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• Kwiecień 2016 – powołanie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami 

im. Witolda Pileckiego 

• Inicjatorką Ośrodka była Magdalena Gawin, wiceminister kultury i 
dziedzictwa narodowego 

• 4 sierpnia 2016 – uruchomienie internetowej bazy świadectw 

„Zapisy Terroru” (www.zapisyterroru.pl)

• Sierpień 2018 – połączenie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami            
z Instytutem Solidarności i Męstwa 
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Historia projektu 



• Witold Pilecki 1901-1948

• Rzucił wyzwanie dwóm totalitaryzmom:  

1. Dobrowolny więzień nazistowskiego KL 
Auschwitz, gdzie stworzył konspirację

2. Zamordowany po wojnie przez 
komunistów po procesie politycznym 

• Symbol patriotyzmu, odwagi, umiłowania 
wolności i solidarności z prześladowanym
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Baza świadectw

• Na portalu publikowane są 
relacje świadków – obywateli 
polskich, którzy podczas II wojny 
światowej doświadczyli 
cierpienia ze strony dwóch 
totalitaryzmów: niemieckiego i 
sowieckiego

• Budujemy największy zbiór 
świadectw ludności cywilnej 
okupowanej Europy, dostępny 
ONLINE.
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Popularyzacja historii

• To przedsięwzięcie z pogranicza 
badań naukowych, popularyzacji 
historii i szeroko rozumianej 
kultury pamięci

• To ogólnodostępne archiwum 
cyfrowe, a nie krytyczna edycja 
źródeł 

• Twórcy portalu analizę                  
i interpretację relacji zostawiają 
czytelnikom 
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Serce portalu

• Sercem projektu jest stale 
powiększany zbiór unikalnych 
zeznań 

• Dzięki pełnotekstowej
wyszukiwarce szybko można 
odnaleźć treści, które interesują 
użytkownika
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Osobiste relacje

• Relacje prezentujemy w postaci 
skanu oryginalnego świadectwa, 
jego polskiej transkrypcji              
i angielskiego tłumaczenia 

• Rozbudowany system tagów
opisuje każde świadectwo 
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Konteksty świadectw

• Zdjęcia umożliwiają zobaczenie 
twarzy ofiar i świadków

• Interaktywna mapa pozwala 
śledzić losy ludzi, którzy doznali 
totalitarnego terroru

• Konteksty historyczne objaśniają 
szerokie tło wydarzeń 
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Angielska wersja

• Pod adresem 
www.chroniclesofterror.pl 
istnieje anglojęzyczna wersja 
„Zapisów Terroru”

• Dzięki tłumaczeniu na język 
angielski relacje trafią do obiegu 
międzynarodowego, 
upowszechniając wiedzę o 
podwójnej okupacji w Polsce
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• Instytut Pamięci Narodowej

-> Akta Głównej Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce

-> Materiały instytucji sądowych np. Najwyższy Trybunał Narodowy

• Hoover Institution (Archiwum Hoovera)

-> Zasób Biura Dokumentów Armii Polskiej na Wschodzie

• Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów
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Instytucje udostępniające źródła 


