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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 9–16

Agnieszka Chrzanowska

(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Rola Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej 

w opracowaniu zbiorów
Studium Polski Podziemnej 

w Londynie w latach 2013–2015

Stu dium Pol ski Pod ziem nej w Lon dy nie jest jed ną z in sty tu cji ar chi wal nych i na -
uko wych po za gra ni ca mi kra ju, z któ rą In sty tut Pa mię ci Na ro do wej pro wa dzi
współ pra cę. SPP zo sta ło po wo ła ne 29 paź dzier ni ka 1946 r., a for mal nie funk cjo -

nu je od 19 lu te go 1947 r., kie dy pod pi sa no akt je go utwo rze nia. Wśród za ło ży cie li by li
m.in.: gen. Ta de usz Bór -Ko mo row ski, gen. Ta de usz Peł czyń ski, gen. An to ni Chru ściel,
płk Ka zi mierz Ira nek -Osmec ki, kpt. Ta de usz Żen czy kow ski i kpt. An drzej Po mian. Stu -
dium po wo ła no ce lem gro ma dze nia i prze cho wy wa nia do ku men tów Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go oraz zbio rów bi blio tecz nych, a tak że kwa li fi ko wa nia do dru ku prac do ty -
czą cych pań stwa pod ziem ne go. Od 1948 r. je go sie dzi bą jest dom przy 11 Le opold Road
w dziel ni cy Ealing w Lon dy nie. W 1988 r. pod pi sa no umo wę o po łą cze niu SPP z In sty -
tu tem Pol skim i Mu zeum im. gen. Si kor skie go1.

Zbiór ar chi wal ny SPP obej mu je oko ło 250 me trów bie żą cych. Two rzą go przede
wszyst kim ak ta Od dzia łu Spe cjal ne go (Od dzia łu VI) Szta bu Na czel ne go Wo dza wcho -
dzą ce w skład dwóch głów nych ze spo łów ar chi wal nych: ze spo łu A – Od dział VI Szta bu
Na czel ne go Wo dza i ze spo łu SK-Skrzy nie, oraz ak ta Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
– Wy dzia łu Kra jo we go. Stu dium prze cho wu je 63 ko lek cje rze czo we i oso bo we. Wśród
pierw szych moż na wy mie nić ta kie jak: Ko bie ty żoł nie rze AK/PWSK, Pol ska ad mi ni stra -
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1 Zob. A. Such citz, In�for�ma�tor�o Stu�dium�Pol�ski�Pod�ziem�nej�1947–1997, Lon dyn 1997, s. 10–27;
idem, Za�rys�dzie�jów�Stu�dium�Pol�ski�Pod�ziem�nej [w:] Ar�mia�Kra�jo�wa�w do�ku�men�tach�1939–1945, oprac.
zbio ro we, War sza wa 2015, s. 29–38.
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cja na te re nie bry tyj skiej stre fy oku pa cyj nej w Niem czech, Ci cho ciem ni, Pułk AK „Basz -
ta”, Har cer stwo w Pol sce, Ra da Na ro do wa RP, Eg ze ku ty wa Zjed no cze nia Na ro do we go,
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych, Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi słość” czy Ra dio Wol -
na Eu ro pa. Z ko lei wśród dru gich war to wspo mnieć o ko lek cjach: Ta de usza Bo ra -Ko mo -
row skie go, Ka zi mie rza Iran ka -Osmec kie go, Prze my sła wa Kracz kie wi cza, Fran cisz ka
De me la, Ta de usza Peł czyń skie go, Jó ze fa Mac kie wi cza, Wła dy sła wa Bar to szew skie go czy
Ta de usza Żen czy kow skie go. W Stu dium znaj du ją się po nad to te ki per so nal ne żoł nie rzy
AK i żoł nie rzy Od dzia łu VI Szta bu NW, ak ta ko mi sji we ry fi ka cyj nych AK, re la cje i opra -
co wa nia, pra sa i bro szu ry kon spi ra cyj ne, fo to gra fie, fil my i ma py2. 

Umo wa o współ pra cy po mię dzy SPP a IPN zo sta ła za war ta 30 stycz nia 2008 r. Za -
kła da m.in. opra co wa nie ze spo łów, zbio rów i ko lek cji ma te ria łów ar chi wal nych z za so -
bu SPP oraz edy cję źró deł bę dą cych w po sia da niu Stu dium i In sty tu tu w for mie se rii
wy daw ni czych. W opar ciu o to po ro zu mie nie pra cow ni cy Ar chi wum IPN opra co wa li
ze spół ar chi wal ny SK-Skrzy nie. Pra ce wy ko ny wa ne by ły w ra mach ze spo łu ba daw cze -
go przy go to wu ją ce go re edy cję se rii wy daw ni czej „Ar mia Kra jo wa w do ku men tach
1939–1945”3. 

Opra co wa nie ar chi wal ne ze spo łu SK roz po czę to w ma ju 2013 r., a za koń czo no
w sierp niu 2015 r. Z ra mie nia Ar chi wum IPN pra ce wy ko ny wa ne by ły przez Agniesz kę
Chrza now ską – star szą ar chi wist kę Sa mo dziel nej Sek cji Ba dań Ar chi wal nych i Edy cji
Źró deł, oraz Ar tu ra Jan czew skie go – star sze go in spek to ra Wy dzia łu Ob słu gi Bie żą cej. 

Ze spół SK swo ją na zwę bie rze od me ta lo wych skrzyń, w któ rych ak ta by ły prze cho -
wy wa ne. W la tach osiem dzie sią tych zo sta ły one z nich wy pa ko wa ne, po dzie lo ne na pod -
ze spo ły od SK 1 do SK 42, ze wi den cjo no wa ne i udo stęp nio ne ba da czom4.

Ma te ria ły te to ak ta Od dzia łu VI, od 1942 r. funk cjo nu ją ce go pod na zwą „Od dział
Spe cjal ny Szta bu Na czel ne go Wo dza”, oraz ak ta Ko mi sji Li kwi da cyj nej Spe cjal nej. Od -
dział VI od po wie dzial ny był za utrzy my wa nie łącz no ści po mię dzy Szta bem Na czel ne go
Wo dza a Ko men dą Głów ną ZWZ-AK. W 1945 r. Od dział Spe cjal ny zo stał prze kształ co -
ny w Ko mi sję Li kwi da cyj ną Spe cjal ną, któ rej za da niem by ła m.in. li kwi da cja baz i placó -
wek woj sko wej łącz no ści za gra nicz nej ZWZ-AK, upo rząd ko wa nie spraw per so nal nych,
fi nan so wych i ma te ria ło wych oraz upo rząd ko wa nie ar chi wum by łe go Od dzia łu Spe cjal -
ne go. Ra my chro no lo gicz ne ze spo łu SK to la ta 1939‒1948.

Po prze pro wa dze niu stu diów wstęp nych przy stą pio no do prze glą du ma te ria łów ar chi -
wal nych. Wy dzie lo no wów czas sześć se rii. Trzy z nich wy łą czo no z ze spo łu SK: do ku -
men ty do ty czą ce Po la ków na te re nie bry tyj skiej stre fy oku pa cyj nej Nie miec włą czo no
do ko lek cji 21 Pol ska ad mi ni stra cja na te re nie an glo sa skiej oku pa cji w Niem czech 1945–
–1947 [1955]. Ko mi sje we ry fi ka cyj ne AK 1945–1950; pra sę przy dzie lo no do już ist nie -
ją ce go ze spo łu Pra sa; z se rii za wie ra ją cej ma te ria ły do wy daw nic twa SPP Pol�skie�Si�ły
Zbroj�ne�w dru�giej�woj�nie�świa�to�wej, t. 3: Ar�mia�Kra�jo�wa utwo rzo no od ręb ną ko lek cję 63.

Agnieszka Chrzanowska
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2 Idem, In�for�ma�tor� o Stu�dium…, s. 89–155; http://www.pism.co.uk/ar chi wum.htm (do stęp
5 VII 2016 r.).

3 Umo wa o współ pra cy za war ta 30 stycz nia 2008 r. po mię dzy In sty tu tem Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sją Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu a Stu dium Pol ski Pod ziem nej; Pro to kół do dat -
ko wy z 22 lu te go 2011 r. do umo wy z 30 stycz nia 2008 r. po mię dzy In sty tu tem Pa mię ci Na ro do wej
– Ko mi sją Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu a Stu dium Pol ski Pod ziem nej w Lon dy nie.

4 A. Such citz, In�for�ma�tor�o Stu�dium…, s. 99.
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Po zo sta łe trzy se rie sta no wią ze spół SK-Skrzy nie. Są to ak ta Biu ra do Spraw Kra jo -
wych/Od dzia łu VI/Od dzia łu Spe cjal ne go oraz Ko mi sji Li kwi da cyj nej Spe cjal nej, ak ta baz
i pla có wek woj sko wej łącz no ści za gra nicz nej ZWZ-AK, ak ta fi nan so we cen tra li Od dzia -
łu VI oraz baz i pla có wek5. Do pierw szej se rii włą czo no 22 no tat ni ki tzw. TP2 (te ki per so nal -
ne), za wie ra ją ce sko ro widz al fa be tycz ny do ewi den cji per so nal nej i ewi den cji pra cow ni ków
Od dzia łu VI Szta bu NW, pro wa dzo nej przez kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go mjr. Jó ze fa
Kwie ciń skie go, oraz ewi den cję per so nal ną, pseu do ni mów i na zwisk z pasz por tów pra cow ni -
ków baz łącz no ści o nu me rach 10 i 11, ba zy „Ca pri” i pla có wek w Ka irze oraz we Fran cji. 

W ra mach wy dzie lo nych se rii przy stą pio no do nada nia ukła du jed nost kom ar chi wal nym,
od twa rza jąc sys tem kan ce la ryj ny pro wa dzo ny we dług liczb w dzien ni ku po daw czym. Dzien -
ni ki po daw cze do tych akt znaj du ją się w ze spo le A – Od dział VI Szta bu NW6. Jed nost kom
nada no no we sy gna tu ry od 1 do 1150, z po zo sta wie niem sta rych sygna tur, któ re we szły już
do obie gu na uko we go. W pra ce zo sta li włą cze ni ar chi wi ści de le go wa ni do SPP przez Na czel -
ną Dy rek cję Ar chi wów Pań stwo wych: Agniesz ka Wo piń ska – ar chi wist ka Od dzia łu VAr chi -
wów Spo łecz nych Ar chi wum Akt No wych, oraz Ra fał Sztar ski – ar chi wi sta z Ar chi wum
Pań stwo we go w War sza wie – Od dzia łu w Gro dzi sku Ma zo wiec kim. Z ich po mo cą przy stą -
pio no do po rząd ko wa nia i pa gi no wa nia do ku men tów w ra mach jed no stek. Ak ta zo sta ły prze -
pa ko wa ne do bez kwa so wych te czek ar chi wal nych i opi sa ne. Ze spół obej mu je 21 mb.

W ze spo le SK-Skrzy nie moż na wy od ręb nić kil ka grup te ma tycz nych akt. Wy róż nia -
ją cą się gru pę sta no wią ak ta kan ce la rii Biu ra do Spraw Kra jo wych/Od dzia łu VI/Od dzia -
łu Spe cjal ne go Szta bu NW oraz Ko mi sji Li kwi da cyj nej Spe cjal nej. Jest to łącz nie
108 j.a. uło żo nych zgod nie z licz bą dzien ni ka za kon kret ne la ta, po se gre go wa nych we -
dług nada nych klau zul taj no ści (w tym ak ta opi sa ne ja ko taj ne do spa le nia za la ta
1940‒1945). Wśród ma te ria łów znaj du ją się m.in.: roz ka zy we wnętrz ne i sche ma ty
dotyczą ce or ga ni za cji od dzia łu i je go po szcze gól nych re fe ra tów oraz baz i pla có wek,
spra woz da nia z dzia łal no ści baz i pla có wek, in struk cje, wy tycz ne, za rzą dze nia,
korespon den cja z KG ZWZ-AK – głów nie de pe sze do ty czą ce sy tu acji woj sko wej i poli -
tycz nej w oku po wa nym kra ju, sto sun ków w spo łe czeń stwie, przy go to wań do prze pro -
wa dze nia po wszech ne go po wsta nia, prze bie gu oraz upad ku po wsta nia war szaw skie go,
ak ta do ty czą ce utworzenia i funk cjo no wa nia Pol skie go Kor pu su Przy spo so bie nia i Roz -
miesz cze nia oraz wy tycz ne wstę po wa nia do kor pu su. Zebrano tu rów nież ko re spon den -
cję z od dzia ła mi Szta bu NW, Mi ni ster stwem Skar bu i Mi ni ster stwem Obro ny
Na ro do wej. W ma te ria łach ar chi wal nych opi sa nych ja ko ko re spon den cja z wła dza mi
bry tyj ski mi znaj du ją się do ku men ty na te mat łącz no ści i trans por tu do kra ju, szko le nia
kan dy da tów do pra cy w kra ju, prze rzu tu skocz ków, wy ko ny wa nych ope ra cji lot ni czych
nad Pol ską oraz spraw fi nan so wych. 

Ob szer ną gru pą akt w ze spo le są do ku men ty ewi den cyj ne pra cow ni ków Od dzia -
łu VI Szta bu NW. Obok wspo mnia nych już no tat ni ków TP2 są to m.in.: wy ka zy ofi ce -
rów i sze re go wych bę dą cych w dys po zy cji Od dzia łu Per so nal ne go Szta bu NW, wy ka zy
sta nów Od dzia łu Spe cjal ne go, mie sięcz ne ra por ty sta nów, kar to te ka per so nal na osób
pozo sta ją cych w dys po zy cji sze fa Od dzia łu Spe cjal ne go, li sty imien ne uczest ni ków

Rola Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w opracowaniu zbiorów...
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5 Zob. In wen tarz ze spo łu ar chi wal ne go skrzy nie (SK), http://stu dium.org.uk/ima ges/PDF_CATA -
LOGUES/SK_ak tu al ny -od_2015-08-31.pdf (do stęp 5 VII 2016 r.).

6 Zob. In wen tarz ze spo łu ar chi wal ne go A (Od dział VI Szta bu Na czel ne go Wo dza), http://stu -
dium.org.uk/ima ges/PDF_CATALOGUES/A.pdf (do stęp 5 VII 2016 r.).
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Pracownia naukowa im. Haliny Czarnockiej 

(fot. A. Chrzanowska)

Studium Polski Podziemnej w Londynie – widok współczesny 

(fot. A. Chrzanowska)
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Archiwalia Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza 

(fot. A. Chrzanowska)
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kursów or ga ni zo wa nych przez Wy dział Wy szko le nia Od dzia łu Spe cjal ne go, li sty przy -
bra nych na zwisk kur san tów, wy ka zy kan dy da tów zgło szo nych do pra cy w kra ju, wnio -
ski od zna cze nio we oraz awan so we na pod ofi ce rów i ofi ce rów, a tak że wy ka zy żoł nie rzy
prze nie sio nych do dys po zy cji woj sko wych władz alianc kich. 

Du żą część sta no wią kwe stio na riu sze żoł nie rzy AK przy dzie lo nych do II Kor pu su
Pol skie go na te mat dzia łal no ści w kon spi ra cji, wy peł nia ne w la tach 1945‒1946.

W ze spo le znaj du je się rów nież gru pa akt zwią za nych z wy szko le niem skocz ków i ku -
rie rów, któ re po wsta ły w cza sie dzia łal no ści Kur su Od pra wo we go Wy dzia łu Wy szko le -
nia. Za cho wa ły się licz ne opra co wa nia, któ re mia ły przy go to wać kan dy da tów do pra cy
w kra ju, np.: „Ży cie co dzien ne w Pol sce”, „Ge sta po ‒ cha rak te ry sty ka” czy „Łącz ność
w dzia ła niach dy wer syj nych”. Oprócz te go w ze spo le moż na od na leźć: de kla ra cje
i zobowią za nia skocz ków, wy ka zy grup skocz ków i opi nie o nich, awan se skocz ków i żoł -
nie rzy pla có wek woj sko wej łącz no ści za gra nicz nej ZWZ-AK, wia do mo ści o ich lo sach,
a tak że do ku men ta cję do cho dzeń w spra wie śmier ci skocz ków, w tym jed nej z bar dziej
zna nych spraw ‒ śmier ci mjr. Le opol da Kri za ra, do wód cy Ośrod ka Wy szko le nia nr 10,
któ ry zgi nął pod czas zrzu tu w paź dzier ni ku 1944 r.

In ną gru pę sta no wi ko re spon den cja po mię dzy Od dzia łem VI/Od dzia łem Spe cjal nym
a Od dzia łem II In for ma cyj no -Wy wia dow czym, m.in. mel dun ki, de pe sze, ty go dnio we
mel dun ki z sy tu acji w oku po wa nym kra ju, ra por ty do ty czą ce prze my słu nie miec kie go,
ko lei, obiek tów woj sko wych, przy mu so we go wcie la nia do ar mii nie miec kiej.

Je śli cho dzi o se rię ma te ria łów ar chi wal nych baz i pla có wek woj sko wej łącz no ści za -
gra nicz nej ZWZ-AK, moż na wy mie nić ak ta do ty czą ce baz: na Wę grzech – krypt. „Ro mek”,
w Ru mu nii – krypt. „Bo lek”, w Sztok hol mie – krypt. „An na”, baz i pla có wek we Fran cji –
krypt. „Mo da”, w Ju go sła wii – krypt. „Sła wa”, Gre cji – krypt. „Grze gorz”, Szwaj ca rii –
krypt. „We ra”, „Pa no ra ma”, Por tu ga lii – krypt. „Li za”, „Mig dał”, Egip cie – krypt. „Pa sza”,
„Ju no”. Ak ta te zo sta ły uło żo ne w ko lej no ści: dzien ni ki po daw cze, sko ro wi dze do dzien ni -
ków po daw czych, dzien ni ki do rę czeń, de pe sze i po zo sta łe do ku men ty. Naj ob szer niej szą
część w tej se rii sta no wią ma te ria ły: Ba zy nr 10 krypt. „Im pu dent”, Do wódz twa krypt. „El -
ba”, ba zy „Ca pri”, Głów nej Ba zy Prze rzu to wej, na stęp nie funk cjo nu ją cej ja ko Ba za nr 11.
Od na leźć moż na za rzą dze nia i roz ka zy do wód ców Ośrod ka Wy szko le nia – płk. Le opol da
Oku lic kie go i mjr. Le opol da Kri za ra – w spra wie or ga ni za cji ośrod ka, pro gra my kur sów, li -
sty kur san tów, wy ka zy eta tów per so nal nych ośrod ka, do ku men ta cję z kur sów spa do chro no -
wych i od pra wo wych. W kla row ny spo sób od two rzo no struk tu rę GBP/Ba zy nr 11. Ak ta
do ty czą ce tej ba zy zo sta ły uło żo ne w pod se rie, takie jak: Do wódz two, Ad iu tan tu ra, Wy dział
Ope ra cyj ny, Wy dział Fi nan so wo -Go spo dar czy, Kwa ter mi strzo stwo, Kom pa nia Łącz no ści,
Sze fo stwo Służ by Ma te ria łu Wo jen ne go. Z Ba zy nr 11 za cho wa ła się licz na ko re spon den cja
do wódz twa z po szcze gól ny mi okrę ga mi KG AK w spra wie m.in. okre sów czu wa nia, uży -
wa nych ko dów i sy gna łów, wa run ków at mos fe rycz nych, za po trze bo wa nia na sprzęt. W se -
rii Do wódz two prze cho wy wa ny jest dzien nik czyn no ści mjr. Ja na Jaź wiń skie go z pra cy
na sta no wi sku sze fa Wy dzia łu „S” Od dzia łu Spe cjal ne go Szta bu NW i ko men dan ta GBP we
Wło szech, w któ rym za war to: opis or ga ni za cji łącz no ści lot ni czej z kra jem od 1940 r., opra -
co wa nie pla nów zrzu tów, prze bieg ope ra cji zrzu tów do kra ju, przy go to wa nie wy praw po -
szcze gól nych sa mo lo tów, sche ma ty ope ra cji lo tów, współ pra ca SOE ze Szta bem NW
w za kre sie re ali za cji za opa trze nia dla AK, spra wa zmia ny na sta no wi sku ko men dan ta GBP.
Z ko lei w se rii Wy dział Ope ra cyj ny moż na zna leźć: dzien ni ki ad iu tan ta Wy dzia łu Ope ra -
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cyj ne go GBP/Ba zy nr 11 por. Je rze go Zu brzyc kie go, ko re spon den cję z lot ni ka mi, sy gna ły
świetl ne, ko dy, ad re sy kon tak to we i ha sła dla skocz ków, ewi den cje zrzu tów lot ni czych, akta
ope ra cji lotów nad Pol skę w po szcze gól nych se zo nach.

Jed na j.a. za wie ra ma te ria ły do ty czą ce Ba zy nr 12, któ rą pla no wa no utwo rzyć
na terenie Wiel kiej Bry ta nii w opar ciu o Dy wi zję Gre na die rów Pan cer nych dla ma te ria -
ło we go wspar cia po wsta nia. Ba za, for mo wa na na pod sta wie roz ka zu Na czel ne go Wo dza
z 9 sierp nia 1944 r., osta tecz nie nie roz po czę ła swo jej dzia łal no ści.

Se rię ma te ria łów ar chi wal nych baz i pla có wek za my ka ją do ku men ty mjr. Ja na Gorz -
ki z li kwi da cji pla có wek Szta bu NW we Wło szech. Ma te ria ły te do ty czą m.in. li kwi da -
cji Ba zy nr 11, utwo rze nia Szko ły Ra dio tech nicz nej w Rzy mie i pla ców ki krypt. „Nie bo”,
kwe stii pod le gło ści służ bo wej płk. Ma ria na Do ro tycz -Ma le wi cza „Ry szar da Hań czy”,
od czerw ca 1944 r. do wód cy pla có wek wło skich Od dzia łu Spe cjal ne go Szta bu NW
(Dowódz two krypt. „El ba”), wzglę dem II Kor pu su Pol skie go, no tat ki z roz mów
mjr. Gorz ki z gen. Ta de uszem Peł czyń skim, am ba sa do rem Ka zi mie rzem Papéem, płk. Ja -
nu szem Boksz cza ni nem czy płk. Win cen tym Bą kie wi czem, a tak że je go spra woz da nie
z dzia łal no ści ko mór ki Od dzia łu Spe cjal ne go we Wło szech za czas od 25 li sto pa da 1945 r.
do 20 li sto pa da 1946 r. Istot ną czę ścią w tej gru pie są do ku men ty do ty czą ce li kwi da cji
spraw pie nięż nych i ma te ria ło wych, za mknię cia ksiąg ka so wych i zde po no wa nia fun -
duszy ba zy wło skiej, na stęp nie od na le zie nia i otwar cia skry tek z pie niędz mi, ukry ty ch
przez „Hań czę” u bo ni fra trów na Wy spie Ty be ryj skiej. Zna leźć moż na rów nież do ku -
men ty z do cho dzeń w spra wie śmier ci płk. Ma ria na Do ro tycz -Ma le wi cza.

Ostat nią se rią są ak ta fi nan so we – łącz nie 382 j.a. Są to ma te ria ły rzad ko wy ko rzy sty -
wa ne przez ba da czy. Wśród pre li mi na rzy bu dże to wych na pra cę woj sko wą w kra ju, wy ka -
zów wy ko na nia bu dże tu, ksią żek wy dat ków Od dzia łu VI Szta bu NW oraz baz i pla có wek
woj sko wej łącz no ści za gra nicz nej ZWZ-AK, do wo dów ra chun ko wo -ka so wych czy pro to -
ko łów pa ko wa nia pie nię dzy prze zna czo nych dla kra ju moż na od na leźć do ku men ty kan ce -
la ryj ne Re fe ra tu/Wy dzia łu Fi nan so we go, do ku men ty or ga ni za cyj ne, roz ka zy, za rzą dze nia,
in struk cje, któ re z roz dziel ni ka by ły kie ro wa ne do wy dzia łu, ko re spon den cję z in ny mi wy -
dzia ła mi Od dzia łu VI/Od dzia łu Spe cjal ne go oraz ba za mi i pla ców ka mi. Są to cen ne źró -
dła, któ re mo gą po słu żyć do od two rze nia struk tu ry oraz me tod pra cy Od dzia łu VI Szta bu
NW. Obok te go w se rii znaj du ją się licz ne roz li cze nia, do wo dy wpłat, wy ka zy upo sa że nia
i ze sta wie nia de po zy tów pie nięż nych pra cow ni ków Od dzia łu VI oraz skocz ków i ku rie rów
– z po da niem sta no wi ska służ bo we go, na zwi ska, na zwi ska przy bra ne go i pseu do ni mu.
Wszyst kie te in for ma cje uwzględ nio no w spo rzą dzo nych opi sach j.a.

Efek tem prac gru py ar chi wi stów jest tak że in wen tarz ar chi wal ny. Obej mu je on sy -
gna tu rę, sta rą sy gna tu rę, se rię, ty tuł j.a., da ty skraj ne, opis oraz uwa gi. Od sierp nia 2015 r.
ze spół ar chi wal ny po now nie udo stęp nia ny jest w Pra cow ni Na uko wej im. Ha li ny Czar -
noc kiej Stu dium Pol ski Pod ziem nej. 

W wy ni ku zre ali zo wa ne go przez SPP pro jek tu fi nan so wa ne go przez Mi ni ster stwo Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz przy współ pra cy ar chi wi stów IPN ze spół ar chi wal ny
SK-Skrzy nie zo stał zdi gi ta li zo wa ny7. Ze ska no wa ne jed nost ki ar chi wal ne pod łą czo no do sys -
te mu wy szu ki wa nia tre ści we wszyst kich zdigitalizowanych jed nost kach ar chi wal nych.
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7 Zob. http://stu dium.org.uk/in dex.php/pl/ak -tu al no sci -spp -lon dyn/pro jek ty -sta le -bie za ce/item/di gi -
ta li za cja -akt -od dzia lu -vi -szta bu -na czel ne go -wo dza -w -zbio rach -stu dium -pol ski -pod ziem nej -w -lon dy nie
(do stęp 22 VIII 2016 r.).
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Ko pie cy fro we z j.a. utwo rzo ne są w for ma cie pli ków jpg w roz dziel czo ści 300 dpi,
przy za cho wa niu 24-bi to wej głę bi ko lo rów. Pli ki cy fro we kon wer to wa ne są na wie lo -
stro ni co wy plik pdf, je den plik pdf jest cy fro wym od zwier cie dle niem jed nost ki ar chi wal -
nej. Do dat ko wo pod czas kon wer sji na plik pdf na no szo na jest prze szu ki wal na war stwa
OCR, umoż li wia ją ca prze glą da nie tre ści na ze ska no wa nym do ku men cie. Efek tem pro -
ce su di gi ta li za cji wie lu ze spo łów ar chi wal nych jest utwo rze nie in dek su, dzię ki któ re mu
moż li we jest prze szu ka nie tre ści we wszyst kich ze ska no wa nych do ku men tach. Wy szu -
ki wa nie od by wa się za po mo cą zin te gro wa nej wy szu ki war ki wbu do wa nej w opro gra mo -
wa nie Ado be Acro bat. W ce lu szyb kie go do stę pu do tre ści każ da cy fro wa jed nost ka
ar chi wal na po sia da uni ka to we me ta da ne umoż li wia ją ce iden ty fi ka cję po szu ki wa nej tre -
ści z kon kret ną stro ną w cy fro wej j.a. Do ku men ty moż na prze glą dać na spe cjal nie wy -
dzie lo nym sta no wi sku kom pu te ro wym w pra cow ni SPP. 

S t r e S z C z e N I e

W artykule omówiono wkład Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w opracowanie zespołu
archiwalnego SK-Skrzynie ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie w latach
2013‒2015. Pokrótce przybliżono metodę opracowania materiałów archiwalnych oraz zawartość
zespołu, na który składają się akta Biura do Spraw Krajowych/Oddziału VI/Oddziału Specjalnego
Sztabu Naczelnego Wodza/Komisji Likwidacyjnej Specjalnej, akta podległych mu baz i placówek
wojskowej łączności zagranicznej ZWZ-AK oraz akta finansowe. Opisano również proces
digitalizacji zespołu oraz sposób udostępniania treści zeskanowanych dokumentów. 

Sło wa klu czo we: Studium Polski Podziemnej, zespół archiwalny SK-Skrzynie, Biuro do Spraw
Krajowych, Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza, Oddział Specjalny Sztabu Naczelnego Wodza,
Komisja Likwidacyjna Specjalna, ZWZ, AK.

S u m m A r y

This article discusses the contribution of the Archive of the Institute of National Remembrance
in the preparation of an archival collection called “SK-Skrzynie” (“Chests”) of the Polish
Underground Movement Study Trust in London in the years 2013–2015. The method of processing
thisarchival material was shortly presented, as well as the content of the collection, comprising of
files from the Bureau for Homeland Matters/Division VI/Special Division of the Staff of the
Commander in Chief/Special Liquidation Committee, files from subordinated bases and postsfor
military foreign communication of the Union of Armed Struggle-Home Army, and financial records.
The article also refers to the digitization process of the collection and the manner in which the
contents of the scanned documents were made available. 

Key words: The Polish Underground Movement Study Trust, archival collection called “SK-
-Skrzynie” (“Chests”), Bureau for Homeland Matters, Division VI of the Staff of the Commander
in Chief, Special Division of the Staff of the Commander in Chief, Special Liquidation Committee,
Union of Armed Struggle, Home Army.

Agnieszka Chrzanowska
A

R
C

H
IW

U
M

01_Chrzanowska:PA IPN 9  05.06.2017  23:27  Strona 16



PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 17–47

Ryszard Ryszewski

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu)

Obieg dokumentacji związanej
z przygotowywaniem

postępowań lustracyjnych
na przykładzie Oddziałowego

Biura Lustracyjnego IPN 
w Poznaniu

Sło wa „lu stra cja” w zna cze niu we ry fi ka cji kan dy da tów na sta no wi ska służ by pu -
blicz nej za czę to uży wać po raz pierw szy naj praw do po dob niej w Cze cho sło wa cji
za raz po ak sa mit nej re wo lu cji1. Już na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych XX w. sło -

wo to przy ję ło się w pol skim ży ciu pu blicz nym i by ło uży wa ne na rów ni z po ję ciem „de -
ko mu ni za cja”. Ogra ni cza nie wpły wu daw nych służb bez pie czeń stwa na mło dą
de mo kra cję utoż sa mia ne by ło wów czas nie tyl ko z ujaw nia niem agen tów tych służb, lecz
tak że z ra dy kal niej szym dzia ła niem – za sto so wa niem środ ków praw nych w ce lu unie -
moż li wie nia zaj mo wa nia waż nych sta no wisk pań stwo wych przez oso by ak tyw nie wspie -
ra ją ce lub współ pra cu ją ce z re żi mem ko mu ni stycz nym.

W wy ni ku burz li wych spo rów i wie lo krot nie po dej mo wa nych prób le gi sla cyj nych
osta tecz nie do szło do kon sen su su po li tycz ne go w par la men cie i zła go dze nia opre syj no -
ści form praw nych lu stra cji. Zgod nie z du chem i li te rą pierw szej usta wy lu stra cyj nej
z 11 kwiet nia 1997 r.2 jaw ność oka za ła się waż niej sza od ka ra nia. Sank cje prze wi dzia no
nie za fakt pra cy, służ by lub współ pra cy, ale za za ta je nie tych oko licz no ści. Ro lę oskar -
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1 P. Grze lak, Woj�na�o lu�stra�cję, War sza wa 2005, s. 7–8.
2 Usta wa z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa

lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne (DzU, 1997, nr 70,
poz. 443).
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ży cie la pu blicz ne go po wie rzo no rzecz ni ko wi in te re su pu blicz ne go. W 1998 r., na ba zie
mie nia i za so bu ar chi wal ne go do tych cza so wej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze -
ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej3, po wo ła no no wy In sty tut
Pa mię ci Na ro do wej. Po wsta ła w ten spo sób nie za leż na pla ców ka o sze ro kim za kre sie
dzia ła nia (ba daw czo -ar chi wal nym z pio nem śled czym), któ ra w 2006 r. zo sta ła zo bo wią -
za na do kon ty nu owa nia pro ce dur lu stra cyj nych po zli kwi do wa nym Urzę dzie RIP. IPN
dzia ła w opar ciu o art. 7 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej, mó wią cy, że „or ga ny
wła dzy pu blicz nej dzia ła ją na pod sta wie i w gra ni cach pra wa”4. Ra my pro ce dur lu stra -
cyj nych okre śla ją usta wa o IPN oraz usta wa o ujaw nia niu5. W pre am bu le tej ostat niej
mo wa jest o kon sty tu cyj nych gwa ran cjach za pew nia ją cych oby wa te lom pra wo do in for -
ma cji. Jak wska zu je sa ma na zwa tej usta wy, isto tą lu stra cji w Pol sce jest ujaw nia nie in -
for ma cji – ro la in for ma cyj na, a nie pe na li za cyj na. Oso bom, któ re współ pra co wa ły
z re żi mem ko mu ni stycz nym, je śli tyl ko przy zna ją się do te go pu blicz nie, nie blo ku je się
do stę pu na eks po no wa ne sta no wi ska i wpły wu na funk cjo no wa nie pań stwa. Lu stra -
cja – zgod nie z obo wią zu ją cym w Pol sce po rząd kiem praw nym – ozna cza więc za po bie -
ga nie sy tu acjom, w któ rych urzęd ni cy pań stwo wi z po wo du swo jej prze szło ści mo gli by
być szan ta żo wa ni, np. przez ob cy wy wiad. Od by wa się ona po przez spraw dza nie wia ry -
god no ści osób pu blicz nych i udo stęp nia nie ar chi wów6.

