘ USTA
LU B ZACISN Ę PI ĘŚCI

Sygnatura: IPNBy-1-9-2-27

kurator: Łukasz Rusznica
teksty towarzyszące wystawie:
Tomasz Stempowski, Łukasz Rusznica
tłumaczenie: Aleksandra Szymczyk

Książka „HOW TO LOOK NATURAL
IN PHOTOS” autorstwa Beaty Barteckiej
i Łukasza Rusznicy jest częścią
prezentowanej wystawy

G DY SPOJ R ZYSZ M I
W OCZY DWA RA ZY,
ROZCHYLĘ USTA
LU B ZACISN Ę PI ĘŚCI
Sygnatura: IPNBU-3-22-2-1515

Łukasz Rusznica
Sygnatura: IPNBU-13-1-259-1
Zdjęcie operacyjne przedstawiające
wychodzącą z nieznanego budynku Jadwigę Jurgę. Przed nią nieznany mężczyzna
odwrócony tyłem.

Perspektywa z góry, spod sufitu. Kadr podzielony na dwie
prawie równe części. Po lewej widać drewnianą ławę, na niej
porozrzucane rzeczy. W dolnym lewym rogu leży jasna damska
torebka. Obok niej czasopismo z pogniecioną okładką. Pośrodku
stoi ceramika, chyba jakiś dzbanek lub ozdobny wazon (skrót
perspektywiczny zaburza jego kształt). Dalej – już w górnej części obrazu – widać okulary i biżuterię. Nad ławą widoczny jest
fragment zasłony albo kawałek klosza sufitowej lampy. W tym
miejscu spojrzenie potyka się o perspektywę. Na peryferiach
kadru kształty równie łatwo tracą sens, co go na nowo zyskują.
Na podłodze parkiet ułożony w jodełkę, na nim dywan. On
siedzi na kanapie, na samym brzegu, w dole kadru. Bose stopy
dotykają dywanu (pewnie jest miękki, bo to drogi hotel). Widzimy jego plecy i tył głowy. Lewy bark oświetlony światłem
z okna (poza kadrem), jedna ręka oparta o kanapę, druga zwisa
swobodnie.
On patrzy (chyba, głowy nie dam!) na jej twarz.
Ona leży na kanapie, patrzy na niego i uśmiecha się zalotnie.
Jest naga (tak samo jak on). Lewą rękę opiera pod głową, prawą
dłoń położyła na brzuchu. Widać sutki i pachę. Lewą nogę położyła mu na ramieniu. Druga jest zgięta w kolanie.
Dwie swobodne, nagie figury. Dwie osoby. Podglądane i podglądania nieświadome.
Aparat, który robi to zdjęcie, został zamontowany przy lampie
pod sufitem. Nie przyciąga uwagi. Prawdopodobnie jest bardzo
dobrze schowany. Funkcjonariusze mają dostęp do drogiego
sprzętu, profesjonalnych szkoleń i czasu, który w hotelowym
pokoju spędzają kochankowie. Zresztą oni sami i tak niczego by
nie zauważyli – nie mogą oderwać od siebie oczu i języków.
On przyjeżdża z innego miasta, na chwilę, na dzień, na noc.
Ona prowadzi swoje życie, przerywane spotkaniami w wynajętym pokoju.
Wszystko to można wyczytać z dokumentów i załączonych
do nich czterdziestu jeden zdjęć (choć niektóre wydają się powtórzonymi kadrami lub zapisem następujących po sobie bliźniaczych
momentów) zrobionych bez wiedzy obserwowanych osób i bez
fotografującego ciała. Jest tylko mechaniczne oko, patrzące na
nagość, na seks oralny, na cunnilingus, pocałunki i ten rodzaj
uśmiechu pojawiający się tylko wtedy, gdy zmęczone, leniwe
ciało odpoczywa po orgazmie.
Tym, co mnie w tych fotografiach najmocniej poruszyło –
oprócz zapisanej na kliszy obezwładniającej intymności, niewymuszonej swobody ciał i pieszczot – jest nieobecność jego twarzy.
A to jego dotyczy śledztwo. To przez niego funkcjonariusze
przebierają się za hydraulików lub ekipę sprzątającą pokoje i w tajemnicy przed większością pracowników hotelu montują szpiegowskie technologie. To przez niego rusza maszyna podpisów

