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V. Polityka władz komunistycznych wobec
społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948

1. Materiały do pobrania

Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego – Wprowadzenie

Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego – Zagadnienia
monograficzne

2. Publikacje

Propaganda Polski Ludowej, Teka Edukacyjna,
http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/teki/9627,Propaganda-Polski-
Ludowej.html

Polska pod reżimem komunistycznym. Sprawozdanie z sytuacji w kraju
(1944–1949), wstęp i oprac. Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J.
Muszyński,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16032,Polska-pod-rezimem-kom
unistycznym-Sprawozdanie-z-sytuacji-w-kraju-19441949-publi.html

Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15239,Memorial-Zrzeszenia-WiN-
do-Rady-Bezpieczenstwa-Organizacji-Narodow-Zjednoczonych.html

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ. Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa
Podziemnego,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-miesiecznika/14247,TESTAMENT
-POLSKI-WALCZACEJ-Ostatnie-przeslanie-Polskiego-Panstwa-Podziemnego.html

„Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu
komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, red.
Bogusław Polak, Paweł Skubisz, Szczecin 2016,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16007,Politycznie-obcy-Zolnierze
-Wojska-Polskiego-w-zainteresowaniu-komunistycznego-ap.html

„Nie było czasu na strach...” Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Marzena
Kruk i Edyta Wnuk, Szczecin 2016,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16226,Nie-bylo-czasu-na-strach-
Z-Janina-Wasilojc-Smolenska-rozmawiaja-Marzena-Kruk-i-E.html

Izabela Rychert, Jeden z „wyklętych”. Feliks Selmanowicz „Zagończyk”
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1904-1946,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16307,Jeden-z-wykletych-Feliks-
Selmanowicz-Zagonczyk-19041946-publikacja-w-formacie-pd.html

WYKLĘCI NIEZŁOMNI 1944-1963,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16911,Wykleci-Niezlomni-1944-1
963.html

Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik, pod redakcją Sławomira Poleszaka,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/11120,Zdzislaw-Bronski-Uskok-P
amietnik.html

Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898–1946),
http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/patroni-naszych-u
lic/patroni-naszych-ulic/12931,General-Leopold-Okulicki.html

Major Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918–1949),
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic?page=1

Stanisław Sojczyński „Warszyc” (1910–1947),
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15784,Stanislaw-Sojcz
ynski-Warszyc-19101947.html

Jan Rodowicz „Anoda” (1923 –1949),
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15518,Jan-Rodowicz-A
noda-1923-1949.html

Danuta Siedzikówna „Inka” (1928–1946),
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15037,Danuta-Siedziko
wna-Inka-19281946.html

Rotmistrz Witold Pilecki (1901–1948),
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15028,Rotmistrz-Witol
d-Pilecki-19011948.html

Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953),
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-miesiecznika/14622,General-Au
gust-Emil-Fieldorf-Nil-1895-1953.html

3. Czasopismo

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/aparat-represji-w-polsc

4. Artykuły

System polityczny w Polsce w latach 1944–1948, Pamięć i Sprawiedliwość 2/2005,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/system-polityczny-w-polsce-w-latach-1944–1948,
4116.pdf
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Wybory w PRL: udawana demokracja, Pamięć.pl 2014/06,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/wybory-w-prl-udawana-demokracja,1550.pdf

Polacy głosują, PPR decyduje, Pamięć.pl 2013/01,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/polacy-glosuja,-ppr-decyduje,1668.pdf

Wybory w PRL: udawana demokracja, Pamięć.pl 2014/06,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/wybory-w-prl-udawana-demokracja,1550.pdf

Zjednoczone? Stronnictwo? Ludowe? Geneza i historia ZSL ze szczególnym
uwzględnieniem okresu stalinowskiego, Biuletyn IPN 2009/10-11,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/zjednoczone-stronnictwo-ludowe-geneza-i-histori
a-zsl-ze-szczegolnym-uw,4286.pdf

Ludowcy skazani na milczenie, Biuletyn IPN 2011/3,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/ludowcy-skazani-na-milczenie,2856.pdf

Rozprute sztandary, Biuletyn IPN 2009/10-11,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/rozprute-sztandary,4258.pdf

Wielkopolska w oczach polskiego podziemia niepodległościowego. Sprawozdanie
miesięczne Komendy Okręgu Poznańskiego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj za
sierpień 1945 roku, Pamięć i Sprawiedliwość 2/2005,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/wielkopolska-w-oczach-polskiego-podziemia-niep
odleglosciowego.-sprawoz,4130.pdf

Satyrą w ziemian, Pamięć.pl 2014/04,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/satyra-w-ziemian,1454.pdf