Ni niej szy ar ty kuł oma wia, jak od by wa się re ali za cja pro ce dur lu stra cyj nych – jed -
ne go z głów nych usta wo wych za dań IPN – pod wzglę dem za gad nień kan ce la ryj no -
-archiwal nych, na przy kła dzie bie żą cej dzia łal no ści Od dzia ło we go Biu ra Lu stra cyj ne go
w Po zna niu. Osią te ma tycz ną jest oświad cze nie lu stra cyj ne – dro ga, ja ką prze by wa,
rola, ja ką od gry wa, i skut ki, ja kie wy wo łu je w pro ce sie lu stra cji. In ten cją au to ra jest
wy ka za nie ści słej współ pra cy, ja ka za cho dzi po mię dzy Biu rem Lu stra cyj nym i Od dzia -
ło wym Biu rem Lu stra cyj nym, a tak że po mię dzy po szcze gól ny mi ko mór ka mi or ga ni za -
cyj ny mi OBL.

Te mat ten nie zo stał do tych czas opra co wa ny. Wśród bo ga tej ofer ty wy daw ni czej IPN
znaj dzie my głów nie po zy cje na uko we i po pu la ry za tor skie do ty czą ce naj now szej hi sto rii
Pol ski oraz po świę co ne aspek tom me to do lo gicz no -źró dło znaw czym. Próż no szu kać tam
za gad nień ar chi wal no -kan ce la ryj nych zwią za nych z bie żą cym obie giem do ku men ta cji
w dzia łal no ści lu stra cyj nej. Ma ło jest rów nież źró deł trak tu ją cych o sa mym pio nie
lustracyj nym. W 64-stro ni co wym Prze�wod�ni�ku�po In�sty�tu�cie�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej7 dla te -
goż pio nu prze wi dzia no rap tem 2 stro ny. W rocz nych spra woz da niach z dzia łal no ści IPN,
li czą cych z re gu ły po kil ka set stron, in for ma cje o BL i OBL zaj mu ją prze waż nie oko ło
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3 Art. 63 i art. 68 Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 1998, nr 155, poz. 1016 z późn. zm.). 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 wej funk cjo no wa ła pod tą
na zwą od 1991 r. Kon ty nu owa ła pra ce za po cząt ko wa ne jesz cze w 1945 r. przez Głów ną Ko mi sję Ba da -
nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce i jej praw nych na stęp ców.

4 Cyt. za: art. 7 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej z 2 IV 1997 r. (DzU, 1997, nr 78, poz. 483).
5 W kwe stiach nie ure gu lo wa nych przez wspo mnia ne usta wy za sto so wa nie ma ją m.in. prze pi sy Ko -

dek su po stę po wa nia kar ne go czy Usta wa z dnia 20 VI 1985 r. o pro ku ra tu rze (DzU, 2011, nr 270,
poz. 1599 ze zm.).

6 P. Bu kal ska, M. Bo cian, M. No wa kow ski, J. Hyn dle, M. Ku tysz, W. Pię ciak, Pro�blem�lu�stra�cji
w Eu�ro�pie�Środ�ko�wej�i kra�jach�bał�tyc�kich, War sza wa 2005, s. 5.

7 Prze�wod�nik�po In�sty�tu�cie�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, red. A. Pie kar ska, War sza wa 2009, s. 54–55.
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5 proc. ob ję to ści8. Oprócz Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 paź dzier ni -
ka 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia se kre ta ria tów9 ogól no do stęp na bi blio gra fia jest
nie wy star cza ją ca, gdyż obej mu je głów nie usta wy, sta tut, re gu la min or ga ni za cyj ny i ar -
ty ku ły pra so we. Wszyst ko to spra wi ło, że w cza sie przy go to wy wa nia ar ty ku łu ko rzy sta -
no z nie pu bli ko wa nych do tąd prze pi sów we wnętrz nych IPN, nor mu ją cych szcze gó ło wo
za gad nie nia nie uję te w ww. źró dłach. Opi sa nie obie gu do ku men ta cji zwią za nej z po stę -
po wa nia mi lu stra cyj ny mi nie by ło moż li we bez po wo ła nia się na re gu lu ją ce te kwe stie
za rzą dze nia pre ze sa IPN, w tym rze czo wy wy kaz akt obo wią zu ją cy w In sty tu cie. Po dob -
nie, aby opi sać elek tro nicz ne po mo ce ewi den cyj ne czy ka ta lo gi IPN, ko niecz ne by ło
sięgnię cie do in struk cji użyt kow ni ka i wska zó wek me to dycz nych. 

1. Wpro wa dze nie

Struk tu ra IPN

W sta tu cie IPN, okre śla ją cym je go struk tu rę, wy mie nio na jest cen tra la i od dzia ły wraz
z de le ga tu ra mi. Te ry to rial ny za kres dzia ła nia wszyst kich od dzia łów, utwo rzo nych w miej -
sco wo ściach bę dą cych sie dzi ba mi są dów ape la cyj nych, od po wia da ob sza ro wi wła ści wo -
ści miej sco wej od po wied nich są dów ape la cyj nych. Od dział IPN w Po zna niu jest jed nym
z 11 od dzia łów wcho dzą cych w skład In sty tu tu10. Po wstał w na stęp stwie wej ścia w ży -
cie usta wy o IPN z 1998 r. Za po czą tek roz po czę cia dzia łal no ści od dzia łu moż na uznać
da tę no mi na cji dy rek to ra nim kie ru ją ce go, a więc wrze sień 2000 r. Po stwo rze niu ba zy
lo ka lo wej, ma te rial nej i ka dro wej roz po czę to pro ces gro ma dze nia ma te ria łów ar chi wal -
nych, któ ry trwa prak tycz nie do dzi siaj. Po cząt ko wo po znań ski od dział IPN obej mo wał
gra ni ce dzia łal no ści są dów okrę go wych w Po zna niu, Go rzo wie Wiel ko pol skim, Zie lo -
nej Gó rze i Szcze ci nie (oraz w Ko ni nie – po utwo rze niu tam są du okrę go we go w 2003 r.).
W wy ni ku prze pro wa dzo nej w 2005 r. re for my są dow nic twa i utwo rze nia Są du Ape la -
cyj ne go w Szcze ci nie po wstał w tym mie ście od dział IPN, któ ry prze jął ob szar od dzia -
ły wa nia są dów okrę go wych w Szcze ci nie i Go rzo wie Wiel ko pol skim (oraz w Ko sza li nie
z Od dzia łu IPN w Gdań sku). Osta tecz nie gra ni ce dzia ła nia Od dzia łu IPN w Po zna niu
ob ję ły by łe wo je wódz twa: po znań skie, ko niń skie, lesz czyń skie, pil skie i zie lo no gór skie11.

Biu ro Lu stra cyj ne w cen tra li oraz od dzia ło we biu ra lu stra cyj ne (przy każ dym
z 11 oddzia łów IPN) wspól nie utwo rzy ły czwar ty pion me ry to rycz ny w IPN (naj młod -
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8 W In�for�ma�cji�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2007�r.�–�31�grud�nia 2007�r. (War sza wa 2008) roz dział po -
świę co ny pio no wi lu stra cyj ne mu zaj mu je 15 stron z 307 ogó łem. W spra woz da niach za po szcze gól ne
la ta od po wied nio: za 2008 r. – 11 z 316, za 2009 r. – 16 z 426, za 2010 r. – 17 z 360, za 2011 r. – 21 z 348,
za 2012 r. – 14 z 404, za 2013 r. – 19 z 378, za 2014 r. – 12 z 436.

9 Za rzą dze nie pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia se kre ta ria -
tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań lu stra cyj nych
w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi -
sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).

10 § 10 i § 24 Sta tu tu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni Prze ciw ko Na ro do -
wi Pol skie mu. Zob. http://ipn.gov.pl/o -ipn/sta tut (do stęp 24 IV 2015 r.).

11 R. Re czek, Hi�sto�ria�kształ�to�wa�nia�się�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�-
wej�w Po�zna�niu [w:] Z ar�chi�wum�Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�w Po�zna�niu.�Stu�dia�nad za�so�-
bem, red. R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz, War sza wa–Po znań 2008, s. 16–17, 26.
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szy do cza su po wo ła nia no wych struk tur IPN w 2016 r.12). Pion lu stra cyj ny po wstał
w opar ciu o usta wę o ujaw nia niu z 2006 r., zno we li zo wa ną w lu tym 2007 r., roz sze rza -
ją cą za kres dzia ła nia In sty tu tu. 15 mar ca 2007 r. – z dniem wej ścia w ży cie ww. usta -
wy – zo stał po wo ła ny dy rek tor BL. W cią gu na stęp nych mie się cy ufor mo wa ła się
po zo sta ła struk tu ra pio nu lu stra cyj ne go13. W skład OBL (któ ry mi kie ru ją na czel ni cy)14

wcho dzą: Re fe rat Przy go to wy wa nia Ka ta lo gów i Re fe rat Ewi den cji Oświad czeń Lu stra -
cyj nych, Sy gna li zo wa nia i Pu bli ka cji (do ko mó rek tych przy dzie le ni są hi sto ry cy); Re -
fe rat Przy go to wy wa nia Po stę po wań Lu stra cyj nych (pro ku ra to rzy); Se kre ta riat
(pra cow ni cy ob słu gi biu ro wej)15. Za da nia szcze gó ło we tych ko mó rek okre śla Re gu la min
IPN16, w opar ciu o usta wę o IPN i usta wę o ujaw nia niu. Na czel nik OBL jest pro ku ra to -
rem prze ło żo nym pro ku ra to rów te go biu ra17.

Za gad nie nia kan ce la ryj no -ar chi wal ne

W OBL w Po zna niu czyn no ści zwią za ne z obie giem do ku men ta cji wy ko nu ją za -
równo pra cow ni cy Se kre ta ria tu, jak i pra cow ni cy me ry to rycz ni18. Na przy kład re jestr
ko re spon den cji od by wa się w opar ciu o bez dzien ni ko wy sys tem kan ce la ryj ny (za po -
mo cą elek tro nicz ne go sys te mu Kan ce la ria), któ ry prze zna czo ny jest do re je stro wa nia
i ewi den cjo no wa nia ko re spon den cji oraz mo ni to ro wa nia i prze cho wy wa nia in for ma cji
o jej obie gu19.

Rze czo wy wy kaz akt (da lej RWA) w IPN opar ty jest na kla sy fi ka cji dzie sięt nej, a je -
go bu do wa jest nie za leż na od struk tu ry or ga ni za cyj nej. Ak ta jed no rod ne te ma tycz nie, po -
cho dzą ce z róż nych jed no stek lub ko mó rek or ga ni za cyj nych, ma ją ten sam sym bol
i ha sło20. Kla sa I rzę du o sym bo lu 7 do ty czy ha sła „Lu stra cja” i jest roz bu do wa na o kla -
sę II rzę du, któ ra obej mu je ha sła: 70 – „Oświad cze nia lu stra cyj ne i in for ma cje o uprzed -
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12 Po re or ga ni za cji prze pro wa dzo nej w po ło wie 2016 r. cen tra la IPN skła da się z pio nów: Głów na
Ko mi sja Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, Biu ro Lu stra cyj ne, Biu ro Upa mięt nia nia
Walk i Mę czeń stwa, Biu ro Po szu ki wań i Iden ty fi ka cji, Ar chi wum IPN, Biu ro Edu ka cji Na ro do wej, Biuro
Ba dań Hi sto rycz nych.

13 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Naro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2007�r.�–�31�grud�nia 2007�r., War sza wa 2008, s. 9, 98.

14 Art. 19 Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 1998, nr 155, poz. 1016 z późn. zm.).

15 § 26 Sta tu tu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni Prze ciw ko Na ro do wi Pol -
skie mu. Zob. http://ipn.gov.pl/o -ipn/sta tut (do stęp 24 IV 2015 r.).

16 § 23 Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze -
ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, za łącz nik do Za rzą dze nia nr 36/11 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 13 IX 2011 r. Zob.
http://www.bip.ipn.gov.pl/bip/sta tus -praw ny -ipn/1276,Re gu la min -or ga ni za cyj ny -In sty tu tu -Pa mie ci -Na -
ro do wej -Ko mi sji -Sci ga nia -Zbrod ni -prz.html (do stęp 24 IV 2015 r.).

17 Art. 52g ust. 2 Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 1998, nr 155, poz. 1016 z późn. zm.).

18 § 3 ust. 3 Za łącz ni ka nr 1 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi -
sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce -
la ryj nej, rze czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek
or ga ni za cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol -
skie mu (z późn. zm.).

19 Ibi�dem, § 2 ust. 3.
20 Ibi�dem, § 5 ust. 2 i 3.
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nim zło że niu oświad cze nia”; 71 – „Ka ta lo gi te ma tycz ne”; 72 – „Udo stęp nia nie in for ma -
cji o oso bach pu blicz nych w BIP”; 73 – „Nad zór nad dzia łal no ścią OBL”; 74 – „Po stę -
po wa nie lu stra cyj ne”. Dal sza roz bu do wa ha seł obej mu je kla sę III rzę du, a w przy pad ku
ka ta lo gów te ma tycz nych IPN przy po rząd ko wa ne są sym bo le aż do kla sy IV rzę du21.

Do ku ment wszczy na ją cy da ną spra wę otrzy mu je znak spra wy skła da ją cy się z na stę -
pu ją cych ko lej no czę ści: sym bol jed nost ki lub ko mór ki or ga ni za cyj nej, po zio ma
kreska, sym bol licz bo wy ha sła kla sy fi ka cyj ne go (naj niż sze go rzę du) z RWA, po zio ma
kre ska, kolej ny nu mer re je stra cyj ny ze spi su spraw, kre ska pio no wa, dwie ostat nie cy fry
roku22. W OBL w Po zna niu sto su je się sym bo le: BL Po (ozna cza ją cy ca ły OBL
w Poznaniu), BL Po I (Re fe rat Ewi den cji Oświad czeń Lu stra cyj nych, Sy gna li zo wa nia
i Pu bli ka cji), BL Po II (Re fe rat Przy go to wy wa nia Po stę po wań Lu stra cyj nych),
BL Po III (Se kre ta riat), BL Po IV (Re fe rat Przy go to wy wa nia Ka ta lo gów)23. Do ku men -
ta cji do ty czą cej lu stra cji, wy two rzo nej w ko mór kach ma cie rzy stych za rów no od dzia łów
IPN, jak i cen tra li, za sad ni czo przy po rząd ko wa na jest kwa li fi ka cja ar chi wal na Be10. Wy -
jąt ka mi od tej re gu ły są wy peł nio ne for mu la rze oświad czeń lu stra cyj nych oraz po mo ce
ewi den cyj ne do po stę po wań lu stra cyj nych (re per to ria, sko ro wi dze itp.), któ re po sia da ją
ka te go rię „A”24.

2. Ro la oświad cze nia lu stra cyj ne go w pro ce sie lu stra cji

Oświad cze nie lu stra cyj ne

Obo wią zu ją cy wzór oświad cze nia lu stra cyj ne go sta no wi za łącz nik 1a do usta wy
o ujaw nia niu. Wzór ten za stą pił druk za kwe stio no wa ny przez wy rok TK z 11 ma ja
2007 r.25 i obo wią zu je od 14 wrze śnia 2007 r. Wszyst kie oświad cze nia zło żo ne przed tą
da tą uzna je się za nie by łe. Druk kon sty tu cyj ny – z tre ści oświad cze nia od no szą ce go się
do współ pra cy – zo stał po zba wio ny sfor mu ło wań: „świa do mym i taj nym”. 

Oświad cze nie lu stra cyj ne skła da się z czę ści „A” i „B”. Część „A” z ko lei dzie li się
na część ne ga tyw ną i po zy tyw ną. Oso ba lu stro wa na wy peł nia jed ną z nich – wpi su je da -
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21 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze -
czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.),
s. 27–30.

22 § 6 ust. 1 i 2 Za łącz ni ka nr 1 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan -
ce la ryj nej, rze czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek
or ga ni za cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol -
skie mu (z późn. zm.).

23 Za łącz nik nr 3 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze -
czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.), s. 3.

24 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze -
czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.),
s. 27–30.

25 Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 V 2007 r., sygn. akt K 2/07 (DzU, 2007, nr 85, poz. 571).
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ne oso bo we i pod kre śla wła ści wą część od no szą cą się (w za leż no ści od po twier dze nia
lub za prze cze nia) do pra cy, służ by i współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwa,
o któ rych mo wa w art. 2 usta wy lu stra cyj nej. Do pusz czal ne są pod kre śle nia za rów no
w czę ści po zy tyw nej, jak i ne ga tyw nej, o ile nie za cho dzi sprzecz ność we wnętrz na, a in -
for ma cje w obu czę ściach uzu peł nia ją się – np. pod kre ślo na współ pra ca i za prze cze nie
pra cy oraz służ by itd. Część „B” prze zna czo na jest do opi sa nia szcze gó łów pra cy służ by
lub współ pra cy – dat, funk cji, or ga nów, do dat ko wych wy ja śnień. Wy peł nia się ją tyl ko
w przy pad ku wy peł nie nia po zy tyw nej czę ści „A”. Oświad cze nie lu stra cyj ne skła da ją oso -
by uro dzo ne przed 1 sierp nia 1972 r. Ce zu rę tę wy zna czo no dla tych, któ rzy by li peł no -
let ni do cza su li kwi da cji SB, co na stą pi ło 31 lip ca 1990 r.26

Obo wią zek zło że nia oświad cze nia lu stra cyj ne go na stę pu je „w chwi li wy ra że nia zgo -
dy na kan dy do wa nie lub zgo dy na ob ję cie lub wy ko ny wa nie funk cji, a w przy pad ku żoł -
nie rza za wo do we go przed do rę cze niem mu de cy zji o wy zna cze niu na sta no wi sko
służ bo we”27. Od by wa się to za po śred nic twem or ga nów wy mie nio nych w art. 8 usta wy
lu stra cyj nej. Nie zło że nie oświad cze nia lub zło że nie po ter mi nie skut ku je po zba wie niem
pra wa do ob ję cia lub peł nie nia funk cji pu blicz nej28.

Naj więk sze okre so we zintensyfikowanie za dań pio nu lu stra cyj ne go wią że się z wy -
bo ra mi sa mo rzą do wy mi29. Wła ści we ko mi sje wy bor cze (gmin ne, miej sko -gmin ne, miej -
skie, po wia to we i wo je wódz kie) otrzy mu ją oświad cze nia lu stra cyj ne kan dy da tów
(na rad nych, wój tów, bur mi strzów i pre zy den tów miast) z po szcze gól nych ko mi te tów wy -
bor czych30. Ko mi sje spi su ją treść oświad czeń lu stra cyj nych (tyl ko z czę ści „A”) w ce lu
za miesz cze nia od po wied niej in for ma cji o kan dy da tach w ob wiesz cze niu wy bor czym. In -
for ma cje te po da je się do pu blicz nej wia do mo ści naj póź niej 20 dni przed wy bo ra mi. Na -
stęp nie ory gi na ły oświad czeń ko mi sje wy bor cze nie zwłocz nie od sy ła ją do OBL
wła ści we go dla miej sca za miesz ka nia da ne go kan dy da ta31. W OBL wpły wa ją ce pi sma
z oświad cze nia mi re je stro wa ne są pod nu me rem RWA 700 (ko re spon den cja bie żą ca, pi -
smo otrzy mu je znak wg wzo ru: BL Po I 700-…(…)/dwie ostat nie cy fry ro ku)32. Prze pro -
wa dza na jest ana li za w ce lu od rzu ce nia oświad czeń sprzecz nych w swo jej tre ści (tzn.
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26 Da ta 31 VII 1990 r. wy ni ka z art. 131 Usta wy z dnia 6 IV 1990 r. o Urzę dzie Ochro ny Pań stwa
(DzU, 1990, nr 30, poz. 180), któ ry re gu lo wał pro ces roz wią za nia SB.

27 Cyt. za: art. 7 ust. 2 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez -
pie czeń stwa pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne
(DzU, 1997, nr 70, poz. 443).

28 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�-
ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2009�r.�–�31�grud�nia 2009�r., War sza wa 2010, s. 155.

29 Spię trze nie za dań zwią za nych z ty mi wy bo ra mi i krót kie ter mi ny ich re ali za cji, za kre ślo ne obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi ustaw, wy mu sza ją szcze gól ną or ga ni za cję pra cy w OBL. Nie rzad ko wią że się
to z pra cą w go dzi nach nad licz bo wych i w dniach wol nych. Zob. In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu
Pamię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia
2010 r.�–�31�grud�nia 2010�r., War sza wa 2011, s. 173.

30 Art. 426 i art. 479 Usta wy z dnia 5 I 2011 r. – Ko deks wy bor czy (DzU, 2011, nr 21, poz 112).
31 Ibi�dem, art. 433 i art. 435.
32 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia

Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej,
rzeczowe go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.),
s. 27.
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wy peł nio na i pod pi sa na część ne ga tyw na i po zy tyw na oświad cze nia), po sia da ją cych bra -
ki i błę dy for mal ne (np. brak pod pi su, da ty, da nych oso bo wych, nie wła ści wy druk) lub
zło żo nych przez oso by nie pod le ga ją ce lu stra cji ze wzglę du na wiek lub peł nio ną funk cję.
Oświad cze nia ta kie na tych miast zwra ca ne są do wła ści wych ko mi sji wy bor czych ze wska -
za niem przy czy ny zwro tu i (o ile to moż li we) w ce lu usu nię cia wa dy przez kan dy da tów
jesz cze przed da tą wy bo rów. Zwro to wi pod le ga ją tak że oświad cze nia zło żo ne po raz ko -
lej ny przez te sa me oso by (sze rzej w pod roz dzia le In for ma cje o zło żo nym oświad cze niu
lu stra cyj nym). Wresz cie, oświad cze nia zwra ca się oso bom pry wat nym, któ re na de sła ły je
z po mi nię ciem or ga nu wy mie nio ne go w art. 8 usta wy o ujaw nia niu, z po ucze niem, że
powin ny cze kać na we zwa nie wła ści we go or ga nu33. Pierw szy raz zło żo ne (li cząc
od 14 wrześ nia 2007 r.) i pra wi dło wo wy peł nio ne oświad cze nia lu stra cyj ne są wpro wa -
dza ne do apli ka cji Oświad cze nie (wspo ma ga ją cej pro ces re je stra cji wy peł nio nych for mu -
la rzy lu stra cyj nych), po czym wy sy ła ne par tia mi do Biu ra Lu stra cyj ne go. Tam pod le ga ją
we ry fi ka cji pod wzglę dem for mal nym, zo sta je im nada ny uni kal ny nu mer za po mo cą ręcz -
ne go nu me ra to ra. Na stęp nie nu mer ten wpro wa dzo ny jest do apli ka cji Oświad cze nie34.

Wspo mnia na apli ka cja jest elek tro nicz nym re je strem oświad czeń lu stra cyj nych,
o którym mo wa w art. 20 ust. 7 usta wy o ujaw nia niu. Za wie ra ich elek tro nicz ne (cy fro -
we) ko pie, któ re uzu peł nia ne są m.in. o in for ma cje na te mat wszczę cia po stę po wa nia czy
spo so bu je go za koń cze nia (w tym tre ści orze czeń są du koń czą cych po stę po wa nie w każ -
dej in stan cji)35. Użyt kow nik tej elek tro nicz nej ba zy mo że wy szu ki wać da ne przy uży ciu
m.in. ta kich pa ra me trów jak: nu mer oświad cze nia, do wol ne da ne oso bo we oso by lu stro -
wa nej, imię i na zwi sko wpro wa dza ją ce go, da ta wpro wa dze nia. Po nad to – w za leż no ści
od przy zna nych upraw nień – moż li we jest wpro wa dza nie, we ry fi ko wa nie i edy to wa nie
da nych do ty czą cych zło żo nych oświad czeń. Sys tem umoż li wia tak że two rze nie i wy druk
ra por tów36.

W przy pad ku nie wy wią zy wa nia się or ga nów wy mie nio nych w art. 8 usta wy lu stra -
cyj nej z obo wiąz ku na de sła nia oświad cze nia, OBL wy sy ła pi smo in ter wen cyj ne (o nu -
me rze RWA 70437), sy gna li zu ją ce brak oświad cze nia3 8.
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33 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Naro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2014�r.�–�31�grud�nia 2014�r., War sza wa 2015, s. 194–196.

34 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Naro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2008�r.�–�31�grud�nia 2008�r., War sza wa 2009, s. 133.

35 Art. 20 ust. 7 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie czeń -
stwa pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne (DzU, 1997,
nr 70, poz. 443).

36 Oświad cze nie. In struk cja użyt kow ni ka apli ka cji wspo ma ga ją cej pro ces re je stra cji oświad czeń
lustra cyj nych w Biu rze Lu stra cyj nym IPN – do ku ment opra co wa ny w IPN.

37 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej,
rzeczowe go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.),
s. 27.

38 § 23 pkt 2 lit. c Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, za łącz nik do Za rzą dze nia nr 36/11 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 13 IX 2011 r. Zob.
http://www.bip.ipn.gov.pl/bip/sta tus -praw ny -ipn/1276,Re gu la min -or ga ni za cyj ny -In sty tu tu -Pa mie ci -Na -
ro do wej -Ko mi sji -Sci ga nia -Zbrod ni -prz.html (do stęp 24 IV 2015 r.).
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In for ma cja o zło żo nym oświad cze niu lu stra cyj nym

Oświad cze nie lu stra cyj ne skła da się raz3 9. Oso ba po now nie we zwa na do je go zło że -
nia przed kła da in for ma cję o uprzed nio zło żo nym oświad cze niu. Jej wzór sta no wi za łącz -
nik 2a do usta wy lu stra cyj nej. Za wie ra on m.in. da tę zło że nia oświad cze nia lu stra cyj ne go,
na zwę or ga nu, któ re mu je zło żo no, oraz funk cję, z ty tu łu któ rej to uczy nio no. Nie każ dy
kan dy dat po tra fi przy wo łać te da ne z pa mię ci, a są one nie zbęd ne do pra wi dło we go wy -
peł nie nia for mu la rza. Dla te go pra cow ni cy OBL pro wa dzą ob słu gę te le fo nicz ną40 za py -
tań o da tę zło że nia oświad czeń lu stra cyj nych oraz na zwę or ga nu, do któ re go je zło żo no.
Od po wie dzi udzie la ne są kan dy da tom oraz ko mi sjom wy bor czym na pod sta wie in for -
ma cji za war tych w apli ka cji Oświad cze nie. Na stęp nie wła ści wa ko mi sja wy bor cza, która
przy ję ła in for ma cję o zło żo nym oświad cze niu lu stra cyj nym, wy stę pu je do OBL – wła -
ści we go dla miej sca za miesz ka nia da ne go kan dy da ta – z za py ta niem o treść oświad czeń
lu stra cyj nych kan dy da tów. Za py ta nie wy sy ła ne jest w for mie fak su i po win no za wie rać
do kład ny ad res ko mi sji wy bor czej, nu mer te le fo nu i fak su, na zwi sko i imię prze wod ni -
czą ce go ko mi sji, na zwi sko, imię oraz nu mer PESEL oso by, któ rej za py ta nie do ty czy. Wa -
run kiem ko niecz nym do skie ro wa nia po wyż sze go za py ta nia jest fakt zło że nia przez
kan dy da ta in for ma cji o uprzed nim zło że niu oświad cze nia lu stra cyj ne go4 1. Wpły wa ją ce
pi smo z za py ta niem re je stro wa ne jest pod nu me rem RWA 706 (udo stęp nia nie oświad -
czeń lub ich ko pii pod mio tom upraw nio nym, pi smo otrzy mu je znak wg wzo ru: BL
Po I 706-…(…)/dwie ostat nie cy fry ro ku)42. Dla spraw ne go prze bie gu pro ce dur przed -
wy bor czych do pusz cza się udzie la nie od po wie dzi ko mi sjom wy bor czym, bez wzglę du
na przy na leż ność od dzia ło wą oświad cze nia lu stra cyj ne go. Od po wiedź udzie la na jest
zgod nie z in for ma cja mi za war ty mi w apli ka cji Oświad cze nie lub na pod sta wie ko pii
oświad czeń znaj du ją cych się w OBL. Upu blicz nia się in for ma cje za war te wy łącz nie
w czę ści „A” oświad cze nia. Na tej pod sta wie w ob wiesz cze niu wy bor czym pu bli ko wa -
na jest in for ma cja o tre ści za war tej w for mu la rzu lu stra cyj nym. 

Na stęp nie ko mi sje wy bor cze nad sy ła ją do OBL ory gi na ły in for ma cji o zło żo nym
oświad cze niu lu stra cyj nym – ra zem lub osob no z ory gi na ła mi oświad czeń lu stra cyj nych.
Re je stra cja pism prze ka zu ją cych od by wa się pod nu me rem RWA 700, ana lo gicz nie jak
opi sa no po wy żej. Na in for ma cjach o zło żo nych oświad cze niach lu stra cyj nych
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39 Wy ją tek sta no wi sy tu acja okre ślo na w ust. 3a art. 7 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu
pracy lub służ by w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób
peł nią cych funk cje pu blicz ne (DzU, 1997, nr 70, poz. 443).

40 Udzie la nie in for ma cji in te re san tom jest jed ną z pod sta wo wych czyn no ści kan ce la ryj nych w IPN,
któ rą wy ko nu ją za rów no pra cow ni cy ob słu gi biu ro wej, jak i pra cow ni cy me ry to rycz ni. Zob.: § 3 ust. 1
pkt 7 i § 3 ust. 2 pkt 3 Za łącz ni ka nr 1 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in -
struk cji kan ce la ryj nej, rze czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek
i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro -
do wi Pol skie mu (z późn. zm.).

41 In struk cja po stę po wa nia ko mi sji wy bor czych z oświad cze nia mi lu stra cyj ny mi oraz in for ma cja mi
o uprzed nim zło że niu oświad czeń wpły wa ją cy mi do OBL (prze sła na pi smem nr BLII-707-3(21)/10
z 3 XI 2010 r.).

42 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze -
czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.), s. 27.
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w OBL – przed ode sła niem ich do BL – wpi sy wa ny jest nu mer uprzed nio zło żo ne go
oświad cze nia (uzy ska ny z apli ka cji Oświad cze nie).

Współ pra ca po mię dzy Biu rem Lu stra cyj nym 

i Od dzia ło wym Biu rem Lu stra cyjnym

W przy pad ku wy bo rów par la men tar nych pro ce du ry zwią za ne z obie giem oświad czeń
lu stra cyj nych ob słu gu je cen tra la. Od dzia ło we biu ra lu stra cyj ne peł nią je dy nie ro lę in for -
ma cyj ną w ra zie za py tań o cha rak te rze po rząd ko wym (np. o fakt zło że nia oświad cze nia,
da tę itp.)43. Kan dy da ci na po słów i se na to rów skła da ją oświad cze nia lu stra cyj ne bądź in -
for ma cje o uprzed nio zło żo nym oświad cze niu do swo ich ko mi te tów wy bor czych, któ re
prze ka zu ją je do okrę go wych ko mi sji wy bor czych. Po za re je stro wa niu kan dy da ta ww.
do ku men ty lu stra cyj ne prze sy ła ne są do Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej, a stam tąd nie -
zwłocz nie do Biu ra Lu stra cyj ne go. Okrę go we ko mi sje wy bor cze spo rzą dza ją ob wiesz -
cze nia o za re je stro wa nych li stach kan dy da tów, za wie ra ją ce m.in. in for ma cje
o oświad cze niach lu stra cyj nych kan dy da tów. Mu szą one zo stać wy wie szo ne naj póź -
niej 10 dni przed da tą wy bo rów44. Treść oświad cze nia lu stra cyj ne go po da je się do pu -
blicz nej wia do mo ści tak że w przy pad ku kan dy da tów na po słów do Par la men tu
Eu ro pej skie go (obo wią zu je pro ce du ra jak przy wy bo rach do sej mu i se na tu) oraz kan dy -
da tów na Urząd Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej4 5. Kan dy da ci na naj waż niej szą
funk cję pu blicz ną w pań stwie skła da ją swo je oświad cze nia lu stra cyj ne bądź in for ma cje
o zło żo nym oświad cze niu bez po śred nio do Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej. PKW kie -
ru je je nie zwłocz nie do są du okrę go we go – wła ści we go ze wzglę du na miej sce za miesz -
ka nia kan dy da ta – i po wia da mia o tym BL. Po stę po wa nie lu stra cyj ne wszczy na ne jest
przez sąd z urzę du46, po przed sta wie niu przez od po wied ni OBL sta no wi ska o zgod no ści
z praw dą zło żo ne go oświad cze nia.