Uchodźcy z Grecji w Polsce. Pacjentki
Szpitala Chirurgicznego nr 250 w Dziwnowie w trakcie ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Sygnatura: IPNBU-2-21-4-207
Sanit. Barbara Przeorska ps. „Niusia”
(„Wisła”) oraz kpr. pchor. Piotr Śliwowski
ps. „Orkan” śpią po całonocnym marszu
Kompani Lotniczej por. Tadeusza Gaworskiego ps. „Lawa”. Zgrupowanie Armii
Krajowej „Kampinos”. Rok 1944.
Sygnatura: IPNBU-3-4-174-1
Ewa Wójcik – zdjęcie operacyjne.
Pod spodem N.N. mężczyzna z zamalowaną na fioletowo twarzą.
Sygnatura: IPNLd-21-2-7-6
Fotografia przedstawia pryzmę ziemniaków
na terenie punktu skupu w Kłudnej (dawne woj. sieradzkie). Fotografie ze sprawy
operacyjnego sprawdzenia kryptonim
„Bulwa”.
Sygnatura: IPNBU-3-18-1 (…)
Osoby aresztowane w związku z wydarzeniami 28 czerwca 1956 r. w Poznaniu.
Data zdarzenia: 1956-06-29–1956-07-03
Białkowski Zygmunt syn Michała |
Borowska Bronisława córka Józefa | Kruś
[lub Krus] Halina córka Leona | Kordus [lub
Kortuz] Halina córka Ignacego | Rubisiak
Eugeniusz syn Antoniego | Konieczny
Zdzisław syn Józefa | Prędki [lub Prętki]
Karol syn Stanisława | Kołodziejczyk
Bolesław syn Stanisława | Brasse Dorota
córka Leona | Malicki Józef syn Michała
(ma zabandażowaną głowę) | Piechocka
Hanna córka Zygmunta | Olejniczak
Józef syn Walentego | Dubert Stefania
córka Józefa | Nowak Wiktor syn Józefa,
w okrągłej czapce | Chołdrych Bronisław
syn Bronisława | Derpińska Stanisława
córka Władysława | Dłubała Henryka córka
Mariana | Grzeliński Julian syn Aleksandra
| Pawlas Bernard syn Augustyny | Biadała
Urszula córka Ignacego. U dołu częściowo
widoczna tabliczka.

Sygnatura: IPNBy-1-6-26-2
Panorama miejsca uprowadzenia
ks. J. Popiełuszki (część – 2/4 – zdjęcia
wykonanego poprzez sklejenie
kolejnych odbitek): po prawej stronie
droga Bydgoszcz–Toruń (na zdjęcie
naniesiono – wzdłuż lewego pasa
jezdni – strzałkę opisaną „kierunek
BYDGOSZCZ–kierunek TORUŃ / T-81”),
na prawym poboczu (w kierunku na Toruń)
umieszczono karty nr 1 i nr 2. Na lewo od
jezdni widoczne: zabudowania, TERENY
ŁĄKOWE I ZALESIONE ORAZ POLNA
DROGA – BIEGNĄCA RÓWNOLEGLE
DO JEZDNI (temat główny opisywanego
zdjęcia) i betonowy nasyp obok niej.

Sygnatura: IPNGd-20-1-3-32

Sygnatura: IPNBU-3-3-4-23
Zdjęcia osób odwiedzających groby
członków Armii Krajowej z batalionów
„Zośka”, „Parasol” i „Baszta” na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Grupa osób stojących w alejce
prowadzącej na cmentarz, m.in. mężczyzna
w garniturze, kobieta w czarnym stroju
z biało-czerwoną opaską na ramieniu.
Po lewej i za zgromadzonymi drzewa.

Zdjęcie z karty poglądowej IPNGd-201-3-31 przedstawiające miejsce ukrycia
broni palnej. Fotografia z akt w sprawie
karnej prowadzonej przeciwko: Jackowi
Joachimowi Kalkowskiemu s. Jerzego
oraz Jarosławowi Jackowi Pedryczowi
s. Władysława, oskarżonym o to, że
w dniu 14.05.1987 r. w Pruszczu Gdańskim
sterroryzowali bronią palną pilota samolotu
należącego do Aeroklubu Gdańskiego
i próbowali nielegalnie przekroczyć
granicę PRL.

Sygnatura: IPNBU-3-18-2-123

Sygnatura: IPNBU-3-9-66-89

Grupa demonstrantów na ul. Czerwonej
Armii (obecnie Św. Marcin). W tle
po prawej budynek Collegium Minus
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zdjęcie
wykonane potajemnie z modelu fotograficznego – rogi zdjęcia zaciemnione.
Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56).

Blokada torów kolejowych na trasie Warszawa–Skierniewice w rejonie budynku
dyrekcji Zakładów Mechanicznych „Ursus”,
zorganizowana spontanicznie m.in. przez
członków załogi „Ursusa” jako sprzeciw
przeciwko podwyżce cen żywności. Grupa
mężczyzn stoi w drzwiach zablokowanego
pociągu podmiejskiego do Skierniewic.