Reforma rolna i represje wobec polskiego ziemiaństwa po roku 1944, Biuletyn IPN
2011/3,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/reforma-rolna-i-represje-wobec-polskiego-ziemia
nstwa-po-roku-1944,2862.pdf

Powojenne losy ziemiaństwa na białostocczyźnie, Biuletyn IPN 2011/3,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/powojenne-losy-ziemianstwa-na-bialostocczyznie
,2863.pdf

Powojenne losy elity polskiego lotnictwa, Biuletyn IPN 2011/3,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/powojenne-losy-elity-polskiego-lotnictwa,2901.pd
f

Zaginieni w obławie augustowskiej, Pamięć.pl 2014/07-08,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/zaginieni-w-oblawie-augustowskiej,1583.pdf

Nie pozostał żaden ślad, Pamięć.pl 2012/4-5,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/nie-pozostal-zaden-slad-,1946.pdf

Deportacje internowanych Polaków z województwa białostockiego 1944–1945,
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2005,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/deportacje-internowanych-polakow-z-wojewodzt
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wa-bialostockiego-1944–194,4118.pdf

Szesnastu uprowadzonych, pamięć.pl 2015/03,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/szesnastu-uprowadzonych,1375.pdf

Polacy internowani w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach w latach 1944–1949,
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2006,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/polacy-internowani-w-obozie-nkwd-nr-270-w-bor
owiczach-w-latach-1944–19,3973.pdf

Młot na „reakcję”, Pamięć.pl 2015/09,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/mlot-na-reakcje,4103.pdf

Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem
niepodległościowym, Pamięć i Sprawiedliwość 1/2004,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/aparat-bezpieczenstwa-publicznego-w-walce-z-p
olskim-podziemiem-niepodl,4187.pdf

Rozpracowanie Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” przez
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, Pamięć i
Sprawiedliwość 1/2004,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/rozpracowanie-wielkopolskiej-samodzielnej-grup
y-ochotniczej-warta-prze,4188.pdf

Likwidacja Konspiracyjnego Wojska Polskiego w łódzkiem w latach 1945–1951,
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2004,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/likwidacja-konspiracyjnego-wojska-polskiego-w-lo
dzkiem-w-latach-1945–1,4189.pdf

Likwidacja zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka” w
1946 roku – próba rekonstrukcji działań aparatu bezpieczeństwa, Pamięć i
Sprawiedliwość 1/2004,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/likwidacja-zgrupowania-narodowych-sil-zbrojnych
-henryka-flamego-bartka,4191.pdf

Tarnowska organizacja Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w latach 1945–1948,
Pamięć i Sprawiedliwość 1/2004,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/tarnowska-organizacja-zrzeszenia-wolnosc-i-niez
awislosc-w-latach-1945–,4193.pdf

Raport O służbie bezpieczeństwa publicznego z 1946 roku, Pamięć i
Sprawiedliwość 1/2003,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/raport-o-sluzbie-bezpieczenstwa-publicznego-z-1
946-roku,4242.pdf

Życie pod lupą bezpieki. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Edwarda
Serwańskiego, Pamięć i Sprawiedliwość 1/2009,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/zycie-pod-lupa-bezpieki.-dzialania-aparatu-bezpi
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http://www.polska1918-89.pl/pdf/zycie-pod-lupa-bezpieki.-dzialania-aparatu-bezpieczenstwa-wobec-edward,3183.pdf


Jak ZWM z bezpieką..., Biuletyn IPN 2010/12,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/jak-zwm-z-bezpieka...,2959.pdf

Pierwszy bunt – maj 1946 roku, Pamięć.pl 2013/05,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/pierwszy-bunt-–-maj-1946-roku,1749.pdf

"Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!", Biuletyn IPN
2011/5-6,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/zadamy-wypuszczenia-aresztowanych-kolegow-z
-krakowa!,2209.pdf

Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944–1956, Pamięć i
Sprawiedliwość 1/2011,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/konspiracja-mlodziezowa-na-ziemiach-polskich-w
-latach-1944–1956,3013.pdf

5. Dodatki do prasy

Gehenna AK i sfałszowane wybory w: Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL, nr
1: 1944–1947, dodatek do „Rzeczpospolitej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9653,Najnowsza-Historia-
Polakow-Oblicza-PRL-nr-1-19441947-Gehenna-AK-i-sfalszowane-wy.html

Instalowanie systemu komunistycznego – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9710,Instalowanie-system
u-komunistycznego.html

Przełom. Lata 1944-1945 – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9686,Przelom-Lata-1944-1
945.html

Sylwetki niezłomnych – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9840,Sylwetki-niezlomnyc
h.html

Ucieczka z zamkniętego kraju – dodatek do „Gościa Niedzielnego”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9804,Ucieczka-z-zamkniet
ego-kraju.html