Biu ro Lu stra cyj ne kie ru je do od dzia ło wych biur lu stra cyj nych uwie rzy tel nio ne kse -
ro ko pie oświad czeń lu stra cyj nych w ce lu prze pro wa dze nia ich ana li zy. Aby unik nąć wie -
lo krot ne go ko pio wa nia te go sa me go oświad cze nia, w cen tra li pro wa dzo ny jest re jestr
wy ko na nych ko pii47. O wła ści wo ści miej sco wej da ne go OBL de cy du je miej sce za miesz -
ka nia oso by lu stro wa nej48. Ko lej ność ana li zy wy zna czo na jest w art. 22 usta wy o ujaw -
nia niu (od no śnie do wy mie nio nych tam osób peł nią cych funk cje pu blicz ne)49.
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43 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Naro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2011�r.�–�31�grud�nia 2011�r., War sza wa 2012, s. 161.

44 Art. 212 § 5 pkt 3, art. 215, art. 221 i art. 258 Usta wy z dnia 5 I 2011 r. – Ko deks wy bor czy
(DzU, 2011, nr 21, poz. 112).

45 Art. 13 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nieniu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie czeń stwa
pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne (DzU, 1997,
nr 70, poz. 443).

46 Art. 297 i art. 298 Usta wy z dnia 5 I 2011 r. – Ko deks wy bor czy (DzU, 2011, nr 21, poz. 112).
47 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko

Naro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2008�r.�–�31�grud�nia 2008�r., War sza wa 2009, s. 135.
48 Art. 17 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie czeń stwa

pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne (DzU, 1997,
nr 70, poz. 443).

49 Art. 52e ust. 1 Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 1998, nr 155, poz. 1016 z późn. zm.).
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W od nie sie niu do po zo sta łych osób pod le ga ją cych lu stra cji ko lej ność ana li zy ich oświad -
czeń ty po wa na jest lo so wo. Pro ce du ra ta prze pro wa dza na jest naj pierw w BL, nie rza -
dziej niż raz do ro ku, przy uży ciu in for ma tycz ne go pro gra mu ko re lu ją ce go. Od by wa się
to po przez po wią za nie zbio ru oświad czeń lu stra cyj nych, któ re nie by ły wcze śniej ana li -
zo wa ne, z elek tro nicz ny mi po mo ca mi ewi den cyj no -in for ma cyj ny mi (apli ka cje Cy fro we
Ar chi wum i ZEZZOR). Wy ła nia się w ten spo sób zbiór oświad czeń zło żo nych przez oso -
by, wo bec któ rych za cho wa ły się za pi sy za wie ra ją ce zgod ność co naj mniej na zwi ska,
imie nia oraz ro ku uro dze nia lub imie nia oj ca50. Spo śród tej gru py osób w OBL lo su je
się – zgod nie z per ty nen cją te ry to rial ną – oświad cze nia lu stra cyj ne do ana li zy. Lo so wa -
nie od by wa się przy uży ciu sys te mu te le in for ma tycz ne go w pierw szych 10 dniach mie -
sią ca i jest pro to ko ło wa ne pi sem nie51.

Po za ko lej no ścią usta lo ną w wy żej opi sa ny spo sób ana li zie pod da wa ne są oświad -
cze nia lu stra cyj ne, wo bec któ rych za ist nia ły uza sad nio ne po dej rze nia co do zgod no ści
z praw dą52, tj. w przy pad ku, gdy w elek tro nicz nych ba zach da nych IPN fi gu ru ją oso by,
któ re zło ży ły ne ga tyw ne oświad cze nia. Wska zy wa niem od dzia ło wym biu rom ta kich
oświad czeń zaj mu je się Sek cja Ana li tycz no -Stu dyj na Wy dzia łu Przy go to wy wa nia i Nad -
zo ru nad Po stę po wa nia mi Lu stra cyj ny mi, po wo ła na 1 czerw ca 2012 r. w Biu rze Lu stra -
cyj nym. Po nad to ww. jed nost ka pro wa dzi au dyt za re je stro wa nych w OBL spraw „Ppl”,
prze pro wa dza ana li zy i kon sul ta cje, a tak że za pew nia wspar cie me ry to rycz ne i szko le nia
dla pra cow ni ków53.

3. Przy go to wy wa nie po stę po wań lu stra cyj nych

Se kre ta riat

W OBL w Po zna niu gros prac kan ce la ryj no -biu ro wych i po moc ni czych, zwią za nych
z przy go to wa niem po stę po wań lu stra cyj nych, wy ko nu je Se kre ta riat. W ko mór ce tej nie
po wo ła no kie row ni ka54, dla te go pra cow ni cy Se kre ta ria tu pod le ga ją na czel ni ko wi OBL
i wy ko nu ją za da nia w spra wach za ła twia nych przez pro ku ra to rów w ra mach ich usta wo -
wych kom pe ten cji55.

W OBL kse ro ko pie oświad czeń lu stra cyj nych otrzy ma nych z BL pod le ga ją we ry fi -
ka cji w opar ciu o da ne za war te w re je strze PESEL ba zy Źró dło56. Na stęp nie gru po wa ne
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50 § 3 i § 4 Za rzą dze nia nr 25/13 pre ze sa IPN z dnia 9 IV 2013 r. w spra wie spo so bu ty po wa nia
do ana li zy oświad czeń lu stra cyj nych, co do któ rych prze pi sy pra wa nie okre śla ją usta wo wej ko lej no ści
ana li zy.

51 Ibi�dem, § 6.
52 Ibi�dem, § 7.
53 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko

Naro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2012�r.�–�31�grud�nia 2012�r., War sza wa 2013, s. 165.
54 § 2 Za rzą dze nia nr 2 dy rek to ra Biu ra Lu stra cyj ne go IPN-KŚZpNP z dnia 2 IV 2009 r. w spra wie

po dzia łu czyn no ści pra cow ni ków Se kre ta ria tu OBL w Po zna niu.
55 § 3 i § 5 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia se -

kre ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań lu stra cyj -
nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).

56 Pkt 2 Po ro zu mie nia BL oraz BUiAD IPN-KŚZpNP w spra wie try bu re ali zo wa nia kwe rend
dotyczących osób pu blicz nych w ro zu mie niu art. 4 Usta wy z dnia 18 X 2006 r. o ujaw nia niu in for ma cji
o do ku men tach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa z lat 1944–1990 oraz tre ści tych do ku men tów.
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są w li sty po 20. Każ da z nich opa try wa na jest uni ka to wym nu me rem i wy sy ła na do Ar -
chi wum IPN57 i jed no stek pod le głych w ce lu wy ko na nia spraw dzeń. Od 2007 r. kwe ren -
da wstęp na wszczy na na by ła w od dzia ło wych biu rach udo stęp nia nia i ar chi wi za cji
do ku men tów za po śred nic twem BUiAD. Za ko or dy na cję i nad zór ca ło ści kwe ren dy ar -
chi wal nej do ty czą cej osób peł nią cych funk cje pu blicz ne, a tak że za wszel ką ko re spon -
den cję z pio nem lu stra cyj nym od po wia dał je den z za stęp ców dy rek to ra BUiAD
w War sza wie58. Od 2009 r. OBL sa mo dziel nie wszczy na kwe ren dę wstęp ną za rów no
w Ar chi wum IPN59, jak i w jed nost kach pod le głych60 (w 10 po zo sta łych od dzia łach i 3 de -
le ga tu rach z za so bem ar chi wal nym). Za py ta nia i od po wie dzi w ra mach ta kiej współ pra -
cy re je stro wa ne są pod nu me rem RWA 70861. Licz ba za ini cjo wa nych pro ce dur
we ry fi ku ją cych praw dzi wość oświad czeń lu stra cyj nych ma ści sły zwią zek z uzgad nia -
nym co rocz nie li mi tem za py tań lu stra cyj nych kie ro wa nych do Ar chi wum IPN, przy zna -
nym od dzia ło wym biu rom lu stra cyj nym. Po cząt ko wo – łącz nie na każ dy mie siąc – by ło
to 450 za py tań, od li sto pa da 2011 r. – 66062, a od lip ca 2012 r. – 1000. Przy dział tych li -
mi tów na po szcze gól ne biu ra jest zróż ni co wa ny w za leż no ści od sta nu oso bo we go da nej
jed nost ki i po zio mu skom pli ko wa nia ma te rii spraw w tym biu rze63. W Ar chi wum IPN
po wo ła ny jest ze spół do spraw re ali za cji za py tań Biu ra Lu stra cyj ne go, któ ry zaj mu je się
współ pra cą z pio nem lu stra cyj nym w za kre sie zle co nych kwe rend. Do za dań te go ze spo -
łu na le ży m.in. do ko ny wa nie spraw dzeń w ma te ria łach ewi den cyj nych znaj du ją cych się
w dys po zy cji Wy dzia łu Informacji i Sprawdzeń Ar chi wum IPN. W przy pad ku od na le -
zie nia in for ma cji do ty czą cych wska za nych osób wy ko ny wa ne są uwie rzy tel nio ne kse ro -
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57 Do czerw ca 2016 r. pion ar chi wal ny IPN w cen tra li no sił na zwę: „Biu ro Udo stęp nia nia i Ar chi wi -
za cji Do ku men tów”, a w po szcze gól nych od dzia łach: „Od dzia ło we Biu ro Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji
Do ku men tów”.

58 Pkt 5 i pkt 6 Po ro zu mie nia BL oraz BUiAD IPN-KŚZpNP w spra wie try bu re ali zo wa nia kwe rend
do ty czą cych osób pu blicz nych w ro zu mie niu art. 4 Usta wy z dnia 18 X 2006 r. o ujaw nia niu in for ma cji
o do ku men tach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa z lat 1944–1990 oraz tre ści tych do ku men tów.

59 Spraw dze nia do ko ny wa ne są w po mo cach ewi den cyj nych obej mu ją cych 10 kar to tek (ich łącz ny
za sób to bli sko 7 km), dzien ni ki re je stra cyj ne i ar chi wal ne, elek tro nicz ne ba zy da nych, elek tro nicz ne
sys te my SYSKIN, ZSKO. Zob.: pkt 3, lit. e anek su do Po ro zu mie nia BL oraz BUiAD IPN-KŚZpNP
w spra wie try bu re ali zo wa nia kwe rend do ty czą cych osób pu blicz nych w ro zu mie niu art. 4 Usta wy
z dnia 18 X 2006 r. o ujaw nia niu in for ma cji o do ku men tach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa z lat
1944–1990 oraz tre ści tych do ku men tów.

60 Przy kła do wo w zbio rze Od dzia ło we go Ar chi wum IPN w Po zna niu pod sta wo wą po mo cą ewi den -
cyj ną, któ rą obej mu je spraw dze nie, jest zbior cza kar to te ka kil ku kar to tek te ma tycz nych by łych wy dzia -
łów „C” (ar chi wal nych) KW MO/WUSW w Po zna niu, Ko ni nie, Lesz nie, Pi le i Zie lo nej
Gó rze – tzw. kar to te ka ogól no in for ma cyj na. Zob. P. Drzy ma ła, Za�rys� struk�tu�ry� ewi�den�cji� ogól�no�-
informacyj�nej�Sek�cji II Wy�dzia�łu�„C”�KW�MO/WUSW�w Po�zna�niu [w:] Z ar�chi�wum�Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu
Pamię�ci�Na�ro�do�wej�w Po�zna�niu…, s. 89.

61 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze -
czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.),
s. 27.

62 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�-
ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2011�r.�–�31�grud�nia 2011�r., War sza wa 2012, s. 158.

63 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�-
ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2012�r.�–�31�grud�nia 2012�r., War sza wa 2013, s. 162.
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ko pie oraz wypisy6 4. Od no śnie do taj ne go, wy od ręb nio ne go zbio ru, okre ślo ne go w art. 39
usta wy o IPN, wy ko ny wa nie kwe rend, udzie la nie in for ma cji z ma te ria łów ewi den cyj -
nych znaj du ją cych się w tym zbio rze, a tak że wy ko ny wa nie wy pi sów, od pi sów i ko -
pii – re ali zu je Sek cja Ob słu gi Zbio ru Wy od ręb nio ne go Wy dzia łu Za rzą dza nia Za so bem
Ar chi wal nym Ar chi wum IPN65. Pro ku ra to rzy i upo waż nie ni pra cow ni cy OBL ma ją peł -
ny do stęp do ta kiej do ku men ta cji66.

Po na dej ściu od po wie dzi z wy ni ka mi kwe ren dy wstęp nej na czel nik OBL wy da je za -
rzą dze nie do ty czą ce re je stra cji spra wy przez Se kre ta riat w re per to rium „Ppl”, pro wa dzo -
nym dla przy go to wy wa nych po stę po wań lu stra cyj nych. W OBL w Po zna niu ozna cze nie
li te ro we „Ppl” ła ma ne jest do dat ko wo przez skrót za wie ra ją cy dwie pierw sze li te ry na -
zwy sie dzi by biu ra – „Ppl/Po”67. Następnym czło nem sy gna tu ry jest nu mer spra wy we -
dług ko lej no ści wpi su do re per to rium, ła ma ny przez dwie ostat nie cy fry ro ku68. Pierw sza
spra wa za ło żo na w 2016 r. bę dzie za tem mia ła sy gna tu rę „Ppl/Po 1/16”. Re per to ria i re -
je stry za kła da się dla każ de go ro ku ka len da rzo we go, ale nie za pi sa ne kar ty wy ko rzy sty -
wa ne są w na stęp nym ro ku. Spra wa raz wpi sa na do re per to rium „Ppl” pro wa dzo na jest
do jej za koń cze nia pod tą sa mą sy gna tu rą69. Za kre śle nie w re per to rium spra wy „Ppl” ja -
ko za koń czo nej mo że na stą pić m.in. w przy pad ku skie ro wa nia do są du wnio sku o wszczę -
cie po stę po wa nia lu stra cyj ne go (de cy du je wte dy da ta po kwi to wa nia przy ję cia wnio sku
przez sąd lub da ta nada nia w urzę dzie pocz to wym) lub stwier dze nia bra ku pod staw
do skie ro wa nia ww. wnio sku (za koń cze nie na stę pu je z da tą pod pi sa nia po wia do mie nia)70.
W Se kre ta ria cie za kła da ne są ak ta głów ne i ak ta pod ręcz ne pro ku ra to ra71 z na nie sio ną
sy gna tu rą „Ppl/Po”. Ak ta pod ręcz ne prze cho wu je pro ku ra tor w ce lu peł nie nia nad zo ru
nad przy go to wy wa nym po stę po wa niem. Pi sma wy sy ła ne w ra mach spra wy za re je stro -
wa nej w tym re per to rium otrzy mu ją ozna cze nie we dług sy gna tu ry „Ppl”.

Z po zo sta łych środ ków ewi den cyj nych po znań skie go OBL, ma ją cych za sto so wa nie
w przy go to wy wa niu po stę po wa nia lu stra cyj ne go, pro wa dzo ne są tak że (RWA 742)72:
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64 Za rzą dze nie nr 10/12 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw -
ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 4 I 2012 r. w spra wie po wo ła nia ze spo łu do spraw re ali za cji za py tań Biu -
ra Lu stra cyj ne go.

65 § 11 ust. 3, pkt 3b Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, za łącz nik do Za rzą dze nia nr 36/11 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 13 IX 2011 r. Zob.
http://www.bip.ipn.gov.pl/bip/sta tus -praw ny -ipn/1276,Re gu la min -or ga ni za cyj ny -In sty tu tu -Pa mie ci -Na -
ro do wej -Ko mi sji -Sci ga nia -Zbrod ni -prz.html (do stęp 24 IV 2015 r.).

66 Art. 52f Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 1998, nr 155, poz. 1016 z późn. zm.).

67 § 37 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia se kre -
ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań lu stra cyj -
nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).

68 Ibi�dem, § 27.
69 Ibi�dem, § 37 i § 38.
70 Ibi�dem, § 44.
71 Ibi�dem, § 33.
72 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia

Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze -
czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.), s. 30.
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rejestr „Ap/Ppl” (dla środ ków od wo ław czych oraz wnio sków o wzno wie nie po stę po wa -
nia są do we go za koń czo ne go pra wo moc nym orze cze niem), re jestr „Ko” (dla ko re spon -
den cji ogól nej we wszel kich in nych ka te go riach spraw, nie re je stro wa nych w po zo sta łych
urzą dze niach ewi den cyj nych), re jestr „Drz” (dla do wo dów rze czo wych), re jestr „IP” (dla
wnio sków o udo stęp nie nie in for ma cji pu blicz nej), wy ka zy kon tro l ne „Wz” (dla spraw,
w któ rych po stę po wa nie za wie szo no), „E” (dla eks pe dy cji prze sy łek), „Ww” (dla wy ka -
zy wa nia opłat i in nych wy dat ków po no szo nych w związ ku z przy go to wa niem po stę po -
wa nia lu stra cyj ne go), wy kaz bie głych, tłu ma czy i spe cja li stów, wy kaz wo kand73.

Za da nia hi sto ry ka (Re fe rat Ewi den cji Oświad czeń Lu stra cyj nych, Sy gna li zo wa -

nia i Pu bli ka cji)

Spra wa „Ppl” przy dzie la na jest hi sto ry ko wi – pra cow ni ko wi me ry to rycz ne mu Re fe -
ra tu Ewi den cji Oświad czeń Lu stra cyj nych, Sy gna li zo wa nia i Pu bli ka cji, któ ry otrzy mu -
je ak ta głów ne. Na tym eta pie znaj du ją się w nich: za rzą dze nie pro ku ra to ra do ty czą ce
re je stra cji spra wy „Ppl”, kse ro ko pia oświad cze nia lu stra cyj ne go, wy druk z re je stru
PESEL74 i wy ni ki kwe ren dy pod sta wo wej z od dzia łów i de le ga tur IPN. Do roz po czę cia
czyn no ści służ bo wych przez hi sto ry ka nie jest ko niecz ny kom plet od po wie dzi, po nie waż
do re je stra cji spra wy w re per to rium „Ppl” wy star czy jed na od po wiedź z Ar chi wum IPN
lub jed nost ki od dzia ło wej75. Ostat nie wy ni ki pod sta wo wych spraw dzeń kar to tecz nych
mo gą na dejść już w trak cie za dań pro wa dzo nych przez re fe ren ta76. Kom plet ność w tej
kwe stii jest jed nak jed nym z wa run ków nie zbęd nych do za koń cze nia czyn no ści służ bo -
wych przez pra cow ni ka me ry to rycz ne go.

Rów nież hi sto ryk wy ko nu je czyn no ści kan ce la ryj ne77 i po słu gu je się elek tro nicz ny -
mi po mo ca mi ewi den cyj ny mi – ak tu ali zu je in for ma cje o spra wie w apli ka cji Kan ce la ria,
do ko nu je wpi su sy gna tu ry akt „Ppl” w apli ka cji Oświad cze nie oraz prze pro wa dza spraw -
dze nia w ba zach ZEZZOR i Cy fro we Ar chi wum.
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73 § 1 Za łącz ni ka nr 1 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści -
ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej,
rze czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.).
Zob. tak że § 37 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia
se kre ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań lu stra -
cyj nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).

74 § 1 ust. 13 Za łącz ni ka nr 1 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan -
ce la ryj nej, rze czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek
or ga ni za cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol -
skie mu (z późn. zm.).

75 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Naro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2008�r.�–�31�grud�nia 2008�r., War sza wa 2009, s. 140.

76 Re fe rent we dług in struk cji kan ce la ryj nej ozna cza pra cow ni ka za ła twia ją ce go spra wę me ry to rycz -
nie. Zob. § 2 ust. 17 Za łącz ni ka nr 1 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji
kan ce la ryj nej, rze czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or -
ga ni za cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie -
mu (z późn. zm.).

77 Ibi�dem, § 3 ust. 2, pkt 3.
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Apli ka cja ZEZZOR zo sta ła stwo rzo na do re ali za cji tzw. usta wy „dezu be ki za cyj nej”
z 2009 r., od bie ra ją cej przy wi le je eme ry tal ne pra cow ni kom or ga nów bez pie czeń stwa Pol -
ski Lu do wej78. Wspo ma ga ła pro ces gro ma dze nia da nych na te mat osób ob ję tych ww.
usta wą, któ rych per so na lia prze ka zy wa ne by ły z or ga nów eme ry tal nych. Za wie ra in for -
ma cje znaj du ją ce się w do ku men tach IPN. Umoż li wia wy druk in for ma cji o prze bie gu
służ by funk cjo na riu sza79. Z tych wzglę dów apli ka cja ta jest przy dat na tak że na eta pie
przy go to wy wa nia po stę po wań lu stra cyj nych. Roz wią za nia w niej uży te ba zu ją na po -
wszech nie uży wa nym pro gra mie Ms Ac cess80.

Apli ka cja Cy fro we Ar chi wum za stą pi ła w li sto pa dzie 2013 r. – funk cjo nu ją cą
od 2009 r. – ba zę Ne xus. Sta no wi kom plek so wy i cią gle udo sko na la ny sys tem in for ma -
cji ar chi wal nej. Do ce lo wo obej mie nie mal każ dy ele ment bie żą cej dzia łal no ści ar chi wów
IPN. Pod sta wo we mo du ły te go pro gra mu są udo stęp nio ne użyt kow ni kom ko rzy sta ją cym
z czy tel ni IPN. Pra cow nik me ry to rycz ny ma peł ny do stęp do zin te gro wa nych baz da nych
i ska nów cy fro wych ma te ria łów ar chi wal nych. Ofer ta ta po sze rza się sta le w mia rę po -
stę pów w di gi ta li za cji za so bu. Zwłasz cza roz bu do wa ne funk cje wy szu ki wa nia (pro ste
i za awan so wa ne) na róż nych po zio mach opi su: jed nost ki ar chi wal nej, in dek su oso bo we -
go i opi su kart kar to tecz nych81 są pod sta wo wym na rzę dziem wy ko rzy sty wa nym pod czas
po szu ki wa nia i se lek cji ma te ria łów do re ali za cji spraw „Ppl”.

Po zy tyw ny wy nik kwe ren dy wstęp nej uzy ska ny w ww. apli ka cjach elek tro nicz nych
i/lub w któ rej kol wiek z na de sła nych od po wie dzi pro wa dzi do po sze rze nia przez hi sto ry -
ka za kre su uzy ska nych in for ma cji po przez prze pro wa dze nie dal szej kwe ren dy szcze gó -
ło wej. Ukie run ko wa nie i pro wa dze nie tej kwe ren dy wy ty cza ją na czel nik i pro ku ra tor
w ra mach kon sul ta cji z za stęp cą na czel ni ka pro wa dzą cym nad zór me ry to rycz ny nad pra -
cą hi sto ry ków. Je że li spraw dze nie do ty czy za so bu Ar chi wum IPN, to wnio sko wa ne po -
głę bio ne kwe ren dy te ma tycz ne re ali zu je wspo mnia ny wy żej ze spół po wo ła ny
do współ pra cy z pio nem lu stra cyj nym. Zaj mu je się on tak że udo stęp nia niem i wy po ży -
cza niem za ma wia nych jed no stek ar chi wal nych oraz wy ko ny wa niem z nich uwie rzy tel -
nio nych kse ro ko pii. Wcho dzi w skład Sek cji Udo stęp nia nia Do ku men tów do Ce lów
Służbowych Wy dzia łu Udo stęp nia nia Ar chi wum IPN82.

Za da niem hi sto ry ka jest przy go to wa nie dla pro ku ra to rów da nych nie zbęd nych do we -
ry fi ka cji praw dzi wo ści oświad czeń lu stra cyj nych. Zgro ma dzo ne w ten spo sób in for ma -
cje mo gą na stęp nie pod le gać oce nie pod czas pro ce du ry są do wej. Dla te go isto tą
pro wa dzo nej kwe ren dy jest wy ka za nie – na pod sta wie za cho wa nych ma te ria łów ar chi -
wal nych – in for ma cji wy ma ga nych dla pro ce so we go po twier dze nia świa do mej i taj nej
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78 Usta wa z dnia 23 I 2009 r. o zmia nie usta wy o za opa trze niu eme ry tal nym żoł nie rzy za wo do wych
oraz ich ro dzin oraz usta wy o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu szy Po li cji, Agen cji Bez pie czeń -
stwa We wnętrz ne go, Agen cji Wy wia du, Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ by Wy wia du Woj sko -
we go, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Służ by Gra nicz nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej i Służ by Wię zien nej oraz ich ro dzin (DzU, 2009, nr 24, poz. 145).

79 Do ku men ta cja użyt ko wa ZEZZOR – przy go to wa na w la tach 2009–2012 przez Wy dział In for ma -
ty za cji i Za rzą dza nia Apli ka cja mi Biu ra Or ga ni za cyj ne go IPN, s. 2.

80 Ibi�dem, s. 6.
81 Cy fro we Ar chi wum: in struk cja wy szu ki wa nia da nych w sys te mie – do ku ment przy go to wa ny

w 2013 r. przez IPN oraz Enig ma Sys te my Ochro ny In for ma cji Sp. z o.o., s. 2.
82 Za rzą dze nie nr 24/13 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw -

ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 5 IV 2013 r. w spra wie po wo ła nia ze spo łu do spraw re ali za cji kwe rend.
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pra cy, służ by, współ pra cy z ogni wa mi ope ra cyj ny mi i śled czy mi or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa83. Orzecz nic two SN (II KK 160/06) i TK (K 39/97) wska zu je, ja kie wa run -
ki mu szą być speł nio ne i wy stę po wać rów no cze śnie, aby w świe tle pra wa uznać ko goś
za kłam cę lu stra cyj ne go84. Trze ba mieć tu na uwa dze, że są do wa de fi ni cja współ pra cy
od bie ga od de fi ni cji hi sto rycz nej. Hi sto ryk bo wiem dzia ła zgod nie z wy mo ga mi warsz -
ta tu na uko we go – iden ty fi ku je agen tu rę na pod sta wie zwe ry fi ko wa nych do ku men tów,
któ re ze źró dło znaw cze go punk tu wi dze nia jed no znacz nie prze są dza ją o agen tu ral no ści.
Dla są du na to miast li czy się do mnie ma nie nie win no ści oso by de kla ru ją cej – nie oce nia
się fak tów hi sto rycz nych, ale to, czy moż na ko muś udo wod nić kłam stwo, zgod nie z re -
gu ła mi po stę po wa nia kar ne go. Przy ję te pro ce du ry są do we w pro ce sach lu stra cyj nych
spra wia ją, że oso ba zi den ty fi ko wa na ja ko oso bo we źró dło in for ma cji mo że wy grać spra -
wę. Dzie je się tak, gdy pod wa żo na jest ma te ria li za cja współ pra cy i po stę po wa nie do wo -
do we zo sta je opar te na ma te ria łach ewi den cyj nych85. By li funk cjo na riu sze czę sto na dal
chro nią swo ich współ pra cow ni ków i pod wa ża ją przed są dem au ten tycz ność zbie ra nych
przez sie bie in for ma cji86, po nie waż świa do mi są przedaw nie nia ka ral no ści za fał szo wa -
nie do ku men ta cji i nie oba wia ją się ta kich za rzu tów87.

Jed nak że pra cow nik me ry to rycz ny nie stoi na z gó ry prze gra nej po zy cji. W przy pad -
ku wcze śniej sze go znisz cze nia tecz ki pra cy OZI moż li we jest od two rze nie naj istot niej -
szych in for ma cji do ty czą cych współ pra cy, gdyż ra por ty agen tu ral ne by ły z re gu ły
po wie la ne i kie ro wa ne do wszyst kich miejsc, gdzie mo gły się przy dać. Or ga ny bez pie -
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83 Art. 3a ust. 1 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie czeń -
stwa pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne (DzU, 1997,
nr 70, poz. 443).

84 Współ pra ca mu si: po le gać na kon tak tach z or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwa (i prze ka zy wa niu in -
for ma cji tym or ga nom), mieć cha rak ter świa do my, być taj na (fakt na wią za nia współ pra cy oraz jej prze -
bieg ma ją po zo stać ta jem ni cą, w szcze gól no ści wo bec tych osób i śro do wisk, któ rych mia ły do ty czyć
prze ka zy wa ne in for ma cje), wią zać się z ope ra cyj nym zdo by wa niem in for ma cji przez or ga ny bez pie czeń -
stwa pań stwa, wresz cie, współ pra ca nie mo że ogra ni czać się do sa mej de kla ra cji wo li, lecz win na re ali -
zo wać się w świa do mie po dej mo wa nych kon kret nych dzia ła niach w ce lu urze czy wist nie nia pod ję tej
współ pra cy. Zob. In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni
prze�ciw�ko�Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2013�r.�–�31�grud�nia 2013�r., War sza wa 2014, s. 178.

85 F. Mu siał, Czło�wiek�skraj�nie�nie�pod�le�gło�ścio�wy.�Ja�nusz�Kur�ty�ka�o hi�sto�rii�i współ�cze�sno�ści [w:]
Rzecz�po�spo�li�ta�wol�nych�lu�dzi.�Ja�nusz�Kur�ty�ka�w me�diach�–�wy�bór�wy�wia�dów,�ar�ty�ku�łów,�oświad�czeń
z lat 2000–2010, oprac. A. Ar se niuk, F. Mu siał, War sza wa 2015, s. 44–45, 134. Zob. też J. Kur ty ka, IPN
w re�mon�cie,�wy�wiad�przepr.�W.�Żysz�kie�wicz, „Ty go dnik So li dar ność” 2006, nr 12, prze druk w: Rzecz�po�-
spo�li�ta�wol�nych�lu�dzi…, s. 134–135.

86 Brak wia ry god ności ma te ria łów ar chi wal nych IPN, podnoszony nie raz w pu bli cy sty ce, nie znaj du -
je żad ne go po twier dze nia w do tych cza so wej prak ty ce ba daw czej. Nie od na le zio no ja kich kol wiek wy tycz -
nych w spra wie ma so we go fał szo wa nia do ku men ta cji. Je że li funk cjo na riu sze or ga nów bez pie czeń stwa
po dej mo wa li ta kie dzia ła nia, to tyl ko na wła sne ry zy ko, wbrew obo wią zu ją cym prze pi som. Co praw da,
ce lo wo fał szo wa na do ku men ta cja by ła nie kie dy wy ko rzy sty wa na do róż ne go ro dza ju dzia łań ope ra cyj -
nych, jed nak za wsze sta ran nie od dzie la no spre pa ro wa ne ma te ria ły od resz ty za so bu – dzia ło się to w spo -
sób sfor ma li zo wa ny, w ści śle okre ślo nym ce lu. Zob. Z. Zblew ski, Kil�ka�uwag�o wy�ko�rzy�sty�wa�niu�zbio�rów
ar�chi�wal�nych�IPN�w ba�da�niach�nad naj�now�szy�mi�dzie�ja�mi�Pol�ski [w:] Ar�chi�wa�lia�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�-
ra�tu�re�pre�sji�–�za�gad�nie�nia�źró�dło�znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2012, s. 108–109.

87 Je dy ny – nie przedaw nio ny w tym kon tek ście – prze pis o ka ral no ści po świad cze nia przez funk cjo -
na riu sza pu blicz ne go nie praw dy w wy sta wio nym do ku men cie w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej
lub oso bi stej w prak ty ce spraw lu stra cyj nych nie znaj du je za sto so wa nia. Zob.�In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści
In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej� –�Ko�mi�sji� Ści�ga�nia�Zbrod�ni� prze�ciw�ko�Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�-
sie 1 stycz�nia 2014�r.�–�31�grud�nia 2014�r., War sza wa 2015, s. 208–209.
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czeń stwa, ja ko in sty tu cje zbiu ro kra ty zo wa ne, wy twa rza ły wie le ko pii te go sa me go do -
ku men tu. Znisz cze nie wszyst kich by ło prak tycz nie nie moż li we8 8. W spu ściź nie po nich
po zo sta ły nie tyl ko sze ro ko ro zu mia ne ma te ria ły ewi den cyj ne i ope ra cyj ne, lecz tak że
ak ta oso bo we, ad mi ni stra cyj ne, śled cze, pasz por to we, a na wet opra co wa nia we wnątrz -
re sor to we89. Do ko rzy sta nia z ww. źró deł nie zbęd na jest zna jo mość struk tur or ga ni za cyj -
nych i za dań po szcze gól nych or ga nów bez pie czeń stwa PRL, wy mie nio nych w usta wie
o ujaw nia niu. Więk szość z nich dzia ła ła bo wiem na pod sta wie nie jaw nych i nie pu bli ko -
wa nych nor ma ty wów. Ro la ta kich roz ka zów, za rzą dzeń i in struk cji by ła czę sto w po rząd -
ku praw nym Pol ski Lu do wej więk sza niż norm usta wo wych lub kon sty tu cyj nych90.

W prze pro wa dza niu ana li zy praw no -hi sto rycz nej po moc na jest apli ka cja EZAN,
będąca ewi den cją wszel kich za rzą dzeń i in nych ak tów nor ma tyw nych wy da nych przez
jed nost ki or ga ni za cyj ne cy wil nych i woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa.
Umoż li wia prze szu ki wa nie za war to ści apli ka cji w opar ciu o słow nik słów klu czo wych
oraz we dług ta kich kry te riów jak: nu mer nor ma ty wu, da ta wy sta wie nia, da ta wej ścia
w ży cie, ty tuł ory gi nal ny, nu mer eg zem pla rza, sta ra sy gna tu ra, na zwa ko mór ki wy sta -
wia ją cej i da ne wy staw cy nor ma ty wu. Od na le zio ny w pro gra mie nor ma tyw moż na
wyświe tlić w for ma cie pdf91. Do ce lo wo ba za da nych EZAN ma zo stać prze kształ co na
w je den z mo du łów apli ka cji Cy fro we Ar chi wum.

Re fe rent z do ko na nych czyn no ści spo rzą dza no tat ki służ bo we w dwóch eg zem pla -
rzach – je den do łą cza do akt głów nych, dru gi na to miast tra fia do akt pod ręcz nych. Mo -
gą to być no tat ki z prze glą du i ana li zy ma te ria łów ar chi wal nych (ewi den cyj nych
i ak to wych), no tat ki z prze pro wa dzo nych służ bo wych roz mów te le fo nicz nych, no tat ka
koń co wa za wie ra ją ca ana li zę zbior czą. Jed nym z za dań hi sto ry ka jest spo rzą dza nie pro -
jek tów pism, któ re po za twier dze niu przez na czel ni ka OBL wy sy ła ne są do cen tra li, od -
dzia łów lub de le ga tur IPN (ko re spon den cja we wnętrz na) lub po za IPN (ko re spon den cja
ze wnętrz na)92. Pi sma ta kie wy ko ny wa ne są w dwóch eg zem pla rzach – dru gi do łą cza ny
jest do akt pod ręcz nych. Mu szą za wie rać na zwę biu ra, sy gna tu rę akt spra wy „Ppl”, da tę
pod pi sa nia pi sma, sta no wi sko służ bo we, imię i na zwi sko pod pi su ją ce go, licz bę za łącz -
ni ków oraz imię i na zwi sko oso by spo rzą dza ją cej pi smo. Od po wiedź na otrzy ma ne pismo
po win na za wie rać da tę i sy gna tu rę pi sma, do któ re go od po wiedź się od no si93. Na tym
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88 J. Kur ty ka, „Lu�stra�cja�lo�gicz�nie�spój�na”,�wy�wiad�przepr.�A.�Łu�ka�siak, „New swe ek” 2006, nr 37,
prze druk w: Rzecz�po�spo�li�ta�wol�nych�lu�dzi…, s. 259, 275.

89 F. Mu siał, Wia�ry�god�ność�do�ku�men�ta�cji�ope�ra�cyj�nej�UB/SB�–�wy�bra�ne�za�gad�nie�nia�źró�dło�znaw�-
cze [w:] Ar�chi�wa�lia�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�ra�tu�re�pre�sji…, s. 117.

90 J. Wy go da, Zwiad�Wojsk�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza�ja�ko�or�gan�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwa�w ro�zu�mie�niu
usta�wy�lu�stra�cyj�nej, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 97–99.

91 EZAN: ewi den cja za rzą dzeń i in nych ak tów nor ma tyw nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. In -
struk cja użyt kow ni ka – do ku ment opra co wa ny w IPN.

92 § 2 ust. 10 i 11 i § 3 ust. 1, pkt 2 i 3 Za łącz ni ka nr 1 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r.
w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed -
no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko
Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.).

93 § 18 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia se kre -
ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań lu stra cyj -
nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).
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eta pie ko re spon den cja we wnętrz na i ze wnętrz na mo że do ty czyć wy po ży cze nia i we ry fi -
ka cji ma te ria łów ar chi wal nych lub mo ni tów sy gna li zu ją cych opóź nie nie czyn no ści
wnios ko wa nych uprzed nio. Pi sma kie ro wa ne są do Ar chi wum IPN i jed no stek pod -
ległych, a tak że do in nych ar chi wów i in sty tu cji ze wnętrz nych, m.in. do CAW, woj sko -
wych ko mend uzu peł nień i De par ta men tu Kadr MON (w przy pad ku żoł nie rzy
za wo do wych), Za kła du Eme ry tal no -Ren to we go MSW (w przy pad ku od na le zie nia in for -
ma cji w apli ka cji ZEZZOR), Urzę du Sta nu Cy wil ne go (w ce lu uzy ska nia od pi su ak tu
zgo nu), ABW. Od po wie dzi po za de kre to wa niu przez na czel ni ka na od po wied nie go pra -
cow ni ka me ry to rycz ne go prze ka zy wa ne są mię dzy ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi94

za pośred nic twem Se kre ta ria tu – bez pism prze wod nich95. Ko per ty pism wpły wa ją cych
za po śred nic twem pocz ty mo gą zo stać do łą czo ne do akt w ce lu udo ku men to wa nia
zachowa nia ter mi nu. De cy zję w tej spra wie po dej mu je pro ku ra tor96.

Re fe rent po za koń cze niu czyn no ści służ bo wych w da nej spra wie prze ka zu je ak ta
głów ne pro ku ra to ro wi97. Od by wa się to za po śred nic twem za stęp cy na czel ni ka, któ ry do -
ko nu je kon tro li me ry to rycz nej. Na stęp nie w Se kre ta ria cie – w ra zie po trze by – od by wa
się po rząd ko wa nie akt w uję ciu chro no lo gicz nym, uzu peł nie nie kart prze glą do wych, pa -
gi na cja oraz umiesz cze nie od po wied nich ad no ta cji na okład kach98. Czyn no ści te mo gą
być po wta rza ne w mia rę na ra sta nia do ku men tów – aż do za koń cze nia spra wy. Wte dy ak -
ta są zszy wa ne, a na trze ciej stro nie okład ki akt od no to wy wa na jest przez pra cow ni ka
Se kre ta ria tu licz ba kart. Je den tom akt da nej spra wy mo że za wie rać mak sy mal nie 200
kart. Ko lej ne to my ozna cza ne są nu me ra cją rzym ską i za cho wu ją cią głość nu me ra cji.
Pro ku ra tor mo że od stą pić od chro no lo gicz ne go po rząd ku i nu me ra cji akt oraz licz by kart
w to mie, gdy skom pli ko wa ny cha rak ter spra wy uza sad nia ta ką de cy zję99.
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94 Ko mór ka or ga ni za cyj na we dług in struk cji kan ce la ryj nej obo wią zu ją cej w IPN to wy od ręb nio na
or ga ni za cyj nie i za da nio wo struk tu ra, np. wy dział, re fe rat, sek cja. Zob. § 2 ust. 9 Za łącz ni ka nr 1 do Za -
rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro -
do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze czo we go wy ka zu akt
i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.).

95 § 17 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia se kre -
ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań lu stra cyj -
nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).

96 Ibi�dem, § 23.
97 § 23 pkt 2 lit. e Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia

Zbrod ni Prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, za łącz nik do Za rzą dze nia nr 36/11 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 13 IX 2011 r. Zob.
http://www.bip.ipn.gov.pl/bip/sta tus -praw ny -ipn/1276,Re gu la min -or ga ni za cyj ny -In sty tu tu -Pa mie ci -Na -
ro do wej -Ko mi sji -Sci ga nia -Zbrod ni -prz.html (do stęp 24 IV 2015 r.).

98 § 1 Za łącz ni ka do Za rzą dze nia nr 2 dy rek to ra Biu ra Lu stra cyj ne go IPN-KŚZpNP z dnia 2 IV 2009 r.
w spra wie po dzia łu czyn no ści pra cow ni ków Se kre ta ria tu OBL w Po zna niu.

99 § 26, § 29 i § 32 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia -
ła nia se kre ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań
lu stra cyj nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).
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Za da nia pro ku ra to ra (Re fe rat Przy go to wy wa nia Po stę po wań Lu stra cyj nych)

Za da niem pro ku ra to ra jest ana li za oświad czeń lu stra cyj nych, zbie ra nie in for ma cji nie -
zbęd nych do ich pra wi dło wej oce ny i przy go to wywa nie po stę po wań lu stra cyj nych100. W to -
ku czyn no ści przy go to waw czych pro ku ra tor wzy wa na prze słu cha nia świad ków i oso by
lu stro wa ne. Pro to ko ły ta kich prze słu chań, spo rzą dza ne przez pra cow ni ków Se kre ta ria tu,
są do łą cza ne do akt spra wy10 1. Pro ce du ra prze słu cha nia świad ków do ty czy za zwy czaj funk -
cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa bądź osób roz pra co wy wa nych przez tych
funk cjo na riu szy. Ze wzglę du na po de szły wiek lub stan zdro wia świad ków mo że się ona
od by wać w ich miej scu za miesz ka nia102. W ra zie ujaw nie nia no wych oko licz no ści ma ją -
cych zna cze nie dla spra wy pro ku ra tor mo że wy dać za rzą dze nie ob li gu ją ce hi sto ry ka do pod -
ję cia czyn no ści służ bo wych, np. do dat ko wej kwe ren dy i ana li zy ma te ria łów ar chi wal nych,
lub do ko nać ta kiej ana li zy sa mo dziel nie. Pro ku ra tor mo że rów nież żą dać na de sła nia lub
przed sta wie nia akt oraz do ku men tów i pi sem nych wy ja śnień, za się gać opi nii bie głych, do -
ko ny wać za trzy ma nia rze czy lub prze szu ka nia, a tak że sto so wać ka ry po rząd ko we103. Ko -
re spon den cja mo że być wów czas kie ro wa na do: urzę dów – w ce lu na de sła nia do ku men ta cji
umoż li wia ją cej uzy ska nie bez wpły wo wych do wo dów (np. for mu la rze wy peł nia ne przez
oso bę lu stro wa ną, za wie ra ją ce prób ki od ręcz ne go pi sma), ZUS – w ce lu uzy ska nia akt
emery tal nych świad czą cych o okre sie za trud nie nia istot nym dla spra wy, lub po li cji – w ce -
lu od na le zie nia miej sca za miesz ka nia lub do pro wa dze nia świad ka.

W każ dej spra wie pro ku ra tor wy da je de cy zję koń co wą (wraz z uza sad nie niem), któ -
ra mo że do ty czyć: po zo sta wie nia spra wy bez dal sze go bie gu (w przy pad ku bra ku wąt -
pli wo ści co do zgod no ści z praw dą ba da ne go oświad cze nia); wnio sku o wszczę cie
po stę po wa nia lu stra cyj ne go (w przy pad ku za ist nie nia ta kich wąt pli wo ści); kie ro wa ne go
do są du sta no wi ska pro ku ra to ra w spra wie au to lu stra cyj nej104; po zo sta wie nia spra wy bez
dal sze go bie gu z in nych przy czyn (np. śmier ci lu stro wa ne go); wy łą cze nia pro ku ra to ra
i prze ka za nia spra wy do in ne go biu ra. Naj częst sze za sto so wa nie ma ją de cy zje wy da wa -
ne w dwóch pierw szych ww. przy pad kach.

Pro ku ra tor koń czy przy go to wy wa nie po stę po wa nia i po zo sta wia spra wę bez dal sze -
go bie gu, kie dy brak jest pod staw do zło że nia wnio sku o wszczę cie po stę po wa nia lu stra -
cyj ne go. W przy pad ku po zy tyw nych oświad czeń lu stra cyj nych dzie je się tak, gdy
za cho wa ne ma te ria ły ar chi wal ne po twier dza ją za de kla ro wa ny okres i za kres pra cy, służ -
by lub współ pra cy i nie ujaw nia ją do dat ko wych, nie zgło szo nych w oświad cze niu in for -
ma cji. Po stę po wa nie do ty czą ce ne ga tyw nych oświad czeń lu stra cyj nych jest koń czo ne,
kie dy kwe ren da nie wy ka że w za so bie ar chi wal nym IPN in for ma cji na te mat oso by
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100 Art. 52 pkt 2 i 3 Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga -
nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (tekst ujed no li co ny, DzU, 2007, nr 63, poz. 424, nr 64,
poz. 432, nr 83, poz. 561, nr 85, poz. 571 i nr 140, poz. 983).

101 § 2 Za łącz ni ka do Za rzą dze nia nr 2 dy rek to ra Biu ra Lu stra cyj ne go IPN-KŚZpNP z dnia 2 IV
2009 r. w spra wie po dzia łu czyn no ści pra cow ni ków Se kre ta ria tu OBL w Po zna niu.

102 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2013�r.�–�31�grud�nia 2013�r., War sza wa 2014, s. 174.

103 Art. 52e ust. 3a Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga -
nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (tekst ujed no li co ny, DzU, 2007, nr 63, poz. 424, nr 64,
poz. 432, nr 83, poz. 561, nr 85, poz. 571 i nr 140, poz. 983).

104 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2013�r.�–�31�grud�nia 2013�r., War sza wa 2014, s. 171.
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lustrowa nej, względ nie gdy od na le zio ne in for ma cje nie speł nia ją obo wią zu ją cych kry te -
riów pra cy, służ by lub współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwa. Dla te go prze -
słan ka mi do wszczę cia po stę po wa nia lu stra cyj ne go nie są m.in. od na le zio ne in for ma cje
świad czą ce np. o wy da niu pasz por tu lub ksią żecz ki że glar skiej, fi gu ro wa niu ja ko oso ba
roz pra co wy wa na w spra wie ope ra cyj nej czy za bez pie cze niu ope ra cyj nym105, a tak że
o dopusz cze niu do ta jem ni cy pań stwo wej i prac mo bi li za cyj nych, tzw. MOB.

W ra zie po wsta nia wąt pli wo ści co do praw dzi wo ści oświad cze nia lu stra cyj ne go106

pro ku ra tor za po śred nic twem Se kre ta ria tu po wia da mia o tym pi sem nie oso bę lu stro wa -
ną, po ucza o moż li wo ści zło że nia wy ja śnień, in for mu je o sy gna tu rze akt spra wy i ter mi -
nach czyn no ści pro ce so wych107. Pi sma spo rzą dza ne w ra mach przy go to wy wa nia
po stę po wań lu stra cyj nych wy sy ła ne są za po śred nic twem pocz ty li sta mi po le co ny mi,
a w przy pad ku we zwań i za wia do mień – do dat ko wo ze zwrot nym po twier dze niem od -
bio ru108. Oso ba lu stro wa na ma moż li wość wglą du w ak ta spra wy bę dą cej w to ku po stę -
po wa nia i uzy ska nia z nich od pi sów i kse ro ko pii, co od by wa się w Se kre ta ria cie109. Do akt
głów nych do łą cza się ze sta wie nie opłat i in nych wy dat ków po nie sio nych w związ ku
z przy go to wa niem po stę po wa nia lu stra cyj ne go. Je że li za ist nie ją kosz ty już po za koń cze -
niu po stę po wa nia, wy ka zu je się je w uzu peł nia ją cym ze sta wie niu i wy sy ła w ślad za ak -
ta mi spra wy110. Mo gą to być wy dat ki zwią za ne z: po wo ła niem bie głych (np. ana li za
gra fo lo gicz na nie zbęd na do po twier dze nia au ten tycz no ści pod pi su na zo bo wią za niu
do współ pra cy), wy na gro dze niem tłu ma czy, zwro tem kosz tów do jaz du na prze słu cha nia
osób we zwa nych przez pro ku ra to ra, ry czał tem za do rę cze nie we zwań i pism111. Ma to
zna cze nie przy póź niej szym usta la niu kosz tów po stę po wa nia są do we go.

W cią gu 6 mie się cy od po in for mo wa nia oso by lu stro wa nej o wąt pli wo ściach do ty -
czą cych jej oświad cze nia do są du kie ro wa ny jest wnio sek o wszczę cie po stę po wa nia lu -
stra cyj ne go112. Od tej po ry wo bec tej oso by sto su je się prze pi sy po stę po wa nia kar ne go
od no szą ce się do oskar żo ne go. W spra wach lu stra cyj nych orze ka sąd okrę go wy w skła -
dzie trzech sę dziów, wła ści wy ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia oso by skła da ją cej
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105 Za bez pie cze nie ope ra cyj ne – by ła to wie lo znacz na for ma re je stra cji ma ją ca na ce lu „ochro nę”
oso by, nieprze są dza ją ca o cha rak te rze „za in te re so wa nia”. Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/slow -
nik?znak=Z (do stęp 24 IV 2015 r.).

106 Teo re tycz nie moż li wa jest sy tu acja, kie dy oso ba lu stro wa na skła da po zy tyw ne oświad cze nie,
a ma te ria ły ar chi wal ne jed no znacz nie prze ma wia ją prze ciw ko pra cy, służ bie lub współ pra cy. Wów czas
ta kie oświad cze nie lu stra cyj ne tak że mo że zo stać za kwe stio no wa ne.

107 § 12 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia se kre -
ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań lu stra cyj -
nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).

108 Ibi�dem, § 24.
109 § 1 ust. 3 Za łącz ni ka do Za rzą dze nia nr 2 dy rek to ra Biu ra Lu stra cyj ne go IPN-KŚZpNP

z dnia 2 IV 2009 r. w spra wie po dzia łu czyn no ści pra cow ni ków Se kre ta ria tu OBL w Po zna niu.
110 § 14, § 54 i § 57 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su

dzia ła nia se kre ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po -
wań lu stra cyj nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).

111 Ibi�dem, § 58 i 59.
112 Art. 52e ust. 4 Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia

Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (tekst ujed no li co ny, DzU, 2007, nr 63, poz. 424, nr 64, poz. 432,
nr 83, poz. 561, nr 85, poz. 571 i nr 140, poz. 983).
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oświad cze nie lu stra cyj ne113. Pro ku ra tor wy stę pu je przed są dem w cha rak te rze oskar ży -
cie la pu blicz ne go114.

Ak ta głów ne – po osta tecz nym upo rząd ko wa niu i wy da niu przez pro ku ra to ra po sta -
no wie nia do ty czą ce go wszyst kich do wo dów rze czo wych w spra wie115 – wy sy ła ne są
do są du. Wkła da ne są tam w no wą okład kę i sta ją się pierw szym to mem akt są do wych
w po stę po wa niu kar nym. Pod czas roz pra wy pro ku ra tor ko rzy sta z akt pod ręcz nych116.
Za wie ra ją one wy kaz stron pro ce so wych i in nych uczest ni ków po stę po wa nia, du pli ka ty
no ta tek służ bo wych, pro to ko łów prze słu chań, kse ro ko pie ze sta wie nia opłat i wy dat ków,
od pi sy i kse ro ko pie in nych do ku men tów istot nych dla spra wy lub – we dług uzna nia pro -
ku ra to ra – od no to wa ną ich treść na trze ciej stro nie okład ki117.

W przy pad ku udo wod nie nia kłam stwa lu stra cyj ne go sąd orze ka o za ka zie peł nie nia
funk cji pu blicz nych od 3 do 10 lat.

Ak ta za koń czo nych po stę po wań lu stra cyj nych są jaw ne, o ile zo sta ły prze pro wa dzo -
ne bez wy łą cze nia jaw no ści roz pra wy. Sąd prze ka zu je je do wła ści we go ar chi wum IPN,
zgod nie z per ty nen cją te ry to rial ną. Ak ta te włą cza ne są do za so bu centrali IPN lub od po -
wied nie go jego od działu i otrzy mu ją ka te go rię „A”. Każ dy ma pra wo zło żyć do IPN
wnio sek w spra wie uzy ska nia wglą du w ko pie akt spraw lu stra cyj nych za koń czo nych
pra wo moc nym orze cze niem są du118.

Przy go to wa nie po stę po wań lu stra cyj nych a ka ta lo gi te ma tycz ne IPN

Do wszyst kich ka ta lo gów te ma tycz nych IPN, pu bli ko wa nych w Biu le ty nie In for ma -
cji Pu blicz nej na stro nie in ter ne to wej http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl/, prze ka zy wa ne są
na bie żą co in for ma cje ujaw nio ne w to ku ana li zy po stę po wań „Ppl” – je śli tyl ko mo gą
mieć wpływ na kształt re kor dów w apli ka cji por ta lo wo -ka ta lo go wej bądź skut ku ją utwo -
rze niem no wych wpi sów1 19.

Na eta pie przy go to wa nia spra wy „Ppl” pra cow nik Re fe ra tu Przy go to wy wa nia Ka ta -
lo gów do ko nu je ana li zy ma te ria łów pod ką tem ich ewen tu al ne go wy ko rzy sta nia (już
po za koń cze niu po stę po wa nia pro ku ra tor skie go) w ka ta lo gu osób roz pra co wy wa nych
(RWA 711)120. Pu bli ko wa ne są w nim in for ma cje (uzy ska ne na pod sta wie za cho wa nych
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113 Art. 17 i art. 21 ust. 1 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez -
pie czeń stwa pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne
(DzU, 1997, nr 70, poz. 443).

114 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2011�r.�–�31�grud�nia 2011�r., War sza wa 2012, s. 15.

115 § 15 Za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 26 X 2007 r. w spra wie za kre su dzia ła nia se kre -
ta ria tów zaj mu ją cych się ob słu gą czyn no ści zwią za nych z przy go to wy wa niem po stę po wań lu stra cyj -
nych w Biu rze Lu stra cyj nym oraz od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (Dz.Urz.MS.07.9.42).

116 Ibi�dem, § 33.
117 Ibi�dem, § 34 i 35.
118 Art. 18 ust. 3 i 5 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie -

czeń stwa pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne
(DzU, 1997, nr 70, poz. 443).

119 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko
Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2013�r.�–�31�grud�nia 2013�r., War sza wa 2014, s. 181.

120 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, 
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do ku men tów) o oso bach, któ re dzia ła ły na rzecz nie pod le gło ści, wol no ści i god no ści
ludz kiej, a tak że by ły re pre sjo no wa ne przez re żim ko mu ni stycz ny121. Nie zbęd ne tu taj jest
uzy ska nie zgo dy tych osób122. Po spraw dze niu w BL, czy da na oso ba nie by ła już py ta -
na o zgo dę lub jej da ne nie zo sta ły wcze śniej opu bli ko wa ne, ko niecz ne jest uzy ska nie
zgo dy na czel ni ka OBL lub pro ku ra to ra pro wa dzą ce go da ną spra wę „Ppl”. Na stęp nie przy -
go to wu je się od po wied ni wpis w ka ta lo gu „R”123, któ ry za wie ra m.in. da ne oso bo we, in -
for ma cje o zło że niu oświad cze nia lu stra cyj ne go i wy ni ku po stę po wa nia lu stra cyj ne go,
in for ma cje na te mat do ku men tów gro ma dzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa. Wy ko -
rzy sty wa ne są in for ma cje wy łącz nie o oso bach, wo bec któ rych nie za cho wa ły się do ku -
men ty świad czą ce o współ pra cy, służ bie lub pra cy w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa.

In for ma cje uzy ska ne w to ku pro wa dzo nych kwe rend mo gą być przy dat ne zwłasz cza
dla ka ta lo gu pra cow ni ków, funk cjo na riu szy, żoł nie rzy or ga nów bez pie czeń stwa pań -
stwa124 (RWA 710)125. Hi sto ryk, któ ry w trak cie kwe ren dy pro wa dzo nej w ra mach przy -
go to wy wa ne go po stę po wa nia lu stra cyj ne go do trze do nie opra co wa nych jesz cze akt
oso bo wych, prze ka zu je tę in for ma cję pra cow ni kom Re fe ra tu Przy go to wy wa nia Ka ta lo -
gów, zaj mu ją cym się ka ta lo giem „F”126. Ma to zwią zek z przy ję tą przez BL za sa dą
umiesz cza nia w tym ka ta lo gu w pierw szej ko lej no ści da nych tych osób, któ re peł ni ły
w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa funk cje kie row ni cze, a tak że „bra ły udział w zna -
nych czy tel ni kom z me diów bądź li te ra tu ry spra wach ope ra cyj nych”127. Po nad to w ka ta -
lo gu tym, jak i w ka ta lo gu no men kla tu ry128, za miesz cza się in for ma cje o zło że niu
oświad cze nia lu stra cyj ne go i wy ni ku po stę po wa nia lu stra cyj ne go129.
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rze czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.), s. 28.

121 § 3 Wska zó wek okre śla ją cych za sa dy do ko ny wa nia wpi sów do ka ta lo gu osób roz pra co wy wa -
nych („R”) – art. 52a pkt 7 usta wy o IPN (DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.).

122 No we li za cja usta wy o IPN, prze pro wa dzo na 18 III 2010 r., da je pra wo – w ra zie śmier ci oso by
za kwa li fi ko wa nej do umiesz cze nia w ka ta lo gu osób roz pra co wy wa nych – oso bie naj bliż szej zmar łe go
wy ra że nia zgo dy na pu bli ka cję.

123 § 4 Wska zó wek okre śla ją cych za sa dy do ko ny wa nia wpi sów do ka ta lo gu osób roz pra co wy wa -
nych („R”) – art. 52a pkt 7 usta wy o IPN (DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.).

124 Art. 52a pkt 6 Usta wy z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (tekst ujed no li co ny, DzU, 2007, nr 63, poz. 424, nr 64, poz. 432,
nr 83, poz. 561, nr 85, poz. 571 i nr 140, poz. 983).

125 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze -
czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.), s. 27.

126 § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści -
ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, za łącz nik do Za rzą dze nia nr 36/11 pre ze sa In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 13 IX 2011 r. Zob.
http://www.bip.ipn.gov.pl/bip/sta tus -praw ny -ipn/1276,Re gu la min -or ga ni za cyj ny -In sty tu tu -Pa mie ci -Na -
ro do wej -Ko mi sji -Sci ga nia -Zbrod ni -prz.html (do stęp 24 IV 2015 r.).

127 Cyt. za: http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl/ma in.do?katalogId=2&pageNo=1& (do stęp 24 IV 2015 r.).
128 Ka ta log osób, któ re zaj mo wa ły kie row ni cze sta no wi ska w par tiach: PPR, PZPR, ZSL, SD, „a tak -

że by ły człon ka mi Ra dy Mi ni strów pań stwa ko mu ni stycz ne go do dnia 23 sierp nia 1989 r. lub by ły w tym
okre sie kie row ni ka mi cen tral nych or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej”. Cyt. za: art. 52a ust. 8 Usta wy
z dnia 18 XII 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi
Pol skie mu (tekst ujed no li co ny, DzU, 2007, nr 63, poz. 424, nr 64, poz. 432, nr 83, poz. 561, nr 85,
poz. 571 i nr 140, poz. 983).

129 Ibi�dem, art. 52b ust. 1 pkt 7 i 8.
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Ko lej nym ka ta lo giem ma ją cym zwią zek z oma wia nym te ma tem jest wy kaz osób peł -
nią cych funk cje pu blicz ne130 (RWA 72)131, re ali zo wa ny przez Re fe rat Ewi den cji Oświad -
czeń Lu stra cyj nych, Sy gna li zo wa nia i Pu bli ka cji. Podawane są w nim in for ma cje
o do ku men tach wy two rzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa od no szą ce się
do tych osób1 32. Oprócz za war tych tam da nych per so nal nych, in for ma cji o peł nio nej funk -
cji pu blicz nej i za cho wa nych ma te ria łach ar chi wal nych, za miesz cza ne są tak że wzmian -
ki o wy ni kach po stę po wań lu stra cyj nych (sy gna tu ra akt „Ppl” i za rzą dze nie pro ku ra to ra
co do zgod no ści z praw dą oświad cze nia lu stra cyj ne go) i pra wo moc nych wy ro kach lu -
stra cyj nych. Za pi sy do ty czą ce osób za miesz czo nych w ww. ka ta lo gu są na bie żą co ak tu -
ali zo wa ne tak że pod ką tem za koń czo nych po stę po wań lu stra cyj nych. In for ma cje tam
publikowane są usu wa ne po za prze sta niu peł nie nia przez te oso by funk cji pu blicz nych
okre ślo nych w usta wie lub po ich śmier ci133. Oświad cze nia lu stra cyj ne lub in for ma cje
o ich zło że niu są jed nym z pod sta wo wych źró deł wie dzy na te mat ob sa dy sta no wisk
publicz nych pod czas re ali za cji oma wia ne go wy ka zu13 4. Nu me ry RWA do ty czą ce te go
kata lo gu to m.in. 723 (za twier dze nie przed umiesz cze niem w BIP), 724 (uzu peł nie -
nia), 726 (ko re spon den cja do ty czą ca wy ka zu osób pu blicz nych)135.

Za koń cze nie

Roz li cze nie z ko mu ni stycz ną prze szło ścią – po dob nie jak Pol ska – pod ję ła więk szość
kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej i to czę sto znacz nie wcze śniej. Dzia ła nia le gi sla -
cyj ne za po cząt ko wu ją ce lu stra cję (ro zu mia ną przede wszyst kim ja ko spraw dza nie prze -
szło ści osób peł nią cych służ bę pu blicz ną oraz udo stęp nia nie za cho wa nych ma te ria łów
ar chi wal nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa) po dej mo wa no w krajach na sze go
regionu już od po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych XX w.: w 1990 r. w Niem czech oraz
w ów cze snej Cze cho sło wa cji (i kon ty nu owa no w Cze chach); w 1991 r. na Li twie, w Esto -
nii136 i Al ba nii137; w 1993 r. w Buł ga rii; w 1994 r. na Ło twie i Wę grzech; w 1996 r.
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130 § 23 pkt 2 lit. f, g Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, za łącz nik do Za rzą dze nia nr 36/11 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 13 IX 2011 r. Zob.
http://www.bip.ipn.gov.pl/bip/sta tus -praw ny -ipn/1276,Re gu la min -or ga ni za cyj ny -In sty tu tu -Pa mie ci -Na -
ro do wej -Ko mi sji -Sci ga nia -Zbrod ni -prz.html (do stęp 24 IV 2015 r.).

131 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze czo -
we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.), s. 29–30.

132 Art. 22 ust. 1 pkt 1–17 i pkt 20 Usta wy z dnia 11 IV 1997 r. o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or -
ga nach bez pie czeń stwa pań stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu -
blicz ne (DzU, 1997, nr 70, poz. 443).

133 Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl/ma in.do?katalogId=3&pageNo=1& (do stęp 24 IV 2015 r.).
134 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko

Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2013�r.�–�31�grud�nia 2013�r., War sza wa 2014, s. 168.
135 Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 30/10 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia

Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia 23 XII 2010 r. w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej, rze -
czo we go wy ka zu akt i wy ka zu sym bo li li te ro wo -licz bo wych jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj nych In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (z późn. zm.), s. 29.

136 P. Bu kal ska, M. Bo cian, M. No wa kow ski, J. Hyn dle, M. Ku tysz, W. Pię ciak, op.�cit., s. 7, 26, 35, 45.
137 E. Tar gosz, De�ko�mu�ni�za�cja�Al�ba�nii�–�lu�stra�cja,�wy�miar�spra�wie�dli�wo�ści�i po�moc�UE, „Ze szy ty

Na uko we Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go. Ac ta Po li ti ca” 2014, nr 30, s. 58.
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w Rumunii138. W 2002 r. wzno wio no lu stra cję na Sło wa cji (po wy ga śnię ciu w 1996 r.
cze cho sło wac kiej usta wy). Do pie ro w 2008 r. pra wo wpro wa dza ją ce lu stra cję przy jął ma -
ce doń ski par la ment. Na Ukra inie zaś w 2014 r. za twier dzo no od po wied nią uchwa łę, któ -
ra obej mu je swo im za się giem nie tyl ko cza sy ZSRS, ale i okres rzą dów oba lo ne go
pre zy den ta Wik to ra Ja nu ko wy cza.

W więk szo ści z tych kra jów po wo ła no spe cjal ne in sty tu cje lub ko mór ki przy ist nie -
ją cych in sty tu cjach, któ re są od po wie dzial ne za dzia łal ność lu stra cyj ną, a nie kie dy pro -
wa dzą tak że pra cę na uko wo -ba daw czą i edu ka cyj ną. I tak: w Niem czech od 1992 r. dzia ła
Urząd Fe de ral ne go Peł no moc ni ka ds. Do ku men tów daw nej Służ by Bez pie czeń stwa NRD
(BStU, czy li tzw. Urząd Gauc ka); w Es to nii tak że w 1992 r. utwo rzo no Pań stwo wy Ko -
mi tet ds. Ba dań nad Po li ty ką Re pre sji Re żi mów Oku pa cyj nych; od 1993 r. funk cje lu -
stra cyj ne peł ni Li tew skie Cen trum Ba dań nad Lu do bój stwem i Ru chem Opo ru; na Ło twie
od 1993 r. Cen trum Do ku men ta cji Dzie dzic twa To ta li ta ry zmu prze cho wu je ar chi wa lia
po KGB139; w Cze chach w 1995 r. w ra mach po li cji po wo ła no ko mór kę – Urząd Do ku -
men ta cji i Ści ga nia Zbrod ni Ko mu ni zmu (UDV), zaj mu ją cą się śledz twa mi pro ku ra tor -
ski mi140, po nad to w 2007 r. utwo rzo no In sty tut Ba da nia Re żi mów To ta li tar nych
(USTRCzR)141; na Wę grzech od 1997 r. funk cjo no wał Urząd Hi sto rycz ny (TH), któ re go
obo wiąz ki w 2003 r. prze ję ło Ar chi wum Hi sto rycz ne ds. Służb Bez pie czeń stwa (ÁBTL);
w Ru mu nii od 2000 r. dzia ła Na ro do wa Ra da Ba dań nad Ar chi wa mi Se cu ri ta te (CNSAS);
na Sło wa cji w 2002 r. zo stał po wo ła ny In sty tut Pa mię ci Na ro du (UPN)142.