Sygnatura: IPNBU-3-18-2-202
Czterech mężczyzn, jeden w marynarce,
trzech w strojach roboczych, idzie ul. Czerwonej Armii (obecnie Św. Marcin) w stronę mostu Uniwersyteckiego. Mężczyzna
pierwszy z lewej podaje na powitanie rękę
pierwszemu z prawej. Mężczyzna, drugi
z lewej, oznaczony jest nad głową niebieskim krzyżykiem. W tle Zamek Cesarski
(wówczas siedziba Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej). Zdjęcie wykonane potajemnie z modelu fotograficznego – lewa
strona zdjęcia zaciemnione. Poznański
Czerwiec (Czerwiec ’56).

Sygnatura: IPNBi-10-2-1-164
Widok osób zgromadzonych przy darach
wotywnych w miejscu rzekomego objawienia w Zabłudowie.

Sygnatura: IPNBU-3-9-66-18
Blokada torów kolejowych na trasie
Warszawa–Skierniewice w rejonie budynku dyrekcji Zakładów Mechanicznych
„Ursus”, zorganizowana spontanicznie
m.in. przez członków załogi „Ursusa”
jako sprzeciw przeciwko podwyżce cen
żywności. Grupa protestujących osób
blokuje tory kolejowe. W lewym górnym
rogu widoczny fragment lokomotywy
typu EP05-22 zablokowanego pociągu
ekspresowego „Opolanin”.

Sygnatura: IPNBU-3-19-1-59
Zamknięta główna brama prowadząca na
teren Uniwersytetu Warszawskiego przy
ulicy Krakowskie Przedmieście. Przed
bram przechodzą ludzie. Dwóch studentów stoi na bramie od strony Uniwersytetu.
Wydarzenia Marca 1968 w Warszawie.

Sygnatura: IPNBi-10-2-1-181
Zdjęcie grupy osób zebranych w miejscu
rzekomego objawienia w Zabłudowie.
Na pierwszym planie klęczą kobieta
i chłopiec. Mężczyzna stojący jako drugi
od lewej ma na policzku opatrunek.

Sygnatura: IPNBU-3-19-1-169
Grupa ludzi stojących na schodach
przed wejściem do kościoła pw. Świętego
Krzyża przy ulicy Krakowskie Przedmieście
w Warszawie. Po prawej częściowo
widoczne wejście do świątyni. Wydarzenia
Marca 1968 w Warszawie.

Sygnatura: IPNBi-10-2-1-140
Widok grupy osób zebranych w miejscu
rzekomego objawienia.

i pieczątek, zleceń na instalacje i wydanie sprzętu. To przez niego
fotografowane są jej piersi. Jej twarz i ramiona, pośladki i biodra,
każdy fragment jej ciała. On, jak w klasycznym polskim filmie,
zredukowany jest do pośladków, pleców i tyłu głowy. Widać
ciemne włosy na rękach, czasem fragment nosa czy skroni. A to
przecież dowody w jego sprawie. Kiedyś te zdjęcia ktoś mu rzuci
na stół, żeby go zwerbować, skompromitować. Choć jest na nich
prawie nie do rozpoznania. Te zdjęcia są o niej.
Może już w edycji, podczas selekcjonowania czterdziestu
jeden klatek spośród wielu, nastąpiło przesunięcie w obrazie.
Maszyna jest przecież tylko przedłużeniem systemu, a system –
choć chce nas oszukać, sugerując własną neutralność – ma płeć,
jest mężczyzną, jest władzą.
Nie wiem, co bardziej zastanawia mnie w tych zdjęciach:
ostentacyjne wyrugowanie męskiej nagości, powodowane wstydem albo strachem, czy skupienie się na nagiej kobiecie, to przedziwne rozerotyzowanie fotograficznej dokumentacji? Operacyjne
porno. Ale wiem, że w tym, na co patrzymy i czego się boimy,
czego nie chcemy zobaczyć, ujawnia się polityczność konkretnego
spojrzenia, konkretnego oka.
Czasem się okazuje, że nie chcemy czegoś zobaczyć. Możemy
nie chcieć na przykład zobaczyć strajku, który powalił władze
na kolana i w którym osiemdziesiąt procent strajkujących stanowiły kobiety. Strajk włókniarek z 1971 roku to, z perspektywy
archiwum, przedziwne zdarzenie. Istnieje bardzo szeroka, dobrze
opisana i skatalogowana dokumentacja całego zajścia, mamy
do dyspozycji zapis rozmów funkcjonariuszy, pisma w sprawie
i podania przekazywane między komórkami, resortami, biurami.
Opracowanie historyczne i muzealne. Nie mamy za to żadnego
zdjęcia. Nic*. Kilkadziesiąt tysięcy strajkujących osób, gigantyczny impas władzy, panika rządzących i żadnych dostępnych
fotografii. A przecież władza lubi fotografować, nie miała z tym
problemu, gdy chodziło o wizytę papieża w Krakowie. Każda
flaga, każdy święty obrazek ustawiony w oknie mieszkania został
sfotografowany i opisany. Setki zdjęć, wielkie archiwum papieskiego decorum.
A tutaj nic. Cisza. Ślepota.
Czy chodzi tylko o smutny historyczny fakt, że kobiety się
nie podejrzewa, ponieważ jest zbyt słaba? Czy ta fantazja o słabości nie jest ślepą plamką systemu? Czy może chodzi o pożądanie,
o patrzenie na siebie? O narcystyczne zakochanie, w którym wrogiem i obiektem pożądania jest to samo – męskość. Czyli władza.