1945: Rzeczpospolita utracona – dodatek do „Tygodnika Powszechnego”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9784,1945-Rzeczpospolita
-utracona.html

Zbrodnie komunistów – pamiętajmy – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9726,Zbrodnie-komunisto
w-pamietajmy.html

Żołnierze wyklęci – powojenne podziemie niepodległościowe – dodatek do
„Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9708,Zolnierze-wykleci-po
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wojenne-podziemie-niepodleglosciowe.html

Powstańcy 1944-1956 – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
 http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9698,Powstancy-1944-19
56.html

Po 1944 roku: nie wojna domowa, lecz powstanie – dodatek do „Naszego
Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9715,Po-1944-roku-nie-wo
jna-domowa-lecz-powstanie.html

Najmężniejszy z mężnych (o rotmistrzu Witoldzie Pileckim) – dodatek do
„Rzeczpospolitej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9652,Najmezniejszy-z-me
znych-o-rotmistrzu-Witoldzie-Pileckim.html

Po wojnie - w kleszczach wolności – dodatek do „Naszego Dziennika”,
 http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9723,Po-wojnie-w-kleszcz
ach-wolnosci.html

Polska Ludowa od frontu i od kuchni – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9725,Polska-Ludowa-od-fr
ontu-i-od-kuchni.html

Triumf komuny – dodatek do „Rzeczpospolitej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9728,Triumf-komuny.html

Warszawa '44 – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9747,Warszawa-03944.ht
ml

Władza ludowa i „reakcyjne bandy” – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9770,Wladza-ludowa-i-rea
kcyjne-bandy.html

Wierni wyklęci – dodatek do „Rzeczpospolitej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9774,Wierni-wykleci.html

Więzienia na Kresach 1941 i Obława Augustowska 1945 – dodatek do "Naszego
Dziennika",
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9833,Wiezienia-na-Kresac
h-1941-i-Oblawa-Augustowska-1945.html

Wielkopolska w cieniu UB – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9689,Wielkopolska-w-cieni
u-UB.html

Amnestie w Wielkopolsce 1945 i 1947 r. – dodatek do „Nowego Państwa –
Niezależnej Gazety Polskiej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9816,Amnestie-w-Wielkop
olsce-1945-i-1947-r.html
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Na zachodnim szańcu – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
 http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9688,Na-zachodnim-szan
cu.html

6. Portale edukacyjne

Obława Augustowska, http://oblawaaugustowska.pl

Wybory 1947, http://www.wybory1947.pl

Polskie Państwo Podziemne, http://www.ppp.ipn.gov.pl

Polskie podziemie, http://www.polskiepodziemie.pl

Danuta Siedzikówna „Inka”, http://www.inka.ipn.gov.pl

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956, http://wilczetropy.ipn.gov.pl

Rotmistrz Pilecki, http://www.pilecki.ipn.gov.pl

Generał Leopold Okulicki, http://www.okulicki.ipn.gov.pl

7. Materiały filmowe

Debata historyczna „Wyzwolenie? Rok 1945 w Europie” - Warszawa (Rembertów),
8 maja 2014,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv/13723,IPN-TV-Debata-historyczna-Wy
zwolenie-Rok-1945-w-Europie-Warszawa-Rembertow-8-maj.html

Wideoczat z historią. Żołnierze Niezłomni - 1 marca 2017,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv/16915,IPNtv-Wideoczat-z-historia-Zoln
ierze-Niezlomni-1-marca-2017.html

Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki
przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956),
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv-konferencje/ipntv-konferencje-rewol

Konferencje - „Obszar Centralny Zrzeszenia »Wolność i Niezawisłość«",
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv-konferencje/ipntv-konferencje-obsza/1
5249,KONFERENCJA-OBSZAR-CENTRALNY-ZRZESZENIA-WOLNOSC-I-
NIEZAWISLOSCquot.html

Z filmoteki bezpieki" odc. 78 – „Utrwalacze" władzy ludowej,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/16004,IPN-TV-Z-filmotek
i-bezpiekiquot-odc-78-Utrwalaczequot-wladzy-ludowej.html

„Z filmoteki bezpieki" odc. 73 – Armia sowiecka w Polsce,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/15909,IPN-TV-Z-filmotek
i-bezpiekiquot-odc-73-Armia-sowiecka-w-Polsce.html

„Z filmoteki bezpieki" odc. 21 – „O nasz spokojny dom",
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/14731,IPN-TV-Z-filmotek
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„Zapora” – film dokumentalny,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/zapora/16019,IPN-TV-ZAPORA.html

90s. historii: 12 lipca 1945 roku rozpoczęła się Obława Augustowska,
https://www.youtube.com/watch?v=0n-5USXJWww
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