IPN nie ma ści słe go od po wied ni ka wśród ww. in sty tu cji, gdyż pro wa dzi jed no cześnie
od mien ne dzia łal no ści, np.: edu ka cyj ną, ar chi wal ną, śled czą i lu stra cyj ną. Spe cy fi ka
lustra cji w Pol sce po le ga na to miast m.in. na pro wa dze niu śledztw pro ku ra tor skich oraz
ad mi ni stra cyj nym pu bli ko wa niu ka ta lo gów te ma tycz nych. Obec nie emo cje spo łecz ne
zwią za ne z roz li cza niem prze szło ści już osła bły1 43. Tym nie mniej pra ca pio nu lu stra cyj -
ne go IPN – w opar ciu o obo wią zu ją cy po rzą dek praw ny – na dal trwa i bę dzie trwa ła jesz -
cze dłu go. O ile usta wo daw ca ni cze go nie zmie ni.

We dług sta nu na ko niec 2013 r. w OBL w Po zna niu na zba da nie praw dzi wo ści ocze -
ki wa ło oko ło 22 000 zło żo nych oświad czeń lu stra cyj nych. Przy za cho wa niu do tych cza -
so we go tem pa we ry fi ka cji da je to jesz cze oko ło 15 lat pra cy144, co jest od zwier cie dle niem
sy tu acji pa nu ją cej w po zo sta łych dzie się ciu od dzia ło wych biu rach lu stra cyj nych145.

Obieg dokumentacji związanej z przygotowywaniem postępowań...
A

R
C

H
IW

U
M

39

138 P. Bu kal ska, M. Bo cian, M. No wa kow ski, J. Hyn dle, M. Ku tysz, W. Pię ciak, op.�cit., s. 15, 18,
21–22, 30.

139 Ibi�dem, s. 27, 32, 35.
140 Zob. http://www.po li cie.cz/cla nek/the -of fi ce -for -the -do cu men ta tion -and -the -in ve sti ga tion -of -the -

-cri mes -of -com mu nism -po li ce -of -the -czech -re pu blic.aspx (do stęp 20 IV 2015 r.).
141 Zob. http://www.ustrcr.cz/cs/za kon -c -181-2007-sb (do stęp 20 IV 2015 r.).
142 P. Bu kal ska, M. Bo cian, M. No wa kow ski, J. Hyn dle, M. Ku tysz, W. Pię ciak, op.�cit., s. 12, 16, 18.
143 We dług ba dań CBOS z wrze śnia 2014 r. IPN jest do brze oce nia ny przez 52 proc. re spon den tów.

Wśród in sty tu cji pań stwo wych więk szym za ufa niem spo łecz nym da rzo ne są tyl ko woj sko (67 proc.)
i po li cja (66 proc.). Zob. Oce�ny�in�sty�tu�cji�pu�blicz�nych.�Ko�mu�ni�kat�z ba�dań�CBOS�nr 131/2014, War sza -
wa 2014, s. 11, 13. Zob. http://www.cbos.pl/PL/pu bli ka cje/ra por ty.php (do stęp 29 IV 2015 r.).

144 K. Kaź mier czak, 22�tys.�osób�w ko�lej�ce�do lu�stra�cji, „Głos Wiel ko pol ski”, 9–12 XI 2013 r.
145 We dług sta nu na 31 XII 2013 r. w za so bie BL by ło 299 698 oświad czeń lu stra cyj nych oraz 44 035

in for ma cji o zło żo nym oświad cze niu lu stra cyj nym. Zob. In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci
Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2013�r.
– 31 grud�nia 2013�r., War sza wa 2014, s. 164.
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Poznań ski OBL jest w ści słej czo łów ce pod wzglę dem licz by pro wa dzo nych spraw.
Na jed ne go pro ku ra to ra przy pa da ło tam od po wied nio: w 2013 r. – 822 spra wy146,
w 2014 r. – 878 spraw147. By ło to naj więk sze ob cią że nie jed ne go pro ku ra to ra wśród
wszyst kich biur. Naj więk sza tak że by ła licz ba za koń czo nych spraw: w 2013 r. – 1339148,
a w 2014 r. – 1329149. Ko lej ne oświad cze nia lu stra cyj ne przy by ły w 2014 r. – w związ ku
z wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi, oraz w 2015 r. – w związ ku z wy bo ra mi par la men tar ny mi.

Ogra ni cze niem moż li wo ści we ry fi ka cyj nych, oprócz wspo mnia nych w roz dzia le trze -
cim li mi tów kwe ren do wych, jest na pew no li mit za trud nie nia. Licz ba pra cow ni ków ca -
łe go pio nu lu stra cyj ne go zo sta ła za pla no wa na jesz cze w 2007 r. – w sto sun ku do po trzeb
i za kre su na ło żo nych za dań – a na stęp nie jesz cze w tym sa mym ro ku zo sta ła zmniej -
szona. By ło to zwią za ne z ogra ni cze niem bu dże tu In sty tu tu na 2008 r.150 i la ta na stęp ne.
OBL w Po zna niu w 2013 r. za trud niał dwóch pro ku ra to rów, czte rech pra cow ni ków ob -
słu gi biu ra i dzie wię ciu hi sto ry ków151, co sta no wi ło 87 proc. eta tów nie pro ku ra tor skich
i 66 proc. eta tów pro ku ra tor skich prze wi dzia nych jesz cze w 2007 r.152 Jed nak że z każ -
dym ro kiem w wy bo rach kan dy du je co raz wię cej osób nie pod le ga ją cych lu stra cji – uro -
dzo nych po 1 sierp nia 1972 r. – a tak że osób, któ re zło ży ły oświad cze nia lu stra cyj ne
w prze szło ści. Dla te go tem po przy ro stu spraw do we ry fi ka cji bę dzie ma leć.

W ni niej szej pra cy sta ra no się przy bli żyć, na przy kła dzie dzia łal no ści OBL w Po zna -
niu, skom pli ko wa ną dro gę oświad cze nia lu stra cyj ne go i skut ki, ja kie wy wo łu ją in for ma -
cje w nim za war te – od mo men tu zło że nia przez oso bę lu stro wa ną, aż do za koń cze nia
po stę po wa nia są do we go. Ogra ni czo na ob ję tość pra cy spra wi ła, że tyl ko po krót ce omó -
wio no naj waż niej sze za gad nie nia kan ce la ryj no -ar chi wal ne, zwłasz cza zwią za ne z po stę -
po wa nia mi są do wy mi i ka ta lo ga mi te ma tycz ny mi. Dzia łal ność pio nu lu stra cyj ne go IPN
to z pew no ścią te mat, któ ry wy ma ga głęb szej i ob szer niej szej ana li zy.

Ryszard Ryszewski
A

R
C

H
IW

U
M

40

146 Ibi�dem, s. 173.
147 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko

Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2014�r.�–�31�grud�nia 2014�r., War sza wa 2015, s. 205.
148 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko

Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2013�r.�–�31�grud�nia 2013�r., War sza wa 2014, s. 175.
149 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko

Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2014�r.�–�31�grud�nia 2014�r., War sza wa 2015, s. 205.
150 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko

Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2007�r.�–�31�grud�nia 2007�r., War sza wa 2008, s. 101.
151 K. Kaź mier czak, op.�cit.
152 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko

Na�ro�do�wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2007�r.�–�31�grud�nia 2007�r., War sza wa 2008, s. 100.
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Wzór oświadczenia lustracyjnego – część A
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Wzór oświadczenia lustracyjnego – część B
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Uproszczony schemat obiegu informacji o oświadczeniu lustracyjnym złożonym 

w związku z wyborami samorządowymi
Źródło:�opracowanie�własne
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Uproszczony schemat obiegu uwierzytelnionej kopii oświadczenia lustracyjnego 
Źródło:�opracowanie�własne
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Awers druku K1 wykorzystywanego do prowadzenia kwerend szczegółowych
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Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
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S t R E S Z c Z E N I E

W ar ty ku le omó wio no funk cjo no wa nie pio nu lu stra cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej  na
przy kła dzie dzia ła ją ce go od 2007 r. Od dzia ło we go Biu ra Lu stra cyj ne go w Po zna niu. Au tor pod jął
pró bę przed sta wie nia naj waż niej szych za gad nień kan ce la ryj no -ar chi wal nych  zwią za nych z bie -
żącym obie giem do ku men ta cji w dzia łal no ści lu stra cyj nej, przy bli żył struk tu rę we wnętrz ną Od -
dzia ło we go Biu ra Lu stra cyj ne go i wy ka zał współ pra cę za cho dzą cą po mię dzy Od dzia ło wym Biu -
rem Lu stra cyj nym a Biu rem Lu stra cyj nym, czy li jed nost ką cen tra li In sty tu tu. Za pre zen to wał tak że
naj waż niej sze apli ka cje elek tro nicz ne wspo ma ga ją ce pro ce du ry lu stra cyj ne oraz po ru szył kwe stie
zwią za ne z ka ta lo ga mi te ma tycz ny mi. Przed mio tem ana li zy au to ra by ła dro ga, ja ką prze by wa,
i rola, ja ką od gry wa oświad cze nie lu stra cyj ne, a tak że skut ki, ja kie wy wo łu je w pro ce sie lu stra cji
je go zło że nie. Pro ce du ry lu stra cyj ne obo wią zu ją ce w Pol sce zo sta ły uka za ne na tle hi sto rii roz li -
czeń z ko mu ni stycz ną prze szło ścią w in nych kra jach eu ro pej skich.

Sło wa klu czo we: lustracja, obieg dokumentów, IPN, Biuro Lustracyjne, organy bezpieczeństwa
państwa.

S U m m A R y

This article discusses the activities of the Vetting Division of the Institute of National
Remembrance with an example from the Branch Vetting Office, which has been in operation in
Poznań since 2007. The author has made an attempt to present the most important official and
archiving matters which are related to the ongoing flow of documents within the Vetting Division,
the internal structure of the Branch Vetting Office and the cooperation between the Branch Vetting
Office and the Central Vetting Office of the Institute. The article addresses the most important
electronic applications to support lustration procedures and matters related to thematic catalogues.
The analysis performed by the author focused on the flow and the significance of a lustration
statement, as well as the consequences of its submission within the process of lustration. Polish
lustration procedures were presented against the history of settlements with the communist past in
other European countries.

Key words: lustration, flow of documents, Institute of National Remembrance, Vetting Office,
state security authorities.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 49–70

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk

(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Archiwalia wytworzone 
przez Ligę Kobiet Polskich
działającą w warszawskich

organach UB, SB i MO
przechowywane w Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej

w Warszawie

Po zy cja ko biet w Pol sce Lu do wej by ła od mien na od tej, któ rą po sia da ły one w okre -
sie mię dzy wo jen nym. Zja wi sko to wy ni ka ło za rów no z do świad czeń wo jen nych,
jak i z prze mian ustro jo wych w kra ju oraz zwią za nej z ni mi po li ty ki władz. Przy -

czy ną ma so wej ak ty wi za cji za wo do wej ko biet po za koń cze niu II woj ny świa to wej były
bo wiem nie tyl ko pro ble my eko no micz ne pań stwa i brak rąk do pra cy, ale rów nież pro -
jek ty PPR/PZPR za kła da ją ce wy ko rzy sta nie ko biet w ra mach pro pa go wa nia ide olo gii
ko mu ni stycz nej w spo łe czeń stwie. W tym ce lu po wo ła no Spo łecz no -Oby wa tel ską Ligę
Ko biet, któ ra mia ła re ali zo wać po li ty kę władz. 

Na te mat Li gi Ko biet i jej dzia łal no ści w okre sie Pol ski Lu do wej uka za ło się do tych -
czas za le d wie kil ka ar ty ku łów, spo śród któ rych moż na wy mie nić tek sty An ny No wa kow -
skiej -Wierz choś, Spo�łecz�no�-Oby�wa�tel�ska�Li�ga�Ko�biet�(1945–1949)�i Zwią�zek�Ko�biet
Pol�skich�im.�Ma�rii�Ko�nop�nic�kiej�we�Fran�cji�(1944–1950)�–�do�ku�men�ty�pro�gra�mo�we1 oraz
Na ta szy Lu bik -Re czek i Ra fa ła Recz ka, Li�ga�Ko�biet�–�or�ga�ni�za�cja�„re�pre�zen�tu�ją�ca”
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1 A. No wa kow ska -Wierz choś, Spo�łecz�no�-Oby�wa�tel�ska�Li�ga�Ko�biet�(1945–1949)�i Zwią�zek�Ko�biet
Pol�skich�im.�Ma�rii�Ko�nop�nic�kiej�we�Fran�cji�(1944–1950)�–�do�ku�men�ty�pro�gra�mo�we, „Rocz nik Na uko -
wy. Ko mu nizm: Sys tem – Lu dzie – Do ku men ta cja” 2013, nr 2, s. 251–272. 
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intere�sy�ko�biet�w Pol�sce�Lu�do�wej.�Za�rys�dzia�ła�nia2. W pierw szej z wy mie nio nych po zy -
cji au tor ka krót ko omó wi ła dzia łal ność SOLK i przed sta wi ła nie pu bli ko wa ne do tąd do -
ku men ty zwią za ne z jej funk cjo no wa niem. Dru gi ar ty kuł za wie ra wpraw dzie tak że ogól ny
za rys hi sto rii or ga ni za cji, acz kol wiek zo stał on opar ty przede wszyst kim na do ku men -
tach prze cho wy wa nych w ar chi wach po znań skich. 

Te mat Li gi Ko biet i jej ro li zo stał rów nież ogól nie po ru szo ny w opra co wa niach oma -
wia ją cych sy tu ację ko biet w Pol sce Lu do wej, m.in. w mo no gra fiach Mał go rza ty Fi de lis,
Ko�bie�ty,�ko�mu�nizm�i in�du�stria�li�za�cja�w po�wo�jen�nej�Pol�sce3 czy Na ta lii Jar skiej, Ko�bie�ty
z mar�mu�ru.�Ro�bot�ni�ce�w Pol�sce�w la�tach 1945–19604, a tak że w wie lu in nych. Ostat nia
z wy mie nio nych au to rek na pi sa ła rów nież od ręb ny tekst bez po śred nio do ty czą cy or ga -
ni za cji, któ ry zo stał za ty tu ło wa ny Li�ga�Ko�biet�w te�re�nie.�Dzia�łal�ność�Za�rzą�du�Dziel�ni�-

co�we�go� Po�znań�-Wil�da 1956–19665. W pol skiej hi sto rio gra fii bra ku je na to miast
mo no gra fii na uko wej po świę co nej Li dze Ko biet, w któ rej zo sta ła by szcze gó ło wo omó -
wio na hi sto ria jej dzia łal no ści.

Nie ma rów nież żad nych pu bli ka cji do ty czą cych za so bu ar chi wal ne go zwią za ne go
z po wyż szą te ma ty ką. Do ku men ty zwią za ne z funk cjo no wa niem or ga nów cen tral nych
Li gi Ko biet oraz jej dzia łal no ścią moż na przede wszyst kim zna leźć w Ar chi wum Akt No -
wych oraz w Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie. Pierw sza z wy mie -
nio nych in sty tu cji po sia da dwa ze spo ły akt: Spo łecz no -Oby wa tel ska Li ga Ko biet. Za rząd
Głów ny (1945–1947) – 5 j.a. oraz Li ga Ko biet Pol skich – 275 j.a. W ze spo le SOLK są
prze cho wy wa ne przede wszyst kim do ku men ty or ga ni za cyj ne Li gi oraz spra woz da nia
z dzia łal no ści jej ko mó rek te re no wych prze sy ła ne do Za rzą du Głów ne go. Wśród do ku -
men ta cji LKP prze wa ża ją na to miast ak ta zwią za ne z funk cjo no wa niem or ga ni za cji
w okre sie przed wo jen nym – w la tach 1913–1939. Do ku men ty zwią za ne z jej dzia łal no -
ścią po za koń cze niu II woj ny świa to wej do ty czą za le d wie kil ku lat, gdyż obej mu ją tyl ko
okres do 1947 r. Wię cej zróż ni co wa nych ma te ria łów na te mat or ga ni za cji, funk cjo no wa -
nia i za kre su dzia ła nia SOLK/LK/LKP moż na zna leźć w Ar chi wum IPN w War sza wie.

W ni niej szym ar ty ku le zo stał przed sta wio ny ogól ny za rys dzia łal no ści or ga ni za cji
oraz szcze gó ło wa cha rak te ry sty ka zwią za nych z nią ar chi wa liów prze cho wy wa nych w za -
so bie In sty tu tu w War sza wie. 

Spo łecz no -Oby wa tel ska Li ga Ko biet zo sta ła po wo ła na w sierp niu 1945 r., a czte ry
la ta póź niej prze mia no wa no ją na Li gę Ko biet6. Zgod nie z wy tycz ny mi par tii mia ła ona
dą żyć do „sku pie nia w swych sze re gach naj szer szych mas ko bie cych, pro wa dząc pra cę
ide owo -wy cho waw czą w od ro dzo nym pań stwie pol skim oraz bro niąc praw i in te re sów
sze ro kie go ogó łu ko biet, w szcze gól no ści zmie rzać przez two rze nie po szcze gól nych wy -
dzia łów do roz bu do wy ustaw ochron nych, do po głę bie nia opie ki spo łecz nej, w pierw -
szej li nii – do opie ki nad mat ką i dziec kiem, do roz sze rze nia zdro wot no ści spo łecz nej,
do pod nie sie nia kul tu ry ży cia ro dzin ne go, do to ro wa nia dro gi dla bu dow nic twa miesz -
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2 N. Lu bik -Re czek, R. Re czek, Li�ga�Ko�biet�–�or�ga�ni�za�cja�„re�pre�zen�tu�ją�ca”�in�te�re�sy�ko�biet�w Pol�-

sce�Lu�do�wej.�Za�rys�dzia�ła�nia, „Środ ko wo eu ro pej skie Stu dia Po li tycz ne” 2013, t. 4, s. 105–120. 
3 M. Fi de lis, Ko�bie�ty,�ko�mu�nizm�i in�du�stria�li�za�cja�w po�wo�jen�nej�Pol�sce, War sza wa 2015.
4 N. Jar ska, Ko�bie�ty�z mar�mu�ru.�Ro�bot�ni�ce�w Pol�sce�w la�tach 1945–1960, War sza wa 2015. 
5 Eadem, Li�ga�Ko�biet�w te�re�nie.�Dzia�łal�ność�Za�rzą�du�Dziel�ni�co�we�go�Po�znań�-Wil�da 1956–1966�[w:]

Let�nia�Szko�ła�Hi�sto�rii�Naj�now�szej 2009.�Re�fe�ra�ty, red. Ł. Ka miń ski, T. Ko złow ski, War sza wa 2010. 
6 AIPN, 1585/19737, Uza sad nie nie zmia ny na zwy LK na LKP, k. 101.
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ka nio we go, do umoc nie nia ru chu spół dziel cze go, do po pu la ry za cji wszel kich za gad nień
zwią za nych z ży ciem ko bie ty w mie ście i na wsi”7. 

Te sa me tre ści za wie rał sta tut or ga ni za cji, w któ rym pod kre śla no, że obok obro ny
praw i in te re sów ko biet do jej za dań na le ża ło „wy cho wa nie ko bie ty, oby wa tel ki świa do -
mej swych praw i obo wiąz ków w sto sun ku do oj czy zny i spo łe czeń stwa”8. Po lki mu sia -
ły rów nież ak tyw nie uczest ni czyć w dzia łal no ści pań stwa i je go od bu do wie9.

Or ga ni za cja pro wa dzi ła pracę na te re nie ca łe go kra ju, a sie dzi bą jej władz central -
nych by ła War sza wa. Jej człon kiem mo gła zo stać każ da ko bie ta, któ ra ukoń czy ła 19 lat
i pod pi sa ła od po wied nią de kla ra cję. Naj waż niej szy mi wła dza mi SOLK by ły: Ogól no -
kra jo wy Zjazd De le ga tek, Ra da Głów na, Za rząd Głów ny, Głów na Ko mi sja Rewizyj na,
Cen tral ny Sąd Ko le żeń ski10.

Ogól no kra jo wy Zjazd De le ga tek od by wał się przy naj mniej raz na trzy la ta. Do je go
kom pe ten cji na le ża ło roz pa try wa nie i za twier dza nie spra woz dań i bi lan sów Za rzą du
Głów ne go, ak cep to wa nie pla nu pra cy na okres ka den cji na stęp ne go za rzą du oraz wy bór
i od wo ły wa nie człon ków ZG, GKR i CSK. Za rząd Głów ny był or ga nem wy ko naw czym
i skła dał się z 21 człon kiń i 7 za stęp czyń (wy bra nych na okres 3 lat) – z za strze że niem,
że przy naj mniej 15 z nich mu sia ło miesz kać w sto li cy, gdzie mie ści ła się je go sie dzi ba.
Za da niem za rzą du by ło re pre zen to wa nie or ga ni za cji na ze wnątrz, kie ro wa nie ca ło kształ -
tem jej prac, za rzą dza nie ma jąt kiem i kon tro lo wa nie ko mó rek te re no wych11.

Człon ki nia mi pierw sze go ZG SOLK by ły: Ire na Płot nic ka, Fe li cja For nal ska, Ma ria
Tur lej ska – człon ki nie PPR, Eu ge nia Pra gie ro wa i Re gi na Fu sza ro wa – z PPS, Sta ni sła -
wa Garn car czyk – z PSL i Ma ria Jasz czu ro wa – z SD. Bez par tyj na by ła tyl ko prze wod -
ni czą ca Li gi – Ire na Szta chel ska, któ ra pod czas woj ny była ofi ce rem 1. Ar mii WP.
W 1951 r. prze wod ni czą cą or ga ni za cji zo sta ła Ali cja Mu sia ło wa, od de le go wa na z Wy -
dzia łu Ko bie ce go przy KC PZPR.

SOLK (a po tem LK) od po cząt ku swo je go ist nie nia by ła ści śle zwią za na z PPR/PZPR
i re ali zo wa ła sfor mu ło wa ne przez nią za da nia. Z te go wzglę du w de kla ra cji ide owej tej
or ga ni za cji pod kre śla no ro lę ko biet w od bu do wie po wo jen nej Pol ski, a tym sa mym ich
współ dzia ła nie w utrwa la niu no we go sys te mu. Ak cen to wa no przy tym, że no we wła dze
za pew ni ły ko bie tom – w prze ci wień stwie do przed wo jen ne go rzą du sa na cyj ne go – fak -
tycz ne rów no upraw nie nie, a człon ki nie Li gi, oprócz wy ko ny wa nia za dań wy mie nio nych
w sta tu cie, po win ny czu wać nad tym, aby pra wa ko biet i męż czyzn zo sta ły rze czy wi ście
zrów na ne12. Do ma ga ły się więc „za rów ną pra cę rów nej pła cy, aby śmy przy rów nych
kwa li fi ka cjach otrzy my wa ły rów ne z męż czy zna mi sta no wi ska, aby śmy mia ły do stęp
do wszyst kich szkół za wo do wych, do wszyst kich za wo dów”13.

Zgod nie z wy tycz ny mi za war ty mi w sta tu cie przed sta wi ciel ki SOLK mia ły tworzyć
ko ła człon kow skie w za kła dach pra cy, fa bry kach, urzę dach oraz róż nych in sty tu cjach cy -
wil nych i woj sko wych. W prak ty ce jed nak ich głów nym za da niem by ło kon tro lo wa nie
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7 AAN, 888/1, Or ga ni za cja i za da nia Spo łecz no -Oby wa tel skiej Li gi Ko biet, k. 1.
8 Sta tut Spo łecz no -Oby wa tel skiej Li gi Ko biet z 1947 r. w: A. No wa kow ska -Wierz choś, op.�cit.,

s. 267. 
9 AAN, 888/1, Or ga ni za cja i za da nia Spo łecz no -Oby wa tel skiej Li gi Ko biet, k. 1.
10 A. No wa kow ska -Wierz choś, op.�cit., s. 270–271. 
11 Ibi�dem.
12 Sze rzej zob. M. Fi de lis, op.�cit., s. 108–113.
13 AAN, 888/1, De kla ra cja ide owa Spo łecz no -Oby wa tel skiej Li gi Ko biet, k. 2. 
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prze strze ga nia uchwał i za rzą dzeń do ty czą cych opie ki spo łecz nej oraz pra cy i ochro ny
zdro wia ko biet. Oprócz te go mia ły one ko or dy no wać two rze nie sie ci szkół ogól no kształ -
cą cych i za wo do wych dla ko biet oraz or ga ni zo wać od po wied nie szko le nia i kur sy14.

W dru giej po ło wie lat czter dzie stych, kie dy ko bie ty sta no wi ły więk szość wśród po -
szu ku ją cych pra cy, człon ki nie SOLK/LK or ga ni zo wa ły dla nich róż ne go ro dza ju kur sy
do szka la ją ce, a tak że – w mia rę moż li wo ści – sta ra ły się im po ma gać w zna le zie niu za -
trud nie nia. Ich sta ra nia by ły jed nak czę sto nie sku tecz ne. W tym okre sie po wo ły wa no tak -
że ko ła SOLK/LK w za kła dach pra cy, a ich głów nym za da niem by ła ochro na praw
za trud nio nych w nich ko biet. Re ali zo wa nie te go ce lu w wie lu przy pad kach by ło jed nak
nie moż li we ze wzglę du na sil ne uza leż nie nie or ga ni za cji od rzą du. Je go przed sta wi cie -
lom za le ża ło bo wiem na szyb kiej od bu do wie pań stwa, a więc nie za wsze po pie ra li oni
re spek to wa nie praw ro bot nic15.

Z oczy wi stych po wo dów ze wspo mnia ny mi wy żej pro ble ma mi nie spo ty ka ły się
człon ki nie kół SOLK/LK dzia ła ją cych w struk tu rach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa,
któ re sku pia ły nie tyl ko za trud nio ne w nich funk cjo na riusz ki i pra cow ni ce cy wil ne, ale
również żo ny czy sio stry funk cjo na riu szy. Cha rak ter tych or ga nów po wo do wał, że po -
dej mo wa ły one tam zwy kle ak tyw ność tyl ko w dwóch dzie dzi nach: pra cy wy cho waw -
czo -pro pa gan do wej, za po śred nic twem któ rej in dok try no wa no funk cjo na riu szy i ich
ro dzi ny, oraz dzia łal no ści opie kuń czo -cha ry ta tyw nej. 

Ko ło SOLK przy Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go zo sta ło utwo rzo ne
w czerw cu 1946 r. W 1947 r. li czy ło ono już 470, a dwa la ta póź niej – aż 1000 człon kiń,
z któ rych 376 by ło żo na mi funk cjo na riu szy, 207 – pra cow ni ka mi służ by zdro -
wia, 138 – pra cow ni ka mi kon su mów i 281 – funk cjo na riusz ka mi MBP16. W za kre sie dzia -
łal no ści oświa to wo -pro pa gan do wej w la tach 1947–1953 or ga ni zo wa no ze bra nia w po -
szcze gól nych de par ta men tach MBP, na któ rych wy gła sza no re fe ra ty na ta kie te ma ty
jak: „Ko bie ty w wal ce o po kój”, „O Ja si For nal skiej – bo jow nicz ce wal ki o wol ność”,
„O wy bo rach do Sej mu Usta wo daw cze go”, „O 8 mar ca 1947 r.”, „Wal ka ze spe ku la cją,
ce le i za da nia LK”, „ZSRR – nasz so jusz nik”, „Ko bie ta w ZSRR”, „Re wo lu cja paź dzier -
ni ko wa”. Z oka zji Dnia Ko biet człon ki nie zor ga ni zo wa ły rów nież uro czy ste ze bra nie ko -
ła SOLK, na któ rym zo sta ły wy gło szo ne re fe ra ty na te ma ty pa trio tycz ne. Po tem od był
się kon cert, a po nim wie czo rek ta necz ny17. 

Uro czy ste aka de mie przy go to wa no tak że z oka zji rocz nic po wsta nia Ar mii Czer wo -
nej, śmier ci Wło dzi mie rza Le ni na, zwy cię stwa nad Rze szą Nie miec ką itp. Oprócz te go
or ga ni zo wa no wie czo ry au tor skie (w 1949 r. od był się ta ki wie czór z udzia łem pi sa rzy
pol skich i so wiec kich), kon cer ty, na któ rych od twa rza no pie śni pa trio tycz ne, wy sta wy
uka zu ją ce m.in. hi sto rię po wsta nia Ar mii Czer wo nej oraz wy świe tla no fil my pro pa gan -
do we. Szcze gól nie pod nio śle człon ki nie SOLK ob cho dzi ły Świę to Pra cy. Z tej oka zji po -
wo ły wa ły spe cjal ne ze spo ły, któ re by ły od po wie dzial ne za przy stro je nie bu dyn ków i ulic,
bra ły udział w po cho dach pierw szo ma jo wych oraz or ga ni zo wa ły uro czy ste aka de mie18. 
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14 Ibi�dem, Or ga ni za cja i za da nia Spo łecz no -Oby wa tel skiej Li gi Ko biet, k. 1. 
15 Sze rzej na ten te mat zob. N. Jar ska, Ko�bie�ty�z mar�mu�ru…, s. 37–38, 58–63.
16 AIPN, 01790/350, Spra woz da nie z dzia łal no ści LK MBP za okres 1946–1947, k. 8; ibi�dem, Spra -

woz da nie z dzia łal no ści LK MBP za okres 1948–1949, k. 53.
17 Ibi�dem, Spra woz da nia z dzia łal no ści SOLK 1946–1953, k. 21–23, 34, 66.
18 Ibi�dem.
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W za kre sie pra cy wy cho waw czo -opie kuń czej dzia łacz ki SOLK zaj mo wa ły się or ga -
ni zo wa niem ko lo nii let nich i zi mo wych, żłob ków, przed szko li i świe tlic szkol nych dla
dzie ci ma tek pra cu ją cych, przy go to wy wa ły pacz ki świą tecz ne oraz – w ra zie po trze -
by – udzie la ły po mo cy so cjal nej ro dzi nom zmar łych lub po le głych na służ bie funk cjo -
na riu szy. Or ga ni zo wa ły rów nież róż ne go ro dza ju za ję cia dla ko biet, naj czę ściej lek cje
szy cia, szy deł ko wa nia, go to wa nia czy opie ki nad nie mow lę ciem i ma łym dziec kiem,
a tak że spe cjal ne kur sy do szka la ją ce dla anal fa be tek. 

Wspo mnia ne po wy żej ko ło SOLK przy MBP już w 1947 r. zor ga ni zo wa ło ko lo nie
let nie dla dzie ci funk cjo na riu szy w Za trze biu, gdzie mia ły za pew nio ne peł ne wy ży wie -
nie, opie kę wy cho waw ców oraz po moc le kar ską19. W tym sa mym ro ku wy da no rów -
nież 2017 pa czek świą tecz nych dla dzie ci funk cjo na riu szy MBP, KBW i KW MO
oraz 2758 pa czek dla sie rot po po le głych funk cjo na riu szach. Urzą dzo no także zbiór kę
pie nię dzy na po moc dla naj bied niej szych ro dzin20. 

W grud niu 1948 r. ko ło SOLK przy MBP otrzy ma ło z Sze fo stwa Za opa trze nia ma te -
riał weł nia ny, płót no, do dat ki kra wiec kie oraz poń czo chy, któ re umoż li wi ły uszy cie odzie -
ży dla 4 tys. dzie ci z naj uboż szych ro dzin. Po nad to prze ka za no dla nich ze lów ki, sta lów ki,
gum ki i sło dy cze. Kro je niem i szy ciem ubrań za ję ły się człon ki nie tam tej sze go ko ła
SOLK, któ re na stęp nie (od 16 do 30 grud nia) przy go to wy wa ły pacz ki i roz dzie la ły je
mię dzy ro dzi na mi. Te przed sta wi ciel ki SOLK, któ re wy ka za ły się naj więk szą ak tyw no -
ścią w trak cie tej ak cji, otrzy ma ły po tem na gro dy pie nięż ne21.

W na stęp nym ro ku za ku pio no kil ka dzie siąt ki lo gra mów owo ców, sło dy czy i in nych
ar ty ku łów spo żyw czych, z któ rych przy go to wa no po nad 600 pa czek świą tecz nych, oraz
zor ga ni zo wa no im pre zę cho in ko wą dla dzie ci. Oprócz te go z oka zji świąt Bo że go
Narodze nia przy zna no środ ki fi nan so we ro dzi nom zmar łych i po le głych funk cjo na riu -
szy. W la tach 1947–1953 z oka zji rocz nic na ro do wych oraz Dnia Ko biet czy Świę ta Pra -
cy rów nież by ła przy zna wa na po moc ma te rial na naj bar dziej po trze bu ją cym ro dzi nom22.