Sygnatura: IPNBU-3-19-1-237
Mężczyźni w płaszczach z pałkami
w rękach biegnący od ul. Oboźnej w kierunku budynku Polskiej Akademii Nauk
(tzw. Pałac Staszica). Po lewej biegnący
milicjant w hełmie, z pałką w ręku. Po
prawej biegnąca kobieta, za nią 3 stojące
kobiety. W głębi planu budynek przy
ul. Oboźnej (Dom Turysty). Wydarzenia
Marca 1968 w Warszawie.

* Być może te zdjęcia gdzieś są, w teczce w archiwum, nieodkryte
z podobnych powodów.

TAJ N E TROFEA
Tomasz Stempowski

W Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przechowywanych
jest blisko 40 milionów fotografii: portrety, pejzaże, martwe
natury, sceny uliczne, zdjęcia lotnicze, reporterskie, naukowe,
rodzinne i wiele innych. Są także obrazy śmierci.
Podstawę zasobu stanowią archiwalia komunistycznego aparatu represji z lat 1944–1989 oraz byłej Głównej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – dwóch instytucji, które
z różnych powodów gromadziły dokumentację przemocy. Pierwsza, aby skuteczniej kontrolować polskie społeczeństwo i tłumić
wszelkie przejawy jego oporu, druga, żeby ścigać zbrodnie popełnione na nim przez Trzecią Rzeszę.
W rezultacie powstał zbiór drastycznych fotografii przedstawiających egzekucje cywili i jeńców, stosy ciał w obozach
koncentracyjnych, trupy żołnierzy, ekshumacje, sekcje zwłok
oraz inne przejawy przemocy i cierpienia, których w XX wieku doświadczyły miliony ludzi. Wiele z tych obrazów znamy
wszyscy. Widzieliśmy je wielokrotnie. Może nawet zbyt często,
co – według niektórych – przytępiło naszą wrażliwość i zdolność
reakcji. A jednak są zdjęcia, których nie da się zignorować.
Fotograficzne wizerunki zabitych żołnierzy antykomunistycznej partyzantki na długo zostają pod powiekami i uwierają.
Większość zrobiono w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie, gdy
siłą instalowano w Polsce porządek narzucony przez Związek
Sowiecki. Najpierw trzeba było wyeliminować otwarty opór.
Zabić, uwięzić, poddać kontroli i ewidencji. Dlatego członków rozbitych oddziałów partyzanckich fotografowano. Stoją
w szeregu pilnowani przez funkcjonariuszy bezpieki, lecz wciąż
z bronią – atrybutem potwierdzającym, że to groźni „bandyci”.
Czasem zmykano ich w jednym kadrze z ciałami zabitych kolegów. Zdjęcie jest tu nie tyle dokumentem, ile fotograficzną figurą
retoryczną: „zwycięzca – pokonany”.
Martwych również fotografowano. Ich ciała leżą na ziemi lub
w trumnach, siedzą lub stoją podtrzymywane albo o coś oparte.
Jest w nich coś nienaturalnego, jakby próbowano je wprawić
w ruch. To zaprzeczenie tradycyjnej frazy „spoczywaj w pokoju”. Zdzisława Badochę pseudonim „Żelazny” sfotografowano
w korycie, Stanisława Grabowskiego pseudonim „Wiarus” – zaczepionego na stojącej pionowo bronie. Ciała upozowano tak,
żeby było widać twarze. Zdjęcia miały potwierdzić tożsamość
zabitych. Nie zawsze bowiem możliwe było jej natychmiastowe
stwierdzenie. Nierozpoznane wizerunki włączano do albumów
osób poszukiwanych, pozostałe przechowywano jako materiał
porównawczy do późniejszych ekspertyz. Czasem jedynym sposobem sprawdzenia, kim był zabity, było porównanie fotografii
zrobionych przed śmiercią i po niej.
Zdjęcia poległych partyzantów były również dowodem,
że wróg naprawdę został zabity, i swoistym trofeum. Niektóre