Waż nym za da niem przed sta wi cie lek SOLK, a po tem LK – jak już wspo mnia no – było
za pew nie nie opie ki dzie ciom ma tek, któ re po dej mo wa ły pra cę za wo do wą. W la tach
1947–1948 Sek cja Opie ki nad Mat ką i Dziec kiem SOLK przy MBP współ dzia ła ła nie
tyl ko przy or ga ni za cji ko lo nii let nich, ale rów nież prze pro wa dzi ła kon tro lę w przed szko -
lu, do któ re go uczęsz cza ły dzie ci funk cjo na riu szy MBP. Dzię ki po dej mo wa nym przez
nią dzia ła niom dla dzie ci w wie ku szkol nym za ło żo no świe tli cę przy ul. Cho cim skiej.
Pla no wa no tak że otwo rzyć dru gą pla ców kę przy al. Nie pod le gło ści, któ ra by ła by czyn -
na od godz. 14.00 do 19.00. Opie kę nad prze by wa ją cy mi w niej dzieć mi mia ły peł nić
człon ki nie SOLK. Wspo mnia ny po mysł zo stał zre ali zo wa ny rok póź niej. Po za tym dzia -
łacz ki te go sa me go ko ła SOLK zor ga ni zo wa ły do sta wy mle ka dla ro dzin funk cjo na riu -
szy oraz urzą dzi ły zbiór kę ksią żek, któ re prze ka za no dzie ciom miesz ka ją cym na wsiach
i w ma łych miej sco wo ściach23. 

W ra mach pod no sze nia kwa li fi ka cji człon kiń SOLK or ga ni zo wa no dla nich róż ne go
ro dza ju kur sy. W la tach 1947–1948 ko ło SOLK przy MBP zor ga ni zo wa ło kurs pierw szej
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19 Ibi�dem, Spra woz da nie z dzia łal no ści SOLK 1948–1949, k. 14–15.
20 Ibi�dem, k. 20–21.
21 Ibi�dem, k. 30–31.
22 Ibi�dem, k. 52–53.
23 Ibi�dem, k. 22–23, 49.
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po mo cy le kar skiej oraz lek cje szy cia i kro ju, a w 1949 r. roz po czę to szko le nie człon kiń
w za kre sie służ by sa ni tar nej oraz ma szy no pi sa nia i ste no gra fii24. 

War to pod kre ślić, że naj bar dziej ak tyw ne by ły ko ła SOLK/LK dzia ła ją ce w du żych
mia stach, głów nie w War sza wie, tak jak ko mór ka SOLK/LK utwo rzo na przy MBP. Nie -
co ina czej wy glą da ła sy tu acja na pro win cji czy w mniej szych miej sco wo ściach, gdzie
do SOLK/LK wstę po wa ło za zwy czaj nie wie le osób. W 11. Bry ga dzie Ochro ny Po gra ni -
cza WP w 1949 r. po wo ła no trzy ko ła LK, ale każ de li czy ło za le d wie od kil ku do kil ku -
na stu człon kiń, prze waż nie żon ofi ce rów i pod ofi ce rów. Nie prze ja wia ły one zwy kle
więk szej ak tyw no ści, a na wet zda rza ło się, że z po wo du trud no ści ko mu ni ka cyj nych
opusz cza ły ze bra nia25. Po dob na sy tu acja mia ła miej sce w 10. Bry ga dzie Ochro ny Po gra -
ni cza WP, gdzie ko ło SOLK/LK zor ga ni zo wa no na wio snę 1948 r. Je go człon ki nie nie
po dej mo wa ły jed nak żad nych po waż niej szych ini cja tyw. W spra woz da niu z dzia łal no ści
te go ko ła stwier dzo no, że jego pra ca by ła utrud nio na po pierw sze tym, że część człon kiń
miesz ka ła po za ob rę bem szta bu, a tym sa mym ogra ni czo ny był z ni mi kon takt. Po dru -
gie, stan zdro wia nie po zwa lał nie któ rym człon ki niom na bra nie udzia łu w pra cy spo -
łecz nej w te re nie (nie moż ność wy jaz du). Prze szko dą był wresz cie stan ro dzin ny,
po nie waż „ko bie ty, ma jąc drob ne zu peł nie dzie ci, nie mo gą po zo sta wić je sa me ani też
za bie rać na ze bra nia”26. 

Prze wod ni czą ca ko ła LK przy Jed no st ce Woj sko wej nr 1786 w Słu bi cach Elż bie ta
Za jąc skar ży ła się na to miast na ni skie uświa do mie nie po li tycz ne wśród żon ofi ce rów
i pod ofi ce rów. Człon ki nie – jak twier dzi ła – nie ro zu mia ły ro li i za dań or ga ni za cji oraz
nie prze ja wia ły du żej ak tyw no ści za rów no na ze bra niach, jak i w trak cie po dej mo wa nej
przez nie dzia łal no ści. Na przy kład na ak cję nisz cze nia ston ki, zor ga ni zo wa ną przez tam -
tej sze ko ło w lip cu 1950 r., sta wi ła się tyl ko jed na oso ba27. 

Zda rza ły się jed nak ko ła SOLK/LK funk cjo nu ją ce przy jed nost kach woj sko wych
w mniej szych miej sco wo ściach, któ re w mia rę moż li wo ści uczest ni czy ły w rocz ni cach
na ro do wych i w kur sach po li tycz no -pro pa gan do wych oraz pro wa dzi ły dzia łal ność cha -
ry ta tyw ną czy za kła da ły żłob ki i przed szko la.

War to tu taj za zna czyć, że do koń ca lat pięć dzie sią tych w or ga nach bez pie czeń stwa
pań stwa sku pio no się przede wszyst kim na two rze niu sie ci or ga ni za cyj nej Li gi i za kła -
da niu jej kół w zwią za nych z ni mi in sty tu cjach i jed nost kach. Za chę ca no przy tym za -
rów no ko bie ty za trud nio ne w tych in sty tu cjach, jak i żo ny funk cjo na riu szy, aby
wstę po wa ły do po wsta ją cych ko mó rek. W tym też okre sie wśród człon kiń pro wa dzo no
in ten syw ną dzia łal ność wy cho waw czo -pro pa gan do wą i prze ko ny wa no je o słusz no ści
po li ty ki re ali zo wa nej przez no we wła dze.

Po 1956 r. zmie nił się sto su nek władz do ro li ko biet w spo łe czeń stwie, a przede
wszyst kim – do ich moż li wo ści za wo do wych. W prze ci wień stwie do cza sów sta li now -
skich, kie dy ko bie ty za chę ca no do po dej mo wa nia pra cy za rob ko wej na wet w za wo dach
mę skich, w okre sie od wil ży za czę to pod kre ślać, że po win ny one naj pierw re ali zo wać się
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24 Ibi�dem, k. 23, 32, 40.
25 AIPN, 2223/465, Spra woz da nie z pra cy ko ła LK przy 11. Bry ga dzie Ochro ny Po gra ni cza WP

z sierp nia 1949 r., k. 377.
26 AIPN, 2289/7, Spra woz da nie z dzia łal no ści KPS, ko ła LK oraz To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -

-Ra dziec kiej przy 10. Bry ga dzie Ochro ny Po gra ni cza WP z wrze śnia 1949 r., k. 377.
27 AIPN, 2289/30, Spra woz da nie z pra cy ko ła LK przy JW nr 1786 ze stycz nia 1950 r., k. 475–477.
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ja ko mat ki i żo ny. Zda rza ły się na wet przy pad ki zwal nia nia ko biet z za kła dów pra cy lub
prze no sze nia ich na ta kie sta no wi ska, któ re – zda niem prze ło żo nych – by ły do sto so wa -
ne do ich moż li wo ści psy cho fi zycz nych. Pła ce na tych sta no wi skach by ły za zwy czaj niż -
sze od tych, któ re otrzy my wa ły wcze śniej. Więk szość przed sta wi cie lek LK po par ła no wą
po li ty kę władz i tyl ko nie wiel ka ich część sta nę ła w obro nie praw ko biet28. 

Człon ki nie kół or ga ni za cji, funk cjo nu ją cych przy or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa,
z oczy wi stych po wo dów na le ża ły do pierw szej (więk szej) z wy mie nio nych grup. Po II Zjeź -
dzie LK w 1957 r. re ali zo wa ły one tyl ko te za da nia, któ re by ły zgod ne z pod ję ty mi na nim
uchwa ła mi. Pod kre ślo no wów czas, że or ga ni za cja po win na przede wszyst kim „nie ustan nie
pra co wać nad pod nie sie niem kul tu ry ży cia ro dzin ne go i spo łecz ne go, po dej mo wać wal kę
z róż ny mi prze ja wa mi de mo ra li za cji i chu li gań stwa w obro nie trwa ło ści ro dzi ny”29. Jed no -
cze śnie zwra ca no szcze gól ną uwa gę na ko niecz ność po ma ga nia dzie ciom i mło dzie ży „ze
śro do wisk, w któ rych upra wia ny jest nie rząd i pi jań stwo. Przy po zba wie niu wła dzy ro dzi -
ciel skiej z po wo du chu li gań stwa, pi jań stwa lub nie rzą du sto so wać peł ną od płat ność ro dzi -
ców za utrzy ma nie dziec ka w za kła dzie lub ro dzi nie opie kuń czej”30. Po ło żo no rów nież na cisk
na pro wa dze nie pra cy kul tu ral no -oświa to wej wśród ko biet i po sze rza nie ich wie dzy z za -
kre su ma cie rzyń stwa, hi gie ny, wy ży wie nia oraz kul tu ry ży cia co dzien ne go, m.in. uży wa nia
po praw nej pol sz czy zny. W tym ce lu mia ły być otwie ra ne bi blio te ki, szko ły i kur sy wie czo -
ro we, po rad nie czy klu by fil mo we, a tak że or ga ni zo wa ne spe cjal ne pre lek cje i spo tka nia
dys ku syj ne dla ko biet31. Na le ży więc pod kre ślić, że od 1957 r. naj waż niej szym za da niem
człon kiń LK by ło wspie ra nie ko biet w pro wa dze niu ro dzi ny i wy cho wy wa niu dzie ci, a z cza -
sem rów nież w zdo by wa niu przez nie od po wied nich kwa li fi ka cji za wo do wych32. 

W 1966 r. zo sta ła po wo ła na Kra jo wa Ra da Li gi Ko biet przy Ogól no pol skim Ko mi te -
cie Fron tu Jed no ści Na ro du. W jej skład we szły przed sta wi ciel ki LK oraz związ ków za -
wo do wych, spół dziel czo ści i go spo dyń wiej skich. Po wsta nie Ra dy i uczest nic two
człon kiń LK w re ali za cji jej za dań spo wo do wa ło ko niecz ność wpro wa dze nia pew nych
zmian w sta tu cie or ga ni za cji. 

Utwo rze nie kół go spo dyń wiej skich i związ ków za wo do wych do pro wa dzi ło do sy tu -
acji, że LK mu sia ła ogra ni czyć swo je dzia ła nia tyl ko do śro do wi ska miej skie go, przede
wszyst kim do ko biet nie pra cu ją cych lub sa mot nych, wy ma ga ją cych wspar cia i po mo cy
ma te rial nej. Do no wych za dań or ga ni za cji na le ża ło roz po wszech nia nie w tym śro do wi -
sku wie dzy do ty czą cej no wych kwa li fi ka cji za wo do wych, „aby w wa run kach ży cio wej
po trze by mo gły one po dej mo wać pra cę w wy uczo nym za wo dzie”33. Wzra sta ją ce po trze -
by ro dzin za miesz ku ją cych mia sta uwi docz ni ły rów nież po trze bę zin ten sy fi ko wa nia tam
dzia łal no ści spo łecz nej i oświa to wej. Za pro po no wa no więc, aby człon ki nie LK or ga ni -
zo wa ły ko ła te re no we w miej scach swo je go za miesz ka nia i przyj mo wa ły do nich ko bie -
ty o po dob nych za in te re so wa niach czy za wo dach. Za czę ły więc po wsta wać ko ła
ar chi tek tek, na uczy cie lek, praw ni czek, pla sty czek i in., któ re np. or ga ni zo wa ły kur sy, za -
ję cia lub pre lek cje dla ko biet, a tak że udzie la ły po rad praw nych. 
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28 Sze rzej na te mat sy tu acji ko biet w tym okre sie zob. M. Fi de lis, op.�cit., s. 237–250.
29 II Zjazd�Li�gi�Ko�biet.�Ma�te�ria�ły, War�sza�wa 11–13 VII 1957�r., s. 26.
30 Ibi�dem.
31 Ibi�dem, s. 27.
32 N. Lu bik -Re czek, R. Re czek, op.�cit., s. 108–109. 
33 AIPN, 01254/500, Uza sad nie nie zmian w sta tu cie Li gi Ko biet, k. 1.
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Przy zna nie no wych za dań or ga ni za cji oraz ogra ni cze nie jej dzia łal no ści tyl ko do śro -
do wisk miej skich po raz ko lej ny wy mu si ło wpro wa dze nie po pra wek w obo wią zu ją cym
do tych czas sta tu cie uchwa lo nym w 1957 r. W pro jek cie no we go sta tu tu zmo dy fi ko wa no
więc za da nia LK, z któ rych ja ko pierw sze wy mie nio no pod no sze nie po zio mu ide owe go
wśród ko biet. Oprócz te go uzna no, że na le ży zwięk szyć ich udział we współ rzą dze niu
kra jem, gdyż pro ces ten nie jest za koń czo ny. Podkreślono, że „mi mo co raz szer szej licz -
by ko biet za sia da ją cych w or ga nach sa mo rzą du i w ra dach na ro do wych udział ko biet
w ad mi ni stra cji na sta no wi skach kie row ni czych jest jesz cze nie do sta tecz ny i nie w peł ni
zo sta ły wy ko rzy sta ne moż li wo ści ko biet”34. W po praw kach do do tych cza so we go pro gra -
mu dzia ła nia LK uwzględ nio no rów nież po trze bę uświa da mia nia ko biet w sfe rze zdo by -
wa nia kwa li fi ka cji za wo do wych oraz udzie la nia po mo cy ma te rial nej tym, któ re by ły
sa mot ne, nie pra cu ją ce oraz w star szym wie ku. 

W no wym sta tu cie okre ślo no tak że for my pod no sze nia świa do mo ści ko biet i za miesz -
czo no pro gra my upo wszech nia ją ce wie dzę na te mat ra cjo nal ne go pro wa dze nia go spo -
dar stwa do mo we go. W tym ce lu roz sze rzo no za kres prac Ko mi te tu Go spo dar stwa
Do mo we go, któ ry miał zin ten sy fi ko wać pro wa dze nie dzia łal no ści wy daw ni czej, roz po -
wszech nia nie pra sy ko bie cej oraz współ dzia ła nie z ra diem i te le wi zją w ce lu po pu la ry -
zo wa nia za dań LK. 

W wy ni ku zmian w cha rak te rze dzia łal no ści LK nie zbęd ne oka za ło się rów nież wpro -
wa dze nie po pra wek do ty czą cych jej struk tur or ga ni za cyj nych. Za gwa ran to wa no więc
moż li wość przyj mo wa nia do Li gi tzw. człon ków zbio ro wych, któ ry mi mo gła być „gru -
pa ko biet re pre zen tu ją ca okre ślo ne śro do wi ska za wo do we (np. sek cja ko biet praw ni czek)
lub gru pa utwo rzo na dla wy ko na nia pew nych za dań (np. sek cja ar chi tek tek i pla sty -
czek)”35. Istot ne uzu peł nie nie wdro żo no w za kre sie praw człon kiń or ga ni za cji. Pod kreś -
lo no, że od tąd LK nie bę dzie „an ga żo wa ła się w roz wią zy wa nie spraw ko biet na te re nie
za kła du pra cy, na to miast prze wi du je się, że człon ki ni LK bę dzie mia ła pra wo zwra ca nia
się o po moc or ga ni za cji w in nych spra wach za wo do wych, przy ję cia do pra cy, a po nad to
w spra wach oso bi stych i w spra wach zwią za nych z pra cą spo łecz ną”36. 

No wy sta tut zo stał za twier dzo ny w 1967 r. i obo wią zy wał do 1981 r. W tym okre sie
dzia łacz ki LK nie po dej mo wa ły już ak tyw no ści na te re nie za kła dów pra cy, kła dąc szcze -
gól ny na cisk na re ali za cję wy mie nio nych wy żej za dań. Zgod nie z tre ścią spra woz da nia
spo rzą dzo ne go przez ZG LK w mar cu 1975 r. od po cząt ku lat sie dem dzie sią tych pro wa -
dzo no dzia łal ność przede wszyst kim w trzech za kre sach: pra cy ide owo -wy cho waw czej
i oświa to wo -kul tu ral nej; umac nia nia po zy cji ko biet w ży ciu za wo do wym i ro dzin nym
oraz do sko na le nia wła snych me tod pra cy. Ak tyw ność po dej mo wa na w pierw szym z wy -
mie nio nych za kre sów po le ga ła na or ga ni za cji im prez oraz ak cji ide owo -wy cho waw czych
z oka zji rocz nic pań stwo wych, utrzy my wa niu kon tak tów ze sto wa rzy sze nia mi ko bie cy -
mi funk cjo nu ją cy mi w in nych pań stwach de mo kra cji lu do wej, upo wszech nia niu czy tel -
nic twa i sztu ki, pro pa go wa niu ochro ny zdro wia i oświa ty sa ni tar nej, po pu la ry zo wa niu
te ma ty ki zwią za nej z ro dzi ną i wy cho wa niem dzie ci oraz do sko na le niu form pra cy klu -
bów oświa to wych. 
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34 Ibi�dem, k. 2.
35 Ibi�dem, k. 4.
36 Ibi�dem.
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Im pre zy kul tu ral ne, pre lek cje, spo tka nia z po li ty ka mi bądź ze bra nia dys ku syj ne by -
ły or ga ni zo wa ne m.in. z oka zji VI Zjaz du PZPR, ko lej nych po sie dzeń ple nar nych KC
czy Sej mu PRL. Z uwa gi na oży wio ne kon tak ty z mię dzy na ro do wy mi sto wa rzy sze nia -
mi ko bie cy mi przed sta wi ciel ki LK wie lo krot nie wy jeż dża ły za gra ni cę, gdzie uczest ni -
czy ły w or ga ni zo wa nych przez nie kon gre sach i wy mie nia ły wza jem ne do świad cze nia.
W tro sce o czy tel nic two or ga ni zo wa no kon kur sy ze zna jo mo ści li te ra tu ry i sztu ki, m.in.
na ta kie te ma ty jak: „Ży cie i twór czość Ma rii Ko nop nic kiej”, „Sław ne Po lki” czy „Sztu -
ka w ro dzi nie”, za kła da no klu by książ ki dla ro dzi ny oraz przy go to wy wa no wy sta wy.
Zagad nie nia zwią za ne ze zdro wiem i hi gie nicz nym try bem ży cia pro pa go wa no za pośred -
nic twem roz ma itych po ka zów, kon kur sów, a tak że or ga ni zu jąc szko ły ma tek, zdro wia
czy kur sy po mo cy przed me dycz nej i opie ki nad cho rym w do mu.

W dzia łal no ści ide owo -wy cho waw czej i oświa to wo -kul tu ral nej istotne zna cze nie mia -
ło wy cho wa nie mło dzie ży, stąd du ży na cisk kła dzio no na uświa da mia nie ro dzi ców w tej
dzie dzi nie. Or ga ni zo wa no więc dla nich spo tka nia, pre lek cje i se mi na ria zwią za ne z tą
te ma ty ką. Sta ra no się rów nież do sko na lić for my pra cy klu bów oświa to wych, dzię ki
którym roz wi ja no te go ro dza ju dzia łal ność37.

W ra mach umac nia nia po zy cji ko biet w ży ciu za wo do wym i ro dzin nym kła dzio no
na cisk głów nie na wspie ra nie ich w go dze niu obo wiąz ków za wo do wych z do mo wy mi.
Człon ki nie Li gi sta ra ły się za chę cać dziew czę ta do wy ko ny wa nia od po wied nich dla nich
za wo dów. Pro wa dzi ły za tem pre orien ta cję za wo do wą w szko łach, po pu la ry zo wa ły zawo -
dy nie do sta tecz nie zna ne wśród ko biet i za chę ca ły je do uzu peł nie nia wy kształ ce nia. Ze
wzglę du na fakt, że ko bie ty pra cu ją ce mu sia ły jed no cze śnie zaj mo wać się go spo dar stwem
do mo wym, przed sta wi ciel ki LK opra co wy wa ły pro gra my wspie ra ją ce je w tych czyn -
no ściach. W ce lu uspraw nie nia funk cjo no wa nia go spo darstw do mo wych pro wa dzi ły dzia -
łal ność ba daw czą, oświa to wą, wy daw ni czą i pro pa gan do wą oraz kła dły szcze gól ny na cisk
na „ra cjo na li za cję kon sump cji w ob rę bie go spo darstw do mo wych, opty ma li zo wa nie funk -
cji ży wie nia przy mi ni ma li zo wa niu na kła du cza su na ten cel, dzię ki wy ko rzy sta niu
produk cji prze my słu spo żyw cze go oraz za sto so wa niu no wo cze sne go sprzę tu i za sad na -
uko wej or ga ni za cji pra cy”38. 

W la tach 1971–1974 prze pro wa dza no szcze gó ło we ba da nia ja ko ści ar ty ku łów spo -
żyw czych i użyt ko wych wy ko rzy sty wa nych w go spo dar stwach do mo wych, or ga ni zo wa -
no szko le nia oraz wy da wa no bro szu ry do ty czą ce ta kich te ma tów jak: ży wie nie ro dzi ny,
hi gie na ży cia co dzien ne go, wy ko rzy sta nie sprzę tu go spo dar stwa do mo we go, kul tu ra
codzien ne go współ ży cia czy po dział obo wiąz ków do mo wych. Oprócz te go ko ła LK po -
dej mo wa ły pró by wspie ra nia ko biet w opie ce nad dzieć mi i oso ba mi star szy mi. Współ -
pra co wa ły w tym za kre sie z ku ra to ra mi szkol ny mi i or ga ni zo wa ły opie kę i za ję cia dla
uczniów, a dla emerytów – pre lek cje i spo tka nia w klu bach se nio rów. Po nad to udzie la ły
im po mo cy praw nej, ma te rial nej i psy cho lo gicz nej39.

Przed sta wi ciel ki LK dba ły rów nież o to, aby licz ba człon kiń sys te ma tycz nie ro sła
i przez ca ły okres spra woz daw czy pro wa dzi ły ak cję pro pa gu ją cą ce le or ga ni za cji. Ponadto
do sko na li ły me to dy dzia ła nia Li gi oraz współ pra co wa ły z ra da mi na ro do wy mi, ko mi te -
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ta mi Fron tu Jed no ści Na ro du oraz ra da mi ko biet. Waż nym ele men tem ich pra cy or ga ni -
za cyj nej by ło wspie ra nie dzia łal no ści Or ga ni za cji Ro dzin Woj sko wych i Kół Ro dzi ny
Mi li cyj nej40. 

Pierw sza z wy żej wy mie nio nych or ga ni za cji po wsta ła w 1959 r., a dru ga – pod ko niec
lat sześć dzie sią tych. Ich ce lem by ło pod no sze nie świa do mo ści po li tycz nej wśród ro dzin
woj sko wych i mi li cyj nych. Z te go wzglę du ich człon ki nie kła dły szcze gól ny na cisk na pro -
wa dze nie dzia łal no ści oświa to wo -pro pa gan do wej oraz wy cho waw czej, ści śle współ pra -
cu jąc w tym za kre sie z Li gą Ko biet. Or ga ni zo wa ły więc wy kła dy i szko le nia na ta kie
te ma ty jak „Ro dzi na i jej funk cje wy cho waw cze” czy „Ro la i za da nia ko bie ty – mat ki
i żony żoł nie rza za wo do we go”. Roz wią zy wa ły tak że ak tu al ne pro ble my ko biet, w tym by -
to we i ro dzin ne. Dzia łacz ki oby dwu or ga ni za cji współ pra co wa ły z człon ki nia mi LK
przy or ga ni zo wa niu im prez oko licz no ścio wych zwią za nych z waż ny mi wy da rze nia mi
w Pol sce Lu do wej oraz spra wo wa ły opie kę nad we te ra na mi walk o umoc nie nie wła dzy
ko mu ni stycz nej i nad ro dzi na mi po le głych w nich funk cjo na riu szy41.

W dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych i na po cząt ku lat osiem dzie sią tych LK kon -
ty nu owa ła dzia łal ność w wy żej opi sa nym za kre sie. Na dal więc jej człon ki nie pro wa dzi -
ły pra cę kul tu ral no -oświa to wą wśród ko biet, pod no si ły ich świa do mość oby wa tel ską,
kształ to wa ły mo del no wo cze snej ro dzi ny oraz za chę ca ły je do po dej mo wa nia ak tyw no -
ści spo łecz nej i oby wa tel skiej. Oprócz te go sta ra ły się upo wszech niać wie dzę z za kre su
hi gie ny i me dy cy ny, or ga ni zo wa ły spo tka nia z le ka rza mi i psy cho lo ga mi oraz pro wa dzi -
ły pre lek cje na ta kie za gad nie nia jak: cho ro by no wo two ro we i ich pro fi lak ty ka, zdro wie
ko bie ty w cią ży, pla no wa nie ro dzi ny, opie ka nad ma łym dziec kiem, kul tu ra ży cia mał -
żeń skie go, ochro na zdro wia lu dzi star szych itp.42 Na dal wspie ra no dzia łal ność Sek cji Ko -
biet Praw ni ków, któ ra uła twia ła upo wszech nia nie po rad nic twa praw no -spo łecz ne go, oraz
Ko mi te tu Go spo dar stwa Do mo we go, Or ga ni za cji Ro dzin Woj sko wych czy Kół Ro dzi ny
Mi li cyj nej43. 

W 1981 r. od był się VIII Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd Li gi Ko biet, na któ rym
uchwa lo no zmia nę na zwy or ga ni za cji z Li gi Ko biet na Li gę Ko biet Pol skich. Po su nię cie
to uza sad nia no ko niecz no ścią „eks po no wa nia za war tych w pro gra mie dzia ła nia Li gi Ko -
biet tre ści pa trio tycz nych oraz tych za dań, któ re do ty czą kształ to wa nia pa trio tycz nych
po staw i oby wa tel skiej świa do mo ści ko biet, pod no sze nia ich po zio mu ide owe go i kul tu -
ral ne go, krze wie nia za sad życz li wo ści i to le ran cji oraz in spi ro wa nia ko biet do twór cze -
go uczest nic twa we wszyst kich dzie dzi nach ży cia kra ju”44. Po za tym przy miot nik
„pol skich” miał pod kre ślać ma so wy i po wszech ny cha rak ter or ga ni za cji. No wą na zwę
osta tecz nie za twier dzo no roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z 2 grud nia 1982 r.45

Na VIII Zjeź dzie, oprócz zmia ny na zwy, uchwa lo no rów nież ko lej ny sta tut or ga ni za -
cji, w któ rym roz sze rzo no za kres jej dzia ła nia. Wśród no wych za dań LKP wy mie nia no:
umac nia nie po zy cji ko biet w ży ciu po li tycz nym, spo łecz nym, za wo do wym, kul tu ral nym
i go spo dar ce na ro do wej, dą że nie do peł nej re ali za cji za sa dy rów no upraw nie nia oraz
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40 Ibi�dem, k. 64–74.
41 AIPN, 01728/49, Spra woz da nie z dzia łal no ści LK w la tach 1971–1974, k. 68–71.
42 AIPN, 01728/59, Spra woz da nie z dzia łal no ści LK w la tach 1979–1981, k. 21.
43 Ibi�dem, k. 1.
44 AIPN, 1585/19737, Uza sad nie nie zmia ny na zwy LK na LKP, k. 101.
45 Ibi�dem, Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 2 XII 1982 r., k. 102.
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reprezen to wa nie in te re sów ko biet w za kła dach pra cy, w szcze gól no ści dzia ła nie na rzecz
za pew nie nia im słusz ne go awan su46. Nie za leż nie od tych de kla ra cji za kres dzia łal no ści
człon kiń LKP w la tach 1982–1989 nie uległ za sad ni czym zmia nom i na dal wspie ra ły one
przede wszyst kim po li ty kę władz. Ich po sta wa nie zmie ni ła się na wet w okre sie po waż -
ne go kry zy su go spo dar cze go lat osiem dzie sią tych, kie dy du ża część ro bot nic po pie ra ła
dzia łal ność „So li dar no ści” i uczest ni czy ła w or ga ni zo wa nych przez nią straj kach. W tym
okre sie – z oczy wi stych po wo dów – człon ki nie kół LKP przy or ga nach bez pie czeń stwa
pań stwa po ło ży ły szcze gól ny na cisk na „kształ to wa nie mo ral no ści so cja li stycz nej” wśród
ro dzin woj sko wych i mi li cyj nych. 

Pod su mo wu jąc, na le ży stwier dzić, że w okre sie Pol ski Lu do wej SOLK/LK/LKP była
or ga ni za cją pro rzą do wą i pro pa go wa ła po li ty kę re ali zo wa ną przez wła dze ko mu ni stycz -
ne. Po mi mo te go jej dzia łal ność w dzie dzi nie pra cy spo łecz nej, cha ry ta tyw nej czy oświa -
to wej by ła po ży tecz na i wy dat nie przy czy ni ła się do pod nie sie nia po zio mu wie dzy ko biet
z za kre su ra cjo nal ne go pro wa dze nia go spo dar stwa do mo we go, prze strze ga nia za sad hi -
gie ny, ochro ny zdro wia czy wy cho wy wa nia dzie ci. Trze ba jed nak pod kre ślić, że nie wie -
le wy sił ku człon ki nie or ga ni za cji wło ży ły w wal kę o rze czy wi ste rów no upraw nie nie
ko biet, przede wszyst kim na te re nie za kła dów pra cy, w któ rych w wie lu przy pad kach
moż na by ło za ob ser wo wać ich jaw ną dys kry mi na cję47. 

Zmia na cha rak te ru tej or ga ni za cji na stą pi ła do pie ro w wy ni ku prze mian ustro jo wych,
któ re mia ły miej sce w 1989 r. Rze czy wi stą wal kę z dys kry mi na cją ko biet pod ję ła więc
LKP w la tach dzie więć dzie sią tych. Współ pra co wa ła w tej ma te rii z in ny mi or ga ni za cja -
mi ko bie cy mi, któ re wów czas po wsta ły48. 

Ma te ria ły ar chi wal ne zwią za ne z funk cjo no wa niem SOLK/LK/LKP zo sta ły prze ka -
za ne do BUiAD IPN w War sza wie w la tach 2001–2011 na pod sta wie pro to ko łów i spisów
zdaw czo -od bior czych o na stę pu ją cych nu me rach: 1572, 1585, 635, 686, 01305, 01254,
01138, 01728, 1007, 1098, 01790, 1590, 2223, 2289 i 0423. Więk szość do ku men tów
zosta ła wy two rzo na w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa, m.in. w Mi ni ster stwie Bez pie -
czeń stwa Publicznego, Kor pu sie Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Mi ni ster stwie Spraw
We wnętrz nych, Ko men dzie Głów nej Mi li cji Oby wa tel skiej, a tak że w ko mór kach te re -
no wych tych or ga nów. Za wie ra ją one róż ne go ro dza ju in for ma cje do ty czą ce funk cjo no -
wa nia LK oraz zwią za nych z nią or ga ni za cji w la tach 1946–1989. 

Naj star sze ak ta po cho dzą z lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych. Zo sta ły one ozna czo -
ne na stę pu ją cy mi sy gna tu ra mi: IPN BU 635/545, IPN BU 686/87, IPN BU 686/90,
IPN BU 1007/286, IPN BU 1572/3758, IPN BU 1572/4024, IPN BU 01790/350,
IPN BU 2223/465, IPN BU 2243/435, IPN BU 2289/7, IPN BU 2289/30,
IPN BU 2289/61. Naj czę ściej są to tecz ki do ty czą ce dzia łal no ści jed no stek KBW, WOP
i MBP, w któ rych moż na zna leźć po je dyn cze do ku men ty odnoszące się do LK. Za wie ra -
ją one przede wszyst kim in for ma cje na te mat or ga ni zo wa nia jej kół oraz pierw szych lat
ich funk cjo no wa nia w wy mie nio nych jed nost kach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. 