Sygnatura: IPNKa-11-5-153-6

Sygnatura: IPNBU-3-18-2-615

Widok na kobietę wraz z małym dzieckiem
w wózku, stojących przy wejściu do sklepu
z piecami gazowymi. Kobieta ubrana jest
w spódnicę, bluzkę oraz ciemny żakiet.
Ręką trzyma wózek z dzieckiem. Na
oparciu wózka zawieszona jest torebka.
W witrynie sklepu odbija się także sylwetka mężczyzny. W środku sklepu widok na
ustawione kuchenki gazowe. Obserwacja
delegacji cudzoziemców przed hotelem
„Novotel” w Katowicach.

Grupa mężczyzn stojących na ulicy.
Na pierwszym planie mężczyzna stojący
tyłem z uniesionymi w górę rękami. Na drugim planie pozostali mężczyźni, m.in.
widoczny jest fragment czapki milicjanta.
W tle widoczne drzewa. Zdjęcie wykonane
potajemnie z modelu fotograficznego –
rogi zdjęcia zaciemnione. Poznański
Czerwiec (Czerwiec ’56).

Sygnatura: IPNKr-11-5-142-5
Danuta Zofia Komorowska ps. „Rena”
(z prawej) podczas rozmowy z N.N.
kobietą sprzedającą kwiaty na Rynku
Głównym w Krakowie. Fotografia wykonana z ukrycia.

Sygnatura: IPNBU-3-18-2-41
Radiowóz Wojewódzkiego Zarządu Łączności z megafonami na ul. Czerwonej Armii
(obecnie Św. Marcin). Na dachu samochodu siedzi trzech chłopców trzymających
biało-czerwone flagi. Na pierwszym planie
przed samochodem grupa mężczyzn.
W tle po lewej stronie fragment Zamku
Cesarskiego (ówcześnie siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej). W dolnej
części zdjęcia po lewej stronie biała plama.
Zdjęcie wykonane potajemnie z modelu
fotograficznego – rogi zdjęcia zaciemnione. Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56).

Sygnatura: IPNKa-11-5-71-6
Na zdjęciu widok prawdopodobnie na
żonę figuranta ps. „Jagnię” – o ps. „Karola” (wg zachowanej legendy). Kobieta stoi
przy zaparkowanym samochodzie marki
„Mercedes”, widoczny fragment nr rejestracyjnego – AV 737 oraz naklejona w tyle
samochodu litera D. Przednie prawe drzwi
od samochodu są otwarte, kobieta o ps.
„Karola” trzyma w ręku płaszcz i schyla
się do wnętrza pojazdu. Po prawej stronie
zdjęcia, na pierwszym planie widoczny
kilkuletni chłopiec, ubrany w spodnie,
koszulę w kratkę oraz sweter. Do kobiety
zwrócony jest bokiem.

Sygnatura: IPNBU-3-18-2-56
Tłum ludzi na skrzyżowaniu ulic Czerwonej
Armii (obecnie Św. Marcin) i Juliana Marchlewskiego (obecnie Aleja Niepodległości) wokół samochodu z funkcjonariuszami
Milicji Obywatelskiej. Na samochodzie stoi
mężczyzna z uniesionymi rękami. W tle
gmach Filharmonii (obecnie). Poznański
Czerwiec (Czerwiec ’56).

Sygnatura: IPNBU-3-18-2-34
Tłum ludzi na ul. Czerwonej Armii (obecnie
Św. Marcin) – ujęcie z góry. Po lewej
gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Zdjęcie wykonane potajemnie z modelu
fotograficznego – rogi zdjęcia zaciemnione. Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56).

Sygnatura: IPNBU-3-18-2-510
Na pierwszym planie dwóch robotników
idących ul. Zwierzyniecką (mężczyźni palą
papierosy). Za nimi widoczni idący inni
demonstranci. W tle drzewa i fragmenty
budynków. Zdjęcie wykonane potajemnie
z modelu fotograficznego – rogi zdjęcia
zaciemnione. Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56).

Sygnatura: IPNBU-3-18-2-98
Kilku mężczyzn wchodzi na parapety okien
Zamku Cesarskiego (wówczas siedziba
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej) przy
ul. Czerwonej Armii (obecnie Św. Marcin).
Pomagają im mężczyźni znajdujący się już
na parapetach. Przed budynkiem grupa
mężczyzn i chłopców. Zdjęcie wykonane
potajemnie z modelu fotograficznego –
rogi zdjęcia zaciemnione. Poznański
Czerwiec (Czerwiec ’56).