Ak ta uję te w spi sach 635 i 686 zo sta ły wy two rzo ne w KBW. W j.a. IPN BU 635/545
na kar tach 106–108 moż na zna leźć pro gram szko le nia po li tycz no -spo łecz ne go człon kiń
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46 Ibi�dem, Sta tut Li gi Ko biet Pol skich z 1983 r., k. 4–5. 
47 M. Fi de lis, op.�cit., s. 237–250.
48 Z. So kół, Cza�so�pi�sma�or�ga�ni�za�cji�ko�bie�cych�w Pol�sce�(w la�tach 1989–1999), „Kie lec kie Stu dia

Bi blio lo gicz ne” 2000, t. 5, s. 138. 
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ko ła LK przy 13. puł ku KBW z 1950 r. Spo śród 41 ko biet na le żą cych do te go ko ła
na szko le nie zgło si ły się 22. By ły to przede wszyst kim żo ny ofi ce rów i pod ofi ce rów oraz
kil ka pra cow nic. W pro gra mie szko le nia – co nie po win no dzi wić – do mi no wa ły pro ble -
my po li tycz ne, m.in. zwią za ne z hi sto rią ru chu ro bot ni cze go. Moż na wśród nich wy mie -
nić ta kie te ma ty jak: „Im pe ria lizm – naj wyż sze sta dium ka pi ta li zmu”, „Bu do wa
fun da men tów so cja li zmu w Pol sce Lu do wej” czy „Z dzie jów mię dzy na ro do we go ru chu
ro bot ni cze go”49. Oma wia no tak że in ne pro ble my, np. z za kre su roz wo ju czło wie ka, hi -
gie ny i opie ki nad dziec kiem. Na szko le niach więc nie tyl ko „uświa da mia no” po li tycz -
nie człon ki nie LK, ale rów nież roz sze rza no ich wie dzę w za gad nie niach bar dziej
przy dat nych w ży ciu co dzien nym.

W ko lej nych dwóch tecz kach (IPN BU 686/87 i IPN BU 686/90) moż na zna leźć spra -
woz da nia z dzia łal no ści kół LK przy 11. puł ku KBW w Je le niej Gó rze i 1. Bry ga dzie
KBW w Gó rze Kal wa rii. Na ich pod sta wie moż na nie tyl ko usta lić, na ja kich za sa dach
funk cjo no wa ły ko ła or ga ni za cji przy jed nost kach KBW czy ja kie im przy dzie la no za da -
nia, ale rów nież po znać pro ble my or ga ni za cji w pierw szych la tach po woj nie. In te re su -
ją cy mi do ku men ta mi za war ty mi w wy mie nio nych tecz kach są wy ka zy sta ty stycz ne
człon kiń, w któ rych uwzględ nio no ich po cho dze nie spo łecz ne. Z oczy wi stych po wo dów
prze wa ża ły ko bie ty po cho dzą ce z ro dzin ro bot ni czych i chłop skich50.

In te re su ją ce in for ma cje na te mat funk cjo no wa nia ko ła LK przy MBP moż na na to -
miast zna leźć w tecz ce IPN BU 01790/350. Za war ta w niej do ku men ta cja do ty czy okre -
su od 1946 r., tj. od mo men tu je go za ło że nia, do 1953 r. Są to naj czę ściej pro to ko ły,
spra woz da nia z ze brań oraz róż ne go ro dza ju no tat ki do ty czą ce ini cja tyw po dej mo wa -
nych przez człon ki nie. Spo śród wy mie nio nych ar chi wa liów naj bar dziej przy dat ne w od -
twa rza niu hi sto rii ko ła wy da ją się spra woz da nia z ze brań, gdyż na ich pod sta wie moż na
po znać je go struk tu ry or ga ni za cyj ne oraz za kres dzia łal no ści. W te go ro dza ju do ku men -
tach zo sta ły bo wiem wy mie nio ne wszyst kie pod le głe mu ko mór ki oraz szcze gó ło wo opi -
sa no ini cja ty wy po dej mo wa ne przez je go człon ki nie, np. or ga ni za cja ko lo nii let nich dla
dzie ci pra cow ni ków, po moc ma te rial na dla naj bied niej szych ro dzin, or ga ni za cja uro czy -
sto ści pań stwo wych, w tym im prez dla dzie ci51. 

Pro to ko ły ze brań kół LK funk cjo nu ją cych przy po szcze gól nych de par ta men tach MBP
moż na rów nież zna leźć w tecz kach za wie ra ją cych ma te ria ły dzia ła ją cych tam ko mó rek
PZPR. Na przy kład w ak tach IPN BU 1572/3768 znaj du je się pro to kół ze bra nia wy bor -
cze go ko ła LK przy De par ta men cie VII MBP z lu te go 1951 r.52, na to miast w j.a. o sygn.
IPN BU 1572/3758 zgro ma dzo no spra woz da nia z dzia łal no ści Ko mi te tu Za kła do we go
PZPR przy Cen trum Wy szko le nia MBP w Le gio no wie z 1951 r., w któ rych moż na
odszukać in for ma cje o ak tyw no ści tam tej sze go ko ła53. 
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49 AIPN, 635/545, Pro gram szko le nia po li tycz no -spo łecz ne go LK, k. 106–108.
50 AIPN, 686/87, Spra woz da nie z pra cy LK z 1951 r., k. 300–301; ibi�dem, Po cho dze nie spo łecz ne

człon kiń, k. 302; AIPN, 686/90, Spra woz da nie z pra cy LK z 1953 r., k. 349–350; ibi�dem, Po cho dze nie
spo łecz ne człon kiń, k. 352.

51 AIPN, 01790/350, Pro to kół po sie dze nia LK MBP z 30 VIII 1951 r., k. 63–64.
52 AIPN, 1572/3768, Pro to kół ze bra nia wy bor cze go ko ła LK przy De par ta men cie VII MBP

z 19 II 1951 r., b.p.
53 AIPN, 1572/3758, Spra woz da nie Ko mi te tu Za kła do we go PZPR Cen trum Wy szko le nia MBP w

Legionowie za okres 15 IV 1950 r. – 20 IV 1951 r., b.p. 

03_Marcinkiewicz:PA IPN 8  05.06.2017  23:27  Strona 60



Spra woz da nia z pra cy LK na te re nie jed no stek Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, m.in. Do -
wódz twa WOP w War sza wie czy Lu bu skiej Bry ga dy WOP w Kro śnie Od rzań skim, za -
wie ra ją tecz ki: IPN BU 2223/465, IPN BU 2243/435, IPN BU 2289/7, IPN BU 2289/30
czy IPN BU 2289/61. Ar chi wa lia te zo sta ły umiesz czo ne wśród ma te ria łów za rzą dów
po li tycz no -wy cho waw czych funk cjo nu ją cych w tych jed nost kach i do ty czą przede
wszyst kim pro wa dze nia przez człon ki nie LK pra cy pro pa gan do wo -wy cho waw czej wśród
żoł nie rzy. Moż na tam więc zna leźć, oprócz spra woz dań z dzia łal no ści or ga ni za cji, wy -
tycz ne do ty czą ce re ali za cji pro gra mu tej pra cy w jed nost kach54. 

Jed nym z waż niej szych za dań LK – jak już wcze śniej wspo mnia no – by ło udzie la nie
po mo cy ma te rial nej naj bied niej szym ro dzi nom. W pierw szych la tach po woj nie szcze -
gól nie opie ko wa no się ro dzi na mi tych funk cjo na riu szy, któ rzy po le gli w wal kach o utrwa -
la nie wła dzy lu do wej. Do ku men ta cję uka zu ją cą ten za kres dzia łal no ści LK za wie ra ją ak ta
o sygn. IPN BU 1572/4024. Moż na w nich zna leźć wy ka zy pa czek żyw no ścio wych
i ubra nio wych prze ka zy wa nych naj uboż szym ro dzi nom oraz sie ro tom po po le głych lub
zmar łych funk cjo na riu szach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa, in for ma cje o przy dzie -
la niu im miejsc w in ter na tach, proś by o udzie le nie po mo cy i od po wie dzi na nie, spra -
woz da nia z prze pro wa dzo nych wy wia dów śro do wi sko wych oraz po dzię ko wa nia dla
człon kiń or ga ni za cji55. 

Jed ny mi z cie kaw szych źró deł znaj du ją cych się we wspo mnia nych ak tach są proś by
dzie ci o po moc kie ro wa ne do człon kiń or ga ni za cji. W wie lu przy pad kach li sty te by ły
na pi sa ne przez dzie ci, któ re prze by wa ły w do mach dziec ka. Na przy kład dzie się cio let ni
Ja nusz Iwa now na pi sał do Li gi: „Dn[ia] 3 grud nia zmar ła mo ja mat ka. Zo sta łem na świe -
cie sam. Oj ca za bi li mi ban dy ci, ci, któ rzy nie chcą, aby w Pol sce za pa no wał po kój. Po -
le cam się opie ce”56. Sy tu acją te go chłop ca za in te re so wa ły się człon ki nie ko ła LK
przy MBP, a ich od po wiedź na je go list brzmia ła: „Chcia ły by śmy, abyś pi sy wał do nas
czę ściej, bo in te re su je nas, jak się uczysz, czy do brze się czu jesz w do mu dziec ka. Czcij
pa mięć Two ich ro dzi ców, ale nie za po mi naj rów no cze śnie o tym, że nie je steś sam, bo
my wszy scy je ste śmy z To bą i two rzy my jed ną wiel ką ro dzi nę. Ucz się ko cha ny, na uka
da ci uko je nie i w przy szło ści bę dziesz czło wie kiem [sic!], bo ta tuś Twój od dał ży cie,
aby wszyst kie dzie ci ro bot ni ków i chło pów mo gły się uczyć”57. Ta ki, a nie in ny sto su nek
do osie ro co nych dzie ci miał prze ko ny wać je o tym, że człon ki nie LK rze czy wi ście się
o nie trosz czą. Wy mia na ko re spon den cji z wy cho wan ka mi do mów dziec ka po zwa la ła
na kształ to wa nie wśród nich okre ślo ne go świa to po glą du po li tycz ne go oraz prze świad -
cze nia, że wła dza Pol ski Lu do wej ota cza ich szcze gól ną opie ką. 

In ne pro ble my uka zują na to miast do ku men ty za war te w jed no st ce o sygn.
IPN BU 01790/350. Moż na w niej bo wiem zna leźć no tat ki na te mat sto sun ku nie któ rych
funk cjo na riu szy do dzia łal no ści ko biet w LK. Ak ty wist ki Li gi od wie dza ły się czę sto
w do mach pry wat nych, w któ rych nie jed no krot nie spo ty ka ły się z nie chęt nym sto sun -
kiem człon ków ro dzi ny do or ga ni za cji. Na przy kład jed na z dzia ła czek od no to wa ła, że
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54 AIPN, 2223/435, Wy kaz do ku men tów, k. 1; AIPN, 2243/465, Wy kaz do ku men tów, k. 1;
AIPN, 2289/7, Wy kaz do ku men tów, k. 1; AIPN, 2289/30, Wy kaz do ku men tów, k. 1; AIPN, 2289/61,
Wy kaz do ku men tów, k. 1.

55 AIPN, 1572/4024, Wy kaz do ku men tów, k. 3–7. 
56 Ibi�dem, List Ja nu sza Iwa no wa do LK, k. 11–12.
57 Ibi�dem, Od po wiedź Za rzą du LK przy MBP do Ja nu sza Iwa no wa, k. 10.
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w trak cie roz mo wy z nią funk cjo na riusz MBP stwier dził: „Nie za wra caj cie gło wy mo jej
żo nie, co to za pra ca tam u was – żad na, a w do mu ona ma ro bo tę”58. Po dob ny sto su nek
do tego ro dza ju dzia łal no ści miał rów nież in ny pra cow nik or ga nów bez pie czeń stwa, który
otwar cie sprze ci wił się wer bo wa niu swo jej mat ki do LK: „Zo staw cie mo ją mat kę w spo -
ko ju, ona nie ma cza su na cho dze nie do Li gi Ko biet, bo ja cho dzę do szko ły i mu si mi
ugo tować i uprać”59. 

Brak sza cun ku dla or ga ni za cji ze stro ny męż czyzn po twier dza ją rów nież do ku men ty
za war te w ak tach IPN BU 1007/286, któ re do ty czą spra wy kar nej prze ciw ko dwóm
osobom za kłó ca ją cym prze bieg ze bra nia człon kiń LK. Mężczyźni znaj du ją cy się w stanie
wska zu ją cym na spo ży cie al ko ho lu wtar gnę li do sa li, w któ rej ob ra do wa ły człon ki nie Ligi,
i za czę li je ob ra żać w bar dzo wul gar ny spo sób. Po tem, kie dy osobnicy wresz cie opu ści li
lo kal i prze wod ni czą ca sta ra ła się kon ty nu ować ze bra nie, „na gle za kil ka mi nut za czę ły
się sy pać ka mie nie w okno, gdzie znów na in ter wen cję kol. Ko ła kow skiej męż czyź ni uspo -
ko ili się, zmu szo na by łam ze bra nie szyb ko za koń czyć, oba wia jąc się po wtór nej awan tu -
ry, względ nie nie szczę ścia, któ re mo gło być spo wo do wa ne przez rzu ca nie ka mie ni
w okno”60. Męż czyź ni zo sta li su ro wo uka ra ni za swo je po stę po wa nie – otrzy ma li ka rę
5 lat po zba wie nia wol no ści (zła go dzo na po tem do 1,5 ro ku). Wy rok ten świad czył o tym,
że zgod nie z od gór ny mi za le ce nia mi władz sta ra no się ka rać wszel kie chu li gań skie wy -
bry ki skie ro wa ne prze ciw ko LK, któ ra by ła prze cież or ga ni za cją pro rządo wą. 

Opi sa na wy żej do ku men ta cja – wy two rzo na w la tach czter dzie stych i pięć dzie sią -
tych – mo że być dla hi sto ry ka bar dzo in te re su ją ca z wie lu wzglę dów. Uka zu je ona bo -
wiem nie tyl ko pro ces two rze nia kół LK oraz re ali zo wa ne przez nie ce le, ale rów nież
pro ble my, ja kie mia ły w pierw szych la tach po woj nie. Ko ła po wo ły wa ne przy or ga nach
bez pie czeń stwa pań stwa nie tyl ko po wsta wa ły w spe cy ficz nych wa run kach, ale mia ły
rów nież spe cjal nie okre ślo ne za da nia. 

War to przy tym jesz cze raz za zna czyć, że do ku men ta cja prze cho wy wa na w IPN do -
ty czy je dy nie dzia łal no ści or ga ni za cji w re sor cie. Z te go wzglę du przed sta wie nie peł nej
hi sto rii LK w tym okre sie wy ma ga uzu peł nie nia o ar chi wa lia znajdujące się w AAN. 

Ar chi wum IPN po sia da na to miast znacz nie wię cej ma te ria łów uka zu ją cych
działalność LK w okre sie póź niej szym – w la tach sześć dzie sią tych, sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych. Pierw szych dwóch wy mie nio nych de kad do ty czą ar chi wa lia
oznaczone na stę pu ją cy mi sy gna tu ra mi: IPN BU 1585/19737, IPN BU 01254/500,
IPN BU 01138/233, IPN BU 01305/37, IPN BU 01728/3, IPN BU 01728/7–8,
IPN BU 01728/12–13, IPN BU 01728/38, IPN BU 01728/49, IPN BU 01728/51–52,
IPN BU 01728/63, IPN BU 1585/7405, IPN BU 1585/24504, IPN BU 1585/19736–19740
i IPN BU 1590/20. 

Tecz ki o sygn. IPN BU 01254/500, IPN BU 01728/51, IPN BU 1585/19736,
1585/19737, IPN BU 1585/19738, IPN BU 1585/19739, IPN BU 1585/19740,
IPN BU 01728/49, IPN BU 01728/52 bez po śred nio do ty czą kwe stii orga ni za cyj nych,
zadań oraz za kre su dzia łal no ści or ga ni za cji. W pierw szej z nich moż na zna leźć pro jekt
za rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1967 r. w kwestii zmia ny i ogło sze nia sta tu -
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58 AIPN, 01790/350, No tat ka służ bo wa z 9 I 1953 r., k. 65. 
59 Ibi�dem.
60 AIPN, 1007/286, Mel du nek Za rzą du LK do Ko mi sa ria tu MO przy ul. Ty ko ciń skiej 34 w War sza -

wie z 29 III 1950 r., k. 8.
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tu LK, a w dru giej – spra woz da nia z po sie dzeń ZG LK, wy tycz ne do pra cy oraz róż ne
zagadnienia zwią za ne z po wo ła niem Kół Ro dzi ny Mi li cyj nej w 1968 r. Tekst sa me go sta -
tu tu LK z 1967 r. moż na na to miast zna leźć w ma te ria łach o sygn. IPN BU 1587/19739,
na to miast do ku men ty zwią za ne z funk cjo no wa niem KRM – w ak tach: IPN BU 01305/37,
IPN BU 01728/13, IPN BU 01728/7, IPN BU 01728/3, IPN BU 01728/33, IPN
BU 01728/30 i IPN BU 01728/34. Na le ży jed nak pod kre ślić, że kwe stii or ga ni za cyj nych
oraz za kre su dzia ła nia KRM pod ko niec lat sześć dzie sią tych i w la tach sie dem dzie sią -
tych do ty czą je dy nie czte ry pierw sze z wy mie nio nych te czek. Po zo sta łe na to miast uka -
zu ją efek ty po dej mo wa nej przez nie ak tyw no ści w la tach osiem dzie sią tych. 

W ak tach o sygn. IPN BU 01305/37 moż na zna leźć za sa dy dzia ła nia or ga ni za cji, któ -
re zo sta ły wy da ne dru kiem w 1968 r., w ma te ria łach IPN BU 01728/13 – spra woz da nia
z dzia łal no ści KRM w dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych, a tak że re fe ra ty wy gło szo -
ne na II Kra jo wym Zjeź dzie tej or ga ni za cji, uchwa ły Ze spo łu Kra jo we go ds. KRM oraz
wy kaz człon kiń wcho dzą cych w je go skład61. W tecz ce IPN BU 01728/7 umiesz czo no
tek sty wy kła dów i re fe ra tów wy ko rzy sty wa nych pod czas szko leń pro wa dzo nych przez
człon ki nie KRM, m.in.: „Ko bie ta w Pol sce Lu do wej”, „Pod sta wo we za sa dy hi gie ny
i kosme ty ki” czy „Miej sce ro dzi ny i go spo dar stwa do mo we go”62. We wspo mnia nych już
ak tach IPN BU 01728/13 zna la zły się rów nież do ku men ty do ty czą ce funk cjo no wa nia
LK, m.in. re gu la min przy zna nia Ho no ro wej Od zna ki LK uchwa lo ny w 1970 r. oraz
wnios ki o jej nada nie63.

Ma te ria ły zwią za ne z funkcjonowaniem or ga ni za cji w la tach sie dem dzie sią tych: spra -
woz da nia z jej dzia łal no ści, uchwa ły Za rzą du LK czy spra woz da nia z je go po sie dzeń, zgro -
ma dzo no w j.a. o sygn. IPN BU 01728/49 i IPN BU 01728/57. W pierw szej z wymienio nych
te czek moż na zna leźć dwa ob szer ne spra woz da nia z dzia łal no ści LK w la tach 1971–1974
i w ro ku 1975, w któ rych wy szcze gól nio no in for ma cje o ak tyw no ści ide owo -wy cho waw -
czej i oświa to wo -kul tu ral nej LK, pra ce zwią za ne z umac nia niem po zy cji ko biet w śro do -
wi sku za wo do wym i ro dzin nym oraz do sko na le nie me tod dzia ła nia or ga ni za cji w ce lu jej
roz wo ju li czeb ne go i re ali zo wa nia za dań pro gra mo wych64. Wy mie nio no zor ga ni zo wa ne
przez Li gę ob cho dy rocz ni co we, pre lek cje i dys ku sje, a także przed sta wio no spo so by upo -
wszech nia nia czy tel nic twa, for my do kształ ca nia ro dzi ców i pro wa dzo ne pra ce spo łecz ne.
W za kre sie dzia łań po dej mo wa nych w ce lu umoc nie nia po zy cji ko biet w ży ciu za wo do -
wym i ro dzin nym scha rak te ry zo wa no or ga ni za cję szko leń z za kre su po rad nic twa za wo do -
we go ko biet, pro wa dze nie ra cjo nal ne go go spo dar stwa, for my opie ki nad dziec kiem i ludź mi
star szy mi oraz udzie la nie po rad praw nych. Sys te ma tycz ne zwięk sza nie licz by człon kiń or -
ga ni za cji oraz do sko na le nie me tod jej dzia ła nia wy ma ga ło z ko lei wspie ra nia ini cja tyw po -
dej mo wa nych przez Or ga ni za cję Ro dzin Woj sko wych i Ko ła Ro dzi ny Mi li cyj nej oraz
współ dzia ła nia z ra da mi na ro do wy mi i ra da mi ko biet65. 
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61 AIPN, 01728/13, Spra woz da nie z dzia łal no ści KRM 1975–1979, b.p.; ibi�dem, Uchwa ły ZK
ds. KRM, b.p.; ibi�dem, Skład Ze spo łu Kra jo we go ds. KRM, b.p.

62 AIPN, 01728/7, Wy kła dy na te ma ty: „Ko bie ta w Pol sce Lu do wej”, „Pod sta wo we za sa dy hi gie ny
i ko sme ty ki” czy „Miej sce ro dzi ny i go spo dar stwa do mo we go”, b.p.

63 AIPN, 01728/13, Re gu la min przy zna nia Ho no ro wej Od zna ki LK przy ję ty uchwa łą Ple num ZG LK
z 30 IX 1970 r., b.p.; ibi�dem, Wnio ski o nada nie Ho no ro wej Od zna ki LK, b.p. 

64 AIPN, 01728/49, Spra woz da nia z dzia łal no ści LK w la tach 1971–1974, k. 1–74; ibi�dem, Spra woz -
da nie z dzia łal no ści LK w 1975 r., k. 83–111. 

65 Ibi�dem, Spra woz da nia z dzia łal no ści LK w la tach 1971–1974, k. 3.
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W ak tach IPN BU 01728/57 znaj du ją się na to miast spra woz da nia z pracy ZG LK,
ma te ria ły z VII Zjaz du LK, któ ry od był się w 1979 r. oraz spra woz da nie z dzia łal no ści
or ga ni za cji w la tach 1979–1980. Wśród wy mie nio nych ma te ria łów moż na m.in. zna leźć
te ma tycz ny plan po sie dzeń ZG LK, pro jek ty zmian w sta tu cie czy omó wie nie kie run ków
dzia ła nia or ga ni za cji. W spra woz da niu z lat 1979–1980 uwzględ nio no na to miast na stę -
pu ją ce za kre sy pra cy: roz wi ja nie struk tur or ga ni za cyj nych i uspraw nia nie ich funk cjo -
no wa nia, tre ści i for my dzia łal no ści pro gra mo wej oraz ini cja ty wy LK po dej mo wa ne
w ce lu po pra wy wa run ków ży cia ko biet i ro dzin66. 

Za rzą dze nia, uchwa ły i in ne do ku men ty zwią za ne z funk cjo no wa niem struk tur or ga -
ni za cyj nych LK tak że za wie ra ją wy mie nio ne już wcze śniej tecz ki ozna czo ne sy gna tu ra -
mi: IPN BU 01728/63, IPN BU 1585/19737, IPN BU 1585/19738, IPN BU 1585/19739
i IPN BU 1585/19740. W pierw szej z nich moż na zna leźć treść uchwa ły VI Kra jo we go
Zjaz du LK, pro gram dzia ła nia Wo je wódz kiej War szaw skiej Or ga ni za cji LK, pro gram
dzia ła nia LK w Mię dzy na ro do wym Ro ku Ko biet, har mo no gra my zjaz dów LK w la tach
1972–1975. W dru giej jed no st ce zgro ma dzo no pro po zy cje po pra wek w sta tu cie, uza sad -
nie nie zmia ny na zwy z LK na LKP, na to miast w trze ciej – za da nia or ga ni za cji, za sa dy
pro wa dze nia kam pa nii pro gra mo wo -wy bor czej oraz ko re spon den cję. W ostat nich dwóch
tecz kach znaj du ją się pro to ko ły i spra woz da nia z kon tro li za rzą dów wo je wódz kich
w Rado miu, Ko sza li nie i Lu bli nie w 1978 r. oraz kon tro li Za rzą du Miej skie go w Lu bli -
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66 AIPN, 01728/57, Spra woz da nie z dzia łal no ści LK w la tach 1979–1981, k. 78–112; ibi�dem, Ma te -
ria ły VII Zjaz du LK w 1979 r., k. 142–167. 

Działalność charytatywna Koła Rodziny Milicyjnej. 
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nie. Do ku men ta cja z kon tro li za rzą dów LK uka zu je nie tyl ko pro ble my wy stę pu ją ce
w tym okre sie, lecz tak że nie do cią gnię cia or ga ni za cyj ne, na któ re zwra ca no wów czas
szcze gól ną uwa gę. 

Ma te ria ły na te mat ini cja tyw po dej mo wa nych przez człon ki nie LK w la tach sześć -
dzie sią tych moż na zna leźć w tecz kach IPN BU 1585/24504 i IPN BU 1585/7405. Do ty -
czą one dzia łal no ści or ga ni za cji w za kre sie po mo cy dla mniej szo ści cy gań skiej w Pol sce.
Ob szer ne spra woz da nie na ten te mat za wie ra dru ga z nich. Ko ła LK istniejące w tych
wo je wódz twach, w któ rych prze by wa ły ro dzi ny cy gań skie, zor ga ni zo wa ły dla nich ba -
da nia le kar skie. Prze ba da no wów czas du żą licz bę dzie ci i ko biet, a czę ści z nich udzie -
lo no do raź nej po mo cy me dycz nej. Prze bieg tej ak cji opi sa no w spra woz da niu, w któ rym
pod kre ślo no, że „na po ty ka ła [ona] gdzie nie gdzie na opo ry tej lud no ści, nie przy zwy cza -
jo nej do usta lo nych form opie ki zdro wot nej. Dzię ki usil nej pra cy pro pa gan do wej opo ry
te na ogół uda ło się prze zwy cię żyć i bar dzo wie le ko biet i dzie ci pod da ło się ba da niom
sta nu zdro wia”67. Przy oka zji prze pro wa dzo no szcze pie nia cy gań skich dzie ci, a tak że zor -
ga ni zo wa no dla ich ma tek spe cjal ne szko le nia z za kre su hi gie ny i opie ki nad ma łym
dziec kiem. 

Szcze gól ne zna cze nie dla tej lud no ści mia ła udzie la na po moc ma te rial na. Człon ki nie
LK przy go to wa ły więc i prze ka za ły na ten cel du żą licz bę pa czek z odzie żą i żyw no ścią.
W pod su mo wa niu tej ak cji, oprócz wy mie nie nia wszyst kich zre ali zo wa nych za dań, człon -
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67 AIPN, 1585/7405, In for ma cja o dzia łal no ści LK w za kre sie opie ki zdro wot nej i sa ni tar nej, opie ki
spo łecz nej i oświa ty spo łecz nej, k. 4.

Działalność propagandowa Koła Rodziny Milicyjnej. 

Dzieci funkcjonariuszy zwiedzają salę WUSW w Toruniu
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ki nie LK pod kre śli ły, że udzie la nie po mo cy Cy ga nom wy ma ga „od na sze go ak ty wu wie -
le po świę ce nia, tak tu i cier pli wo ści ze wzglę du na do tych cza so wą izo la cję spo łecz ną lud -
no ści cy gań skiej i ko niecz ność znaj do wa nia od po wied nich form i me tod dzia ła nia, ta kich,
któ re by by ły ak cep to wa ne i kon ty nu owa ne przez tę lud ność”68. Ini cja ty wa po mo cy dla
lud no ści cy gań skiej pod ję ta w po ło wie lat sześć dzie sią tych uka zy wa ła po zy tyw ne stro -
ny dzia łal no ści or ga ni za cji. Oprócz wspie ra nia pro pa gan do wej po li ty ki władz Li ga po -
dej mo wa ła rów nież in ne, war to ścio we ini cja ty wy, któ rych ce lem by ło or ga ni zo wa nie
róż nych form po mo cy dla po trze bu ją cych osób. 

Spo śród ma te ria łów wy two rzo nych w la tach osiem dzie sią tych na naj więk szą uwa -
gę za słu gu ją te, któ re moż na zna leźć w tecz kach: IPN BU 01728/45, IPN BU 01728/47,
IPN BU 01728/53, IPN BU 01728/54, IPN BU 01728/55, IPN BU 01728/59,
IPN BU 01728/60, IPN BU 01728/62, IPN BU 1098/9, IPN BU 1585/19737,
IPN BU 0423/8816, IPN BU 0423/8817, IPN BU 0423/8818, IPN BU 0423/8819,
IPN BU 0423/8820, IPN BU 0423/8821, IPN BU 0423/8822, IPN BU 0423/8823,
IPN BU 0423/8824, IPN BU 0423/8825, IPN BU 0423/8827. Są to ar chi wa lia uka zu -
ją ce funk cjo no wa nie or ga ni za cji w tym okre sie. W pierw szej z wy mie nio nych te czek
moż na więc zna leźć do ku men ta cję na te mat prze bie gu VIII Nad zwy czaj ne go Kra jo -
we go Zjaz du LK, któ ry od był się w dniach 28–29 li sto pa da 1981 r.: har mo no gram ob -
rad, ich re gu la min oraz in for ma cje na te mat licz by uczest ni czek i miejsc ich
za kwa te ro wa nia. W jed no st ce znaj du ją się rów nież uchwa ły pod ję te na tym zjeź dzie,
re fe ra ty czy no tat ki uka zu ją ce pro ble my, z ja ki mi zma ga ły się człon ki nie LK, KRM
i ORW w ży ciu co dzien nym, oraz sy tu ację ro dzin funk cjo na riu szy or ga nów bez pie -
czeń stwa pań stwa69. W la tach osiem dzie sią tych – w wy ni ku po stę pu ją ce go kry zy su go -
spo dar cze go i co raz mniej szej po pu lar no ści władz – człon ki nie tych or ga ni za cji sta wa ły
się czę sto obiek tem kry ty ki naj bliż sze go oto cze nia.

In te re su ją ce ma te ria ły, któ re pre zen tu ją zmia ny w or ga ni za cji i za kre sie dzia łal no ści
LK, moż na na to miast od szu kać w ak tach IPN BU 1585/19737 i IPN BU 1098/9. Na ich
pod sta wie moż na usta lić, ja kie zmia ny wpro wa dzo no w sta tu cie LK na po cząt ku lat
osiem dzie sią tych. Pierw sza z wy mie nio nych te czek za wie ra bo wiem peł ny tekst sta re go
Sta tu tu LK z 1967 r. oraz pro jekt no we go, któ ry zo stał za twier dzo ny w 1982 r. W dru giej
na to miast moż na zna leźć osta tecz ną treść Sta tu tu LKP uchwa lo ne go na VIII Nad zwy -
czaj nym Kra jo wym Zjeź dzie LK. W oby dwu tecz kach są rów nież tek sty roz po rzą dzeń
Ra dy Mi ni strów z 1982 r. w spra wie zmia ny na zwy sto wa rzy sze nia z LK na LKP i uza -
sad nie nie tej de cy zji70. 

Cie ka we do ku men ty do ty czą ce dzia łal no ści or ga ni za cji moż na też zna leźć w ma te ria -
łach o sygn.: IPN BU 01728/47, IPN BU 01728/53, IPN BU 01728/54 i IPN BU 01728/55.
Pierw sza z nich za wie ra an kie ty, pro gram, spra woz da nia i in for ma tor na IX Zjazd LKP
z in for ma cja mi na te mat re gu la mi nu zjaz du i li sty uczest ni czek, a także ze spra woz da niem

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Z

as
ó

b
 a

r
c

h
iw

al
n

y

66

68 Ibi�dem, k. 6.
69 AIPN, 01728/45, Ma te ria ły z VIII Nad zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du LK, k. 41–344. 
70 AIPN, 1098/9, t. 605, Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 1982 r. w spra wie zmia ny na zwy sto wa -

rzy sze nia z LK na LKP, b.p.; ibi�dem, Sta tut LKP uchwa lo ny na VIII Nad zwy czaj nym Kra jo wym Zjeź -
dzie LK, b.p.; AIPN, 1585/19737, Sta tut LK z 1967 r., k. 3–33; ibi�dem, Pro jek ty Sta tu tu LK, k. 36–87;
ibi�dem, Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 1982 r. w spra wie zmia ny na zwy sto wa rzy sze nia z LK na LKP,
k. 105.

03_Marcinkiewicz:PA IPN 8  05.06.2017  23:27  Strona 66



Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej LKP w la tach 1982–198671. W dru giej moż na zna leźć ma -
te ria ły zwią za ne z ob cho da mi czter dzie sto le cia po wsta nia LKP – re fe ra ty, opra co wa nia,
spra woz da nia z dzia łal no ści oraz „In for ma tor o ba da niach nad ro dzi ną”, w trze ciej – do -
ku men ty do ty czą ce Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz ne go „Mi li cja Oby wa tel ska
w oczach dziec ka”, np. za sa dy je go or ga ni za cji, li sty na gro dzo nych osób, wy ka zy wy róż -
nio nych prac czy pro to ko ły po sie dzeń ko mi sji72. Czwar ta j.a. za wie ra uchwa ły ZG LKP,
spra woz da nie z dzia łal no ści Ko mi te tu Go spo dar stwa Do mo we go ZG LK z lat 1979–1981,
za ło że nia pro gra mo we na rok 1982, in struk cje ZG LK w sprawie kam pa nii pro gra mo wo -
-wy bor czej w ko łach i od dzia łach te re no wych w latach 1980–198273.