Sygnatura: IPNKa-11-5-109-6

Sygnatura: GK-5-1-363-2

Na zdjęciu widok za zaparkowany
samochód marki Volvo, prawdopodobnie
na Rynku w Cieszynie. Widoczny jest tył
samochodu oraz niemiecki numer rejestracyjny: NR-A 7493. Obok samochodu
widok na mężczyznę, wkładającego większe pudełko do bagażnika samochodu.
Mężczyzna ubrany jest w ciemne spodnie
oraz czarną kurtkę. W tle widoczny budynek poczty na Rynku w Cieszynie. Obok
widok na przechodzące osoby.

Dwóch niemieckich mechaników naprawia
resor tylnego koła samochodu ciężarowego – widok z boku. Jeden z żołnierzy
częściowo rozebrany. Na ziemi rozłożone
części i narzędzia. W głębi, obok schodów
prowadzących na taras, stoi mężczyzna
bez koszuli. Naprawa polowa samochodu
niemieckiej jednostki zaopatrzeniowej
w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku.
Autor: Hoffmann Heinrich

Sygnatura: IPNKa-11-5-138-4

Sygnatura: IPNKa-11-5-58-3

Na parapecie leżą różne przedmioty,
w tle stoi szafa. Obserwacja N.N. kobiety
o ps. „Polędwica” przeprowadzona na
terenie Czechowic-Dziedzic.

Mężczyzna pali papierosa, ubrany jest
w czarny garnitur, w tle widać las. Zdjęcie
niewyraźne, nieostre, rogi zaciemnione.
Obserwacja mężczyzny przebywającego
na miejscu wizji sprawy „Basia”.

Sygnatura: IPNKa-11-5-109-2
Na zdjęciu widok na mężczyznę przechodzącego przez Rynek w Cieszynie. Zdjęcie
wykonane z bliskiej odległości. W tle
widoczna fontanna na Rynku oraz zabudowa (kamienice). Po lewej stronie zdjęcia
widok na postój taksówek na Rynku.

Sygnatura: IPNKa-11-5-26-3
Trzej mężczyźni w garniturach, zwróceni
twarzami do siebie, stojący na chodniku.
Mężczyzna po lewej spogląda na zegarek.
Obraz skadrowany po skosie, rogi zdjęcia
zaciemnione. Obserwacja prowadzona
w okolicach Urzędu Stanu Cywilnego
w Jastrzębiu-Zdroju.

Sygnatura: IPNKa-11-5-95-1
Zdjęcie wykonane prawdopodobnie
z samochodu. Na zdjęciu widok na część
wnętrza auta oraz fragment sylwetki osoby
siedzącej w samochodzie. W centralnej
części zdjęcia widoczna witryna sklepu
z obuwiem lub zakładu szewskiego.
Obserwacja samochodu „taxi” oraz N.N.
mężczyzny przeprowadzona na ul. Chopina
w Katowicach.

Sygnatura: IPNKa-11-5-153-2
Zdjęcie wykonane wewnątrz pomieszczenia. Widok na stół lub biurko, na którym
położone są kartki papieru, popielniczka
oraz prawdopodobnie pojemnik na materiały biurowe.

Sygnatura: IPNKa-11-5-124-6
Sygnatura: IPNKa-11-5-36-12
Dwaj mężczyźni pochylający się nad
otwartym bagażnikiem zaparkowanego
pod murem z cegły samochodu, prawdopodobnie „Dacii”.

Przed hotelem „Sielsia” na ulicy Piotra
Skargi w Katowicach rozmawiają czterej
mężczyźni, stoją oni obok samochodu
marki Zaporożec o rej. „KAK 4912”.
Mężczyzna pierwszy z prawej strony
kadru obrócony przodem do obiektywu
trzyma ręce w kieszeniach, ubrany jest
w szary garnitur. Za nim stoi mężczyzna
trzymający w ręku czarną kurtkę, ubrany
w jasny garnitur. Przed nim stoi mężczyzna
w czarnym garniturze oraz białej koszuli,
czwarty mężczyzna jest zasłonięty. Wśród
ww. osób znajdują się prawdopodobnie
mężczyźni o ps. „Wrzos” oraz „Wąż”. W tle
widoczne są zaparkowane samochody
oraz budynki, w rogach fotografii widoczny
jest efekt winietowania.