Wy ka zy od zna czeń, któ re otrzy ma ły człon ki nie LKP w la tach 1981–1986, za wie ra ją
ak ta o sygn. IPN BU 01728/54. Za ak tyw ną dzia łal ność i za słu gi dla or ga ni za cji przy -
zna wa no: Me dal 40-le cia Pol ski Lu do wej, Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski,
Zło ty, Srebr ny i Brą zo wy Krzyż Za słu gi. W tecz ce moż na rów nież od na leźć wy kaz człon -
kiń, któ rym te od zna cze nia przy zna no, krót kie in for ma cje na te mat ich ak tyw no ści w LKP
oraz in struk cję Kan ce la rii Ra dy Pań stwa z 26 ma ja 1984 r. w spra wie spo rzą dza nia i skła -
da nia wnio sków o nada nie Me da lu 40-le cia Pol ski Lu do wej74. 

W ar chi wa liach wy two rzo nych w la tach osiem dzie sią tych znaj du ją się tak że in for -
ma cje do ty czą ce funk cjo no wa nia KRM i ORW w tym okre sie. Na przy kład tecz ka
IPN BU 01728/60 za wie ra za rów no do ku men ty LKP, jak i współ dzia ła ją cych z nią KRM.
Moż na wśród nich zna leźć spra woz da nia z dzia łal no ści, tek sty po ga da nek, a tak że ma te -
ria ły z or ga ni zo wa ne go kon kur su: Ak cja „Stop! Dziec ko na drodze”. Na le żą do nich m.in.
wy ka zy au to rów prac za kwa li fi ko wa nych do kon kur su i listy wy róż nio nych osób oraz
spra woz da nia i opra co wa nia zwią za ne z ob cho da mi VIII Nad zwy czaj ne go Ro ku Dziec -
ka 1979 czy za sa dy i za kres dzia ła nia KRM75. 

Jesz cze wię cej do ku men tów zwią za nych z funk cjo no wa niem KRM i ORM w tym
okre sie za wie ra ją ak ta IPN BU 01728/62 i IPN BU 001834/2700 oraz wspo mnia ne już
wcze śniej: IPN BU 01728/34, IPN BU 01728/30, IPN BU 01728/33 oraz IPN BU
01728/3. Na pod sta wie do ku men tów za war tych w ma te ria łach: IPN BU 01728/62,
IPN BU 01728/34, IPN BU 01728/30, IPN BU 01728/33 i IPN BU 01728/3 moż na przede
wszyst kim od two rzyć struk tu rę, funk cjo no wa nie i współ pra cę KRM i LKP. Pierw sza
z wy mie nio nych te czek za wie ra bo wiem uchwa ły Kra jo we go Ze spo łu ds. KRM, m.in.
w spra wie wy bo ru de le ga tek na VIII Nad zwy czaj ny Zjazd LK, oraz de cy zje do ty czą ce
or ga ni za cji kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej KRM w la tach 1981–198376.

W po zo sta łych jed nost kach znaj du ją się do ku men ty o po dob nym cha rak te rze i moż -
na w nich zna leźć: pro gra my szko leń człon kiń KRM i ORW, li sty uczest ni czą cych w nich
osób, no tat ki do ty czą ce ich prze bie gu, uchwa ły Ze spo łu Kra jo we go KRM z 1985 r. zwią -
za ne z udzia łem w kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej or ga ni zo wa nej przez LKP oraz
pla ny pra cy KRM, da ne sta ty stycz ne do ty czą ce KRM w po szcze gól nych wo je wódz twach,
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71 AIPN, 01728/47, Ma te ria ły z IX Zjaz du Kra jo we go LKP.
72 AIPN, 01728/53, Ma te ria ły do ty czą ce ob cho dów czter dzie sto le cia LKP; AIPN, 01728/54, Ma te -

ria ły Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz ne go „MO w oczach dziec ka”. 
73 AIPN, 01728/55, Ma te ria ły LK z lat 1979–1982. 
74 AIPN, 01728/54, Wy ka zy na zwisk od zna czo nych człon kiń, k. 5–7, 76–110. 
75 AIPN, 01728/60, Ma te ria ły LKP i KRM, b.p.
76 AIPN, 01728/62, Ma te ria ły LKP i KRM, b.p.
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apel do człon kiń KRM, wy tycz ne w spra wie ce re mo nia łu im prez oko licz no ścio wych
i kształ to wa nia świec kiej oby cza jo wo ści w re sor cie, kie run ki dzia ła nia KRM w 1981 r.,
za sa dy or ga ni za cji kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej w KRM, pla ny pra cy Ze spo łu
Kra jo we go KRM z 1984 r., no tat ki na te mat współ pra cy KRM i ORW oraz pro gra my
kon fe ren cji i se mi na riów or ga ni zo wa nych przez KRM77.

Spo śród do ku men tów zwią za nych z dzia łal no ścią KRM bar dzo in te re su ją ca wy da je
się pra ca ma gi ster ska ab sol wen ta In sty tu tu Na uk Spo łecz no -Po li tycz nych ASW pt. „Ko -
ło Ro dzi ny Mi li cyj nej – ro la i za da nia w kształ to wa niu mo de lu ro dzi ny so cja li stycz nej”,
któ ra zo sta ła przygotowana w 1988 r.78 Po mi mo że au tor pro wa dził swo je ba da nia tyl ko
w opar ciu o do ku men ta cję kół dzia ła ją cych w wo je wódz twie opol skim, to uka zał ogól -
ne za sa dy funk cjo no wa nia KRM oraz po dej mo wa ne przez nie ini cja ty wy.

Od mien ny cha rak ter od omó wio nych wy żej do ku men tów ma ją na to miast ma te ria ły
za war te w tecz kach: IPN BU 0423/8816, IPN BU 0423/8817, IPN BU 0423/8818, IPN
BU 0423/8821, IPN BU 0423/8822, IPN BU 0423/8823, IPN BU 0423/8824, IPN
BU 0423/8825 i IPN BU 0423/8827. Ze bra no w nich bo wiem eg zem pla rze mie sięcz ni -
ka wy da wa ne go przez LKP pt. „Na sza Pra ca”, któ re go te ma ty ka by ła ści śle zwią za na
z re ali za cją za dań or ga ni za cji, a je go ce lem by ło nie tyl ko pod no sze nie po zio mu świa do -
mo ści po li tycz nej ko biet, ale rów nież roz sze rza nie ich wie dzy w róż nych dzie dzi nach.
W każ dym z nu me rów moż na więc zna leźć ar ty ku ły na te ma ty ogól ne, do ty czą ce pro -
ble mów ko biet na świe cie lub uka zu ją ce ich wal kę o rów no upraw nie nie. Oprócz te go
wie le miej sca zaj mo wa ły po ra dy praw ne, za wo do we, a tak że z za kre su me dy cy ny i hi -
gie ny. Na przy kład w nu me rze 11 z 1988 r. za miesz czo no wska zów ki do ty czą ce wy ko -
rzy sta nia urlo pu ma cie rzyń skie go79, po ru szo no kwe stie za gro żeń zwią za nych z pa le niem
ty to niu80 oraz za war to uwa gi na te mat sto so wa nia idio mów w ję zy ku pol skim81. W piśmie,
w ru bry ce „In for mu je my, ra dzi my, po ma ga my”, za miesz cza no również da ne odnoszące
się do sy tu acji spo łecz no -praw nej ko biet pra cu ją cych82, za po bie ga nia próch ni cy zę bów83

oraz do ty czą ce sto so wa nia wy ra zów ob cych w ję zy ku pol skim84.
Na ła mach mie sięcz ni ka „Na sza Pra ca” po ru sza no tak że in ne pro ble my, m.in. zwią -

za ne z dzia łal no ścią LKP, oraz udzie la no po rad na te mat zdro we go od ży wia nia i prze -
strze ga nia za sad hi gie ny. W nie któ rych nu me rach za miesz cza no wska zów ki od no szą ce
się do wy cho wy wa nia dzie ci lub oma wia no ro le, ja kie po win ni peł nić w ro dzi nie ko bie -
ta i męż czy zna. W jed nym z nu me rów z 1988 r. za war to in te re su ją cy ar ty kuł pt. Gdy�mę�-
żo�wi�brak�am�bi�cji,�a żo�nie�uczu�cia, w któ rym au tor ka sta ra ła się zna leźć roz wią za nie
pro ble mu bra ku zro zu mie nia i kry zy su emo cjo nal ne go w mał żeń stwach. 
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77 AIPN, 01728/60, Ma te ria ły szko le nio we KRM, b.p.; AIPN, 01728/3 oraz AIPN, 01728/33–34,
Ma te ria ły KRM, b.p.

78 AIPN, 001834/2700, R. Żak, „Ko ła Ro dzi ny Mi li cyj nej – ro la i za da nia w kształ to wa niu mo de lu
ro dzi ny so cja li stycz nej”, War sza wa 1988, k. 2–114. 

79 AIPN, 0423/8827, B. Bła chow ska, Okres�opie�ki�nad dziec�kiem�a okres�za�trud�nie�nia, „Na sza Pra -
ca” 1988, nr 11, s. 16–20.

80 Ibi�dem, M. Jo kiel, Czy�war�to�od�zwy�cza�jać�się�od pa�le�nia?, „Na sza Pra ca” 1988, nr 11, s. 21–23.
81 Ibi�dem, J. Po ray ski -Po msta, Nie�za�sy�piać�gru�szek�w po�pie�le,�czy�li�o idio�mach�w ję�zy�ku�pol�skim,

„Na sza Pra ca” 1988, nr 11, s. 24–27.
82 AIPN, 0423/8823, G. Uściń ska, Sy�tu�acja�spo�łecz�no�-praw�na�ko�biet�pra�cu�ją�cych�w Pol�sce, „Na sza

Pra ca” 1988, nr 4, s. 28–34. 
83 Ibi�dem, B. Ba nach, Flu�or�a próch�ni�ca, „Na sza Pra ca” 1988, nr 11, s. 34–36. 
84 Ibi�dem, J. Po ray ski -Po msta, Wy�ra�zy�ob�ce�w ję�zy�ku�pol�skim, „Na sza Pra ca” 1988, nr 11, s. 37–40. 
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Na pod sta wie in for ma cji za miesz cza nych na ła mach mie sięcz ni ka „Na sza Pra ca”

moż na scha rak te ry zo wać pro ble my, z ja ki mi bo ry ka ły się ko bie ty i ich ro dzi ny w dru -

giej po ło wie lat osiem dzie sią tych, czy li w okre sie po waż ne go kry zy su za rów no go spo -

dar cze go, jak i po li tycz ne go. Człon ki nie LKP sta ra ły się je wspie rać przy po mo cy róż ne go

ro dza ju po rad, a jed no cze śnie uświa da mia ły im, jak waż ną ro lę peł nią w ów cze snym spo -

łe czeń stwie. 

In for ma cje za war te w opi sa nych wy żej ar chi wa liach uka zu ją or ga ni za cję i dzia łal -

ność SOLK/LK/LKP od mo men tu jej po wsta nia do 1988/1989 r. Jej człon ki nie oprócz

pro pa go wa nia po li ty ki władz by ły ak tyw ne w róż nych dzie dzi nach i przez ca ły okres ist -

nie nia Li gi sta ra ły się wspie rać ko bie ty za rów no w ży ciu co dzien nym, jak i za wo do wym. 

Cha rak ter or ga ni za cji oraz za leż ność od ów cze snych władz wy klu cza ły jed nak moż -

li wość pod ję cia wal ki o rze czy wi ste rów no upraw nie nie ko biet. Nie za leż nie od te go

wspar cie udzie la ne przez jej człon ki nie mia ło du że zna cze nie dla żon i dzie ci funk cjo na -

riu szy or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa, pod da nych w la tach osiem dzie sią tych jaw nej

kry ty ce spo łe czeń stwa. 

Na ko niec war to jesz cze raz pod kre ślić, że ma te ria ły SOLK/LK/LKP prze cho wy wane

w Ar chi wum IPN uka zu ją przede wszyst kim for my i cha rak ter dzia łal no ści pro wa dzo nej

wśród ro dzin funk cjo na riu szy, któ re w okre sie Pol ski Lu do wej by ły uprzy wi le jo wa ne,

a ich po ło że nie ma te rial ne by ło zde cy do wa nie lep sze od po zo sta łej czę ści spo łe czeń stwa.

Z te go wzglę du człon ki nie LK po dej mu ją ce ak tyw ność w tym śro do wi sku mu sia ły czę -

sto do sto so wy wać swo je dzia ła nia do je go ak tu al nych po trzeb i wy stę pu ją cych w nim

pro ble mów. 

Stre S zczen i e

Spo łecz no -Oby wa tel ska Li ga Ko biet zo sta ła po wo ła na w sierp niu 1945 r., czte ry la ta póź niej

prze mia no wa no ją na Li gę Ko biet, a w 1981 r. przy ję ła osta tecz ną na zwę Li ga Ko biet Pol skich. Jej

pod sta wo wym ce lem by ło pro pa go wa nie po li ty ki władz Pol ski Lu do wej w spo łe czeń stwie i tym

sa mym „wy cho wa nie ko bie ty, oby wa tel ki świa do mej swych praw i obo wiąz ków w sto sun ku

do Ojczy zny i spo łe czeń stwa”. Do ku men ty zwią za ne z funk cjo no wa niem SOLK/LK/LKP zo sta ły

prze ka za ne do IPN w War sza wie w la tach 2001–2011. Więk szość z nich wy two rzy ły jed nost ki

orga nów bez pie czeń stwa pań stwa, dzia ła ją ce m.in. w Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa Publicznego,

Kor pu sie Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych, Ko men dzie Głów -

nej Mi li cji Oby wa tel skiej oraz w ko mór kach te re no wych tych or ga nów. Za cho wa ne ma te ria ły

ukazu ją nie tyl ko struk tu rę i funk cjo no wa nie or ga ni za cji w la tach 1946–1989, lecz tak że for my

i cha rak ter dzia łal no ści pro wa dzo nej wśród funk cjo na riu szy UB/SB i MO.

Sło�wa�klu�czo�we: Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet, Liga Kobiet, Liga Kobiet Polskich,

organizacje kobiece, Służba Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska, propaganda.

Summary

The Social and Civic Women’s League was founded in August 1945 and renamed to the

Women’s League four years later, while its final name “Polish Women’s League” has been in use

since 1981. Its basic objective was to promote the policy of the authorities of the People’s Republic

Archiwalia wytworzone przez Ligę Kobiet Polskich...
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of Poland among the citizens, thereby “educating a woman, a female citizen aware of her rights
and obligations towards her homeland and society”. Documents related to the operations of the
Social and Civic Women’s League/Women’s League/Polish Women’s League were transferred to
the Archive of the Institute of National Remembrance in the years 2001–2011. The majority was
produced by units of the state security authorities operating, inter alia, in the Ministry of the Public
Security, the Corps of the Internal Security, the Ministry of the Interior, the Central Headquarters
of the Citizens’ Militia and in regional sections of the units.The preserved material demonstrates
not only the structure and operation of the organization in the years 1946–1989, but also the forms
and specifics of operations carried out among officers of the Security Office/Security Service and
the Citizens’ Militia. 

Key words: Social and Civic Women’s League, Women’s League, Polish Women’s League,
women’s organizations, Security Service, Citizens’ Militia, propaganda.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 71–81

Stefan Białek

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu)

Wincenty Brocki. Kasiarz,
szopenfeldziarz i mentor

„Szpicbródki” w świetle
przedwojennego dossier

Wświa do mo ści znacz nej czę ści spo łe czeń stwa wciąż jesz cze po ku tu je po gląd,
że w ar chi wach In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej prze cho wy wa ne są wy łącz nie
„tecz ki” taj nych współ pra cow ni ków ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń -

stwa pań stwa oraz do ku men ty do ty czą ce in wi gi la cji i re pre sji, ja kim służ by te otwar cie
lub w spo sób za kon spi ro wa ny pod da wa ły oso by sprze ci wia ją ce się wła dzom tzw. Pol ski
Lu do wej. Nic bar dziej myl ne go! Ar chi wi ści i hi sto ry cy na co dzień ko rzy sta ją cy z za so -
bów po szcze gól nych ar chi wów In sty tu tu do sko na le zda ją so bie spra wę, że na pod sta wie
zgro ma dzo nych w nich ma te ria łów moż na ba dać nie tyl ko dzie je po li tycz ne. W do ku -
men tach tych znaj du ją się szcze gó ło we da ne in te re su ją ce hi sto ry ków go spo dar ki, na uki,
kul tu ry i sztu ki, Ko ścio łów i związ ków wy zna nio wych, ge ne alo gów, a po nad to np. socjo -
lo gów czy po li to lo gów, a tak że – last but not le ast – ar chi wi stów. Za sób ar chi wal ny IPN
kry je w so bie mnó stwo ocze ku ją cych na od kry cie bar dzo war to ścio wych źró deł, nie ma -
ją cych prak tycz nie żad ne go zna cze nia dla dzia łań re ali zo wa nych przez In sty tut na mo cy
do ty czą cej go usta wy. In sty tu cje two rzą ce sze ro ko ro zu mia ny apa rat re pre sji pań stwa ko -
mu ni stycz ne go czę sto do łą cza ły je do roz ma itych akt wła snych spraw (war to od no to wy -
wać ich ist nie nie w trak cie trwa ją ce go pro ce su two rze nia ar chi wal ne go opi su ma te ria łów
zgro ma dzo nych przez IPN). 

Do brym przy kła dem ta kiej ar chi wal nej nie spo dzian ki jest do ku men ta cja Po li cji Pań -
stwo wej II Rzecz po spo li tej do ty czą ca prze stęp cy po wszech nie zna ne go u schył ku epo ki
roz bio rów oraz w okre sie przed wo jen nym, któ rym był Win cen ty Broc ki ps. „Ni ki ta”. Zo -
sta ła ona prze ka za na do za so bu Od dzia łu IPN we Wro cła wiu przez tam tej szą Ko men dę
Wo je wódz ką Po li cji, w gru pie akt dol no ślą skich jed no stek Mi li cji Oby wa tel skiej
z lat 1945–1954. Do ssier nr 7/7 za ło żo no w ma ju 1927 r. w Bry ga dzie Kra dzie żo wej
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Urzę du Śled cze go Po li cji Pań stwo wej mia sta sto łecz ne go War sza wy, przy pi su jąc Broc -
kie go do ka te go rii: ka siarz. Ak ta wy two rzo ne do 1939 r. obej mu ją kwe stio na riu sze oso -
bo we, kil ka fo to gra fii sy gna li tycz nych, za py ta nia do sto łecz ne go biu ra ad re so we go
i od po wie dzi w spra wie usta le nia miej sca za miesz ka nia prze stęp cy, wy ni ki spraw dzeń
w re je strze ska za nych Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści oraz ko re spon den cję ra dio te le gra -
ficz ną z in ny mi jed nost ka mi po li cji, głów nie zwią za ną z przy pad ka mi za trzy mań lub
aresz to wań. Do ssier kon ty nu owa no po wy bu chu II woj ny świa to wej, włą cza jąc doń kil -
ka do ku men tów zgro ma dzo nych lub wy two rzo nych do po cząt ku 1941 r. przez Dy rek cję
Po li cji Kry mi nal nej w War sza wie oraz do ku men ty świad czą ce o krót ko trwa łym za in te -
re so wa niu oso bą Broc kie go prze ja wia nym po woj nie przez MO. Istot nym uzu peł nie niem
tecz ki są fo to gra fie sy gna li tycz ne z 1920 r. oraz współ cze sne im po li cyj ne kar ty ewi den -
cyj ne, na któ rych od no to wy wa no in for ma cje o prze stęp czej dzia łal no ści fi gu ran ta i otrzy -
ma nych przez nie go wy ro kach są do wych1. 

W do ssier znaj du je się m.in. ry so pis prze stęp cy. Ze swo imi 171 cen ty me tra mi wzro -
stu był, jak na owe cza sy, czło wie kiem wy so kim. Miał sza re oczy i ciem ne wło sy. Był
wy zna nia rzym sko ka to lic kie go. Wśród wspól ni ków Broc kie go po li cja war szaw ska
odnoto wa ła Sta ni sła wa Ci choc kie go, zna ne go pod pseu do ni mem „Szpic bród ka”, te go sa -
me go, któ ry w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku stał się in spi ra cją do na krę ce -
nia zna ne go mu si ca lu z Pio trem Fron czew skim w ro li głów nej. Co cie ka we, za rów no
Broc ki, jak i Ci choc ki by li z za wo du fry zje ra mi. Hen ryk Lan ge, śled czy przed wo jen nej
po li cji w War sza wie, we wspo mnie niach wy da nych w 1961 r. twier dzi jed nak, że Broc -
ki przy uczał „Szpic bród kę” do wy ko ny wa nia zu peł nie in ne go fa chu, a wła ści wie pro ce -
de ru – zło dziej skie go2.

Do ssier za wie ra rów nież wie le in nych szcze gó ło wych da nych na te mat tej nie zwy kle
in te re su ją cej, lecz ma ło zna nej po sta ci przed wo jen ne go pół świat ka. Po zwa la ją one od -
two rzyć, choć tyl ko w ogól nym za ry sie, prze bieg prze stęp czej „ka rie ry” Broc kie go. 

Przy szły ka siarz uro dził się 20 lip ca 1882 r. w War sza wie z oj ca An drze ja, ro bot ni -
ka na jem ne go, i mat ki Jó ze fy z Dą brow skich. Ro dzi na od co naj mniej dwóch po ko leń
miesz ka ła przy Ryn ku Sta re go Mia sta, i moż na przy pusz czać, że Win cen ty tam wła śnie
się wy cho wał al bo ra czej do ra stał3. Z pew no ścią pierw sze kro ki w zło dziej skim fa chu
sta wiał jesz cze u schył ku XIX w. 27 stycz nia 1902 r. w „Ku rie rze War szaw skim”
wzmian ko wa no, że po przed nie go dnia w ko ście le pw. Świętego Du cha za trzy ma no
na go rą cym uczyn ku mło de go zło dzie jasz ka. Gdy po li cjant pro wa dził go do cyr ku łu,
z tłu mu wy sko czy li dwaj męż czyź ni i chwy ci li funk cjo na riu sza za gar dło, by uła twić
chłop cu uciecz kę. Lu dzie wy cho dzą cy z ko ścio ła schwy ta li na past ni ków, jak się póź -
niej oka za ło – za wo do wych zło dziei i „sta rych ło trów”. Jed nym z nich był Broc ki. We -
dług re dak cji „Ku rie ra” ata ku na po li cjan ta do ko na no w oba wie, by schwy ta ny dzie ciak
nie zdra dził toż sa mo ści swoich na uczy cie li4. Nie wie my, kim był ów zło dzie ja szek,
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1 AIPN Wr, 145/707, Do ssier Win cen te go Broc kie go vel Brodz kie go. Je że li od wo ła nia nie wska zu ją
in nych źró deł, in for ma cje do ty czą ce prze stęp czej „ka rie ry” Broc kie go, za miesz czo ne w dal szej czę ści teks -
tu, po cho dzą z te goż do ssier. Obocz ność na zwi ska prze stęp cy, od no to wa na w ak tach po li cyj nych, funk -
cjo no wa ła rów nież w pu bli ka cjach pra so wych na je go te mat. On sam pod pi sy wał się ja ko Win cen ty Broc ki.

2 H. Lan ge, Alarm w Ce der gre nie, War sza wa 1961, s. 41.
3 Zob. Księ ga chrztów pa ra fii rzym sko ka to lic kiej św. Ja na Chrzci cie la w War sza wie za 1882 r.,

poz. 490 (skan udo stęp nio ny na stro nie in ter ne to wej http://me try ki.ge ne alo dzy.pl; do stęp 2 IX 2015 r.).
4 Na pad zło dziej ski, „Ku rier War szaw ski”, 27 I 1902 r.
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które mu zresz tą uda ło się zbiec. Możli we jed nak, że swój za wo do wy ter min od by wał
już wów czas u Broc kie go Sta ni sław Ci choc ki.

Po raz pierw szy Broc ki zo stał ska za ny w 1901 r. Na stęp ny wy rok za padł już w 1902 r.5

Przy pusz czal nie ów cze sny pro ces do ty czył kra dzie ży róż nych przed mio tów war to -
ści 100 ru bli, po peł nio nej w ma ju te go ro ku w miesz ka niu pry wat nym przy ul. Pa wiej
w War sza wie. Za trzy ma ny w tej spra wie „zna ny zło dziej” Win cen ty Broc ki zdo łał zbiec,
lecz już we wrze śniu zo stał schwy ta ny i przy znał się do po sta wio ne go za rzu tu6. Wy rok
nie mógł być wy so ki, sko ro już la tem 1903 r. Broc ki po now nie był na wol no ści. W lip -
cu war szaw scy zło dzie je, wśród nich Broc ki i nie ja ki Ed mund Dra go, ze bra li się w pi -
wiar ni przy ul. Bu ra kow skie go. Jak do no sił „Ku rier Warszawski”, „pod chmie le ni Brodz ki
i Dra go wszczę li mię dzy so bą kłót nię o nie rów no mier ny po dział łu pów i po chwi li do -
by to no ży, lecz resz ta to wa rzy stwa po wstrzy ma ła wal czą cych i zmu si ła ich do zgo dy.
Wów czas Win cen ty Brodz ki, po zor nie uda jąc po jed na nie, za pro sił Ed mun da Dra gę, by
po je chał z nim do roż ką do pew nej przy ja ciół ki, gdzie bę dą go ścin nie przy ję ci. Dra go,
nic nie po dej rze wa jąc, siadł z Brodz kim […]. W dro dze, gdy Dra go na chy lił się ku Brodz -
kie mu, ten że łotr, do byw szy no ża, ugo dził nim w pier si D[ra gę] z ta ką si łą, że śmierć na -
stą pi ła mo men tal nie”. Spraw ca, któ re go wi na nie bu dzi ła wąt pli wo ści dzien ni ka rzy, zo stał
za trzy ma ny pod ko niec sierp nia7. Za pew ne więc od no to wa ny w do ssier wy rok wy da ny
na Broc kie go w 1904 r. miał zwią zek z tą po nu rą spra wą. Ko lej ne pro ce sy za koń czo ne
ska za niem go od by ły się już w 1907 i 1908 r. 

Jed nak i te po by ty w wię zie niu by ły dość krót kie. Sta ni sław Mi lew ski w książ ce Szem -
ra ne to wa rzy stwo nie gdy siej szej War sza wy jed no znacz nie przy pi su je Broc kie mu wła ma -
nie do skarb ca klasz to ru na Ja snej Gó rze w 1909 r.8 Tym cza sem Hen ryk Lan ge od no to wał,
że by ły je dy nie ta kie przy pusz cze nia9. W rze czy wi sto ści zwią zek Broc kie go z tą spra wą
mu si bu dzić uza sad nio ne wąt pli wo ści. W no cy z 22 na 23 paź dzier ni ka 1909 r. zło dzie je
wła ma li się do ka pli cy Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. Skra dzio no z niej: po cho dzą cą
z 1717 r. per ło wą su kien kę cu dow ne go ob ra zu, ko ro ny Mat ki Bo żej i Dzie ciąt ka Je zus
ofia ro wa ne przez pa pie ża Kle men sa XI oraz bar dzo licz ne i dro go cen ne wo ta (zło te ze -
gar ki, pier ście nie, łań cu chy, sznu ry pe reł)10. Śledz two w spra wie świę to kradz twa pro wa -
dził oso bi ście przy by ły z War sza wy na czel nik tam tej sze go Wy dzia łu Śled cze go. Usta lo no,
że spraw cy by li do świad czo ny mi zło dzie ja mi, któ rzy sta ra li się za cie rać za so bą śla dy
i wpro wa dzić po li cjan tów w błąd (pod rzu ci li np. pasz port skra dzio ny wcze śniej na Ja snej
Gó rze). Spe ku lo wa no, że wśród wła my wa czy by ła ko bie ta; po za tym mie li ko rzy stać z po -
mo cy ko goś, kto sta le za miesz ki wał we wnątrz klasz to ru11. Kil ka dni po kra dzie ży aresz -
to wa no za miesz ka łą w Czę sto cho wie wdo wę po tam tej szym zło dzie ju, nie ja ką
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5 AIPN Wr, 145/707, No tat ka do ty czą ca Win cen te go Broc kie go, b.d., k. 16.
6 Uję cie zło dzie jów, „Ku rier War szaw ski”, 22 IX 1902 r.
7 Uję cie zbrod nia rza, „Ku rier War szaw ski”, 28 VIII 1903 r.
8 S. Mi lew ski, Szem ra ne to wa rzy stwo nie gdy siej szej War sza wy, War sza wa 2009, s. 110.
9 H. Lan ge, op. cit., s. 41.
10 Po twor na zbrod nia. Świę to kradz two na Ja snej Gó rze. Okra dze nie Ob ra zu Prze naj święt sze go,

„Gaze ta Czę sto chow ska” (do da tek nad zwy czaj ny), 23 X 1909 r.; Dal sze szcze gó ły ze bra ne po wy da niu
dodat ku nad zwy czaj ne go, „Ga ze ta Czę sto chow ska”, 24 X 1909 r.

11 Świę to kradz two na Ja snej Gó rze, „Ga ze ta Czę sto chow ska”, 25 X 1909 r.; Świę to kradz two na Jas -
nej Gó rze, „Ga ze ta Czę sto chow ska”, 26 X 1909 r.; Świę to kradz two na Ja snej Gó rze, „Ga ze ta Czę sto -
chow ska”, 27 X 1909 r.
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Ostro wi czo wą, ko chan kę Broc kie go. Jed nak on sam był nie uchwyt ny. Po dej rze wa no, że
wy je chał do Ode ssy. Jak do niósł „Głos War szaw ski”, sto łecz ny Wy dział Śled czy wpadł
na je go trop przy pad ko wo. Broc ki miał zo stać za trzy ma ny no cą z 4 na 5 li sto pa da w Waw -
rze, w jed nej z wil li po ło żo nych w po bli żu dwor ca ko le jo we go. Oprócz nie go w do mu był
kil ku let ni syn Ostro wi czo wej. W są sied nich wil lach za trzy ma no dwóch in nych zna nych
po li cji i od daw na po szu ki wa nych zło dziei: Abra ma Świe cę i ka sia rza Ja na Ba dyń skie go.
W biur ku Broc kie go zna le zio no re la cje pra so we do ty czą ce świę to kradz twa na Ja snej
Górze, ale nie przy znał się on do udzia łu w tym prze stęp stwie – miał do bre ali bi12. 8 li sto -
pa da w „Ga ze cie Czę sto chow skiej” in for mo wa no, że po li cja po dej rze wa ła Broc kie go o or -
ga ni za cję wła ma nia, któ re go wy ko naw cą miał być miej sco wy zło dziej Bo le sław Kruk
wraz z kil ko ma wspól ni ka mi. Są dzo no, że Broc ki nie ufał swo im pod wy ko naw com i wy -
słał do Czę sto cho wy Ostro wi czo wą w cha rak te rze ich nad zor czy ni13. Jak pod kre ślo no na -
stęp nie w tym sa mym dzien ni ku, Broc ki pod czas śledz twa kon se kwent nie za prze czał, by
miał ja ki kol wiek zwią zek z kra dzie żą i z ca łą swo ją „do syć du żą in te li gen cją” pró bo wał
oczy ścić się z za rzu tu. Scha rak te ry zo wa no go ja ko zło dzie ja z za mi ło wa nia, któ ry stwo -
rzył wła sną „teo rię kunsz tu zło dziej skie go”. Zgod nie z nią łup bez względ nie na le ży do zło -
dzie ja, a je śli ten nie mo że sprze dać zdo by czy, po wi nien ją znisz czyć, nie zwa ża jąc
na war tość – zwrot pra wo wi te mu wła ści cie lo wi nie wcho dzi w grę1 4. Teo ria kła dła więc
na cisk na uda ną kra dzież ja ko akt od wa gi i spraw no ści za wo do wej i – jak moż na są -
dzić – by ła prze ja wem swo je go ro dza ju zło dziej skiej du my. Z upły wem cza su śledz two
co raz bar dziej się gma twa ło. 13 li sto pa da „Ga ze ta Czę sto chow ska” do nio sła o uję ciu trzech
męż czyzn, któ rzy bra li udział we wła ma niu do ja sno gór skiej ka pli cy. Jed no cze śnie in for -
mo wa no, że po li cja po przez aresz to wa nie Broc kie go umyśl nie chcia ła wpro wa dzić w błąd
praw dzi wych spraw ców te go prze stęp stwa. Wy da je się jed nak, że wła śnie ta sen sa cyj na
wia do mość mo gła być for te lem ob li czo nym na uśpie nie czuj no ści do mnie ma nych wspól -
ni ków Broc kie go. Już na stęp