drukowano na publicznych obwieszczeniach, jakby chwaląc się
sukcesem, a w następnych latach pokazywano na rocznicowych
wystawach. Czasem zestawiano je tam z portretami nazistowskich
zbrodniarzy, nazywając i jednych, i drugich faszystami, co miało
ich dodatkowo pohańbić.
Fotografie martwych ludzi ogląda się niełatwo i współcześnie
robimy to z niechęcią. Rażą naszą wrażliwość i wydają się w jakiś
sposób nienaturalne. Jednak w XIX wieku i w początkach następnego stulecia fotografowanie zmarłych było rozpowszechnioną
praktyką. Pozwalało zachować obraz tych, którzy opuścili nas na
zawsze. Często, aby złudzenie było pełniejsze, ciała upozowywano tak, żeby wyglądały jak żywe lub imitowały sen. Tak chciano
pamiętać bliskich. Z kolei publiczna prezentacja wizerunków
zmarłych miała na celu okazanie im szacunku. W ten sposób
czczono bohaterów. Dobrym przykładem na rodzimym gruncie
jest fotograficzne tableau Karola Beyera, przedstawiające pięciu
uczestników pokojowej manifestacji patriotycznej w Warszawie,
zastrzelonych przez carskich żołnierzy 27 lutego 1861 roku.
Zrobione przez komunistyczną bezpiekę fotografie zabitych
partyzantów są czymś zupełnie innym. Uderzają pogardą wobec
przeciwników. Ciała odzierano całkowicie lub częściowo z butów
i ubrań i w takiej formie wystawiano na widok publiczny. Później grzebano je w tajemnicy w nieznanym dla rodziny miejscu.
Naruszano odwieczną zasadę, że nawet pokonanym i martwym
wrogom należy się elementarny szacunek. To dlatego tak trudno
patrzeć na te zdjęcia.

Sygnatura: IPNBU-3-3-9-46

Sygnatura: GK-5-1-191-1

Sygnatura: GK-14-4-2-18

Pośmiertne zdjęcie sierż. Ildefonsa
Żbikowskiego ps. „Tygrys”, poległego
25.02.1950 r. w m. Osyski. Po bokach
częściowo widoczni funkcjonariusze UB
podtrzymujący zwłoki.

Kobiety w strojach ludowych wychodzą
z drewnianego kościoła parafialnego pw.
Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie,
zajętym przez niemieckie oddziały
z 19. Dywizji Piechoty – widok z pewnej
odległości. Rok 1939.

Oczekująca na wykonanie wyroku
śmierci jedna ze skazanych nadzorczyń
obozowych siedzi na platformie ciężarówki
stojącej pod szubienicą w czasie publicznej egzekucji członków personelu obozu
KL Stutthof – widok od przodu. Kobieta
w pasiastym swetrze siedzi na taborecie,
ma skrępowane z tyłu ręce i związane
w kostkach nogi. Wokół skazanej na
ciężarówce stoją 3 funkcjonariusze milicji
pilnujący więźnia (2 z nich mają przewieszone niemieckie karabiny automatyczne
Sturmgewehr 44), były więzień obozu
KL Stutthof pełniący funkcję kata
(po prawej siedzi na burcie, w pasiaku)
i mężczyzna w cywilnym ubraniu. Rok 1946.

Sygnatura: IPNBU-3-3-9-47
Pośmiertne zdjęcie st. strz. Józefa Nikiego
ps. „Brzoza”, poległego 25.02.1950 r.
w m. Osyski. Po lewej stronie częściowo
widoczny funkcjonariusz UB podtrzymujący zwłoki.

Sygnatura: GK-12-2-882-317
Nieznana z imienia i nazwiska młoda
kobieta na tle zabudowań mieszkalnych.
Niezidentyfikowane osoby przesiedlone –
Centrala Przesiedleńcza w Łodzi (niem.
Umwandererzentralstelle in Litzmannstadt).

Sygnatura: IPNKa-11-5-42-7
Na fotografii widoczny jest fragment
elewacji budynku. Zdjęcie niewyraźne, rogi
zdjęcia zaciemnione.

Sygnatura: IPNKa-11-5-62-4
Na zdjęciu widok na podróżnych z bagażami, przechodzących obok autobusu
„Autosan”. Po lewej stronie zdjęcia widok
na mężczyznę z walizką w ręku. W tyle
za nim widoczny mężczyzna ps. „Gut-8”,
ubrany w jasny płaszcz. Również z walizką
w ręku. Za nim, w tle widoczna grupa
osób, która wysiadła z autobusu.

Sygnatura: IPNBU-3-9-62-51

Sygnatura: IPNKr-13-1-396-2
Portret Eugeniusza Glanowskiego
ps. „Lis”, w jasnej koszuli, marynarce
w paski, bez nakrycia głowy, od pasa, lewy
półprofil na ciemnym tle. Na czole mężczyzny długopisem napisany znak „+”.

Sygnatura: IPNBU-5-8-26-4
Mężczyzna z pudełkiem przy stole
montażowym. Fotografia w podczerwieni
wykonana aparatem Ajax, przysłona 2.8,
czas naświetlania 1/30 s, odległość 3–8 m,
na negatywie Kodak Infrared. Fotografia
z opracowania st. szer. Hanny Zdanowicz,
wydz. XII Biuro „B” MSW z 29.05.1978 r.
pt. „Dokumentacja fotograficzna w obserwacji przy pomocy podczerwieni”.

Sygnatura: IPNBU-15-1-18-3

Grupa studentów za stołem w jednym
z pomieszczeń. Strajk solidarnościowy
ze studentami łódzkich uczelni na Akademii Medycznej w Warszawie.

Sygnatura: IPNBU-3-3-10-1
Ppor. Lucjan Minkiewicz ps. „Wiktor”
i Wanda Minkiewicz ps. „Danka” wśród
drzew sadu na warszawskim Okęciu.

Sygnatura: IPNKa-11-5-57-7
Widoczni dwaj mężczyźni, idący i rozmawiający ze sobą. Mężczyzna po prawej
stronie kadru ubrany jest w szarą koszulkę
oraz czarne spodnie, w ręku widoczna
reklamówka. Mężczyzna w środku kadru,
ustawiony tyłem do obiektywu, ubrany
jest w jasne spodnie i białą koszulę.
W tle widać budynek oraz drzewa, zdjęcie
prawdopodobnie wykonano na ul. Bohaterów Warszawy w Bielsku-Białej, rogi
fotografii zaciemnione. Obserwacja grupy
mężczyzn na terenie Bielska-Białej
(w tym osoby o ps. „Biel”).

Cmentarz arabski w Chanakin w Iraku.

Sygnatura: IPNBU-10-4-16-3
Żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich w wejściu do ogrodu w Aleksandrii, Wielkanoc 1941 r. N.N., por. Adam
Kowalik i mjr Edward Karkoz.

Sygnatura: IPNGd-20-2-3-19

Sygnatura: IPNKa-11-5-57-2

Obserwacja prowadzona przez wydział
„B” KWMO w Gdańsku dotycząca byłych
pracowników Polskich Linii Oceanicznych
w Gdyni, którzy w 1974 r. zeszli ze
statków w czasie postojów w państwach
zachodnich i odmówili powrotu do
kraju. Fotografia do sprawy ucieczki ze
statku m/s „Gałczyński” w porcie Boston
marynarza Lecha Bartkiewicza w dniu
14 października 1974 r.

Fotografia wykonana prawdopodobnie
w parku, na zdjęciu widoczne drzewa.
Fotografia niewyraźna, rogi zaciemnione.
Obserwacja grupy mężczyzn na terenie
Bielska-Białej (w tym osoby o ps. „Biel”).

Sygnatura: GK-12-2-882-301
Młoda kobieta na tle domu. Niezidentyfikowane osoby przesiedlone – Centrala
Przesiedleńcza w Łodzi (niem. Umwandererzentralstelle in Litzmannstadt).

Sygnatura: IPNKa-11-5-121-6
Sygnatura: IPNGd-20-2-1-201

Sygnatura: IPNBU-10-4-22-6
Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich
w Pompejach we Włoszech w 1944 r.
Krajobraz w Pompejach.

Sygnatura: GK-8-3-25-1
Przekazywanie informacji przez druty
ogrodzenia getta w Warszawie na ul.
Krochmalnej (wg opisu) – widok z boku.
Po prawej stoi mężczyzna w płaszczu
(na rękawie ma opaskę ?) i kaszkiecie
na głowie, rękę trzyma w kieszeni. Po
lewej za ogrodzeniem stoi młoda kobieta
(lub chłopiec?). Oboje trzymają kartkę
(lub list).

Obserwacja figuranta ps. „Kola”
podejrzanego o współpracę z wywiadem
izraelskim, prowadzona w dniach
16 i 17 czerwca 1968 r. Zdjęcie wykonane
na skrzyżowaniu ulic Abrahama i 10 Lutego
w Gdyni. Widoczny budynek stoi pod
adresem ul. 10 Lutego 5. Działalność służb
wywiadowczych państw kapitalistycznych.

Obserwacja grupy mężczyzn przy
Zakładzie Urządzeń Radia i Telewizji
w Katowicach. Widok na trzech mężczyzn
stojących obok samochodu osobowego
(marka samochodu nieznana). Mężczyźni
rozmawiają przy otwartym bagażniku
auta, zwróceni są tyłem do obiektywu.
W tle widoczne zabudowania, budynki
mieszkalne położone przy ul. Armii Czerwonej w Katowicach oraz zaparkowane
samochody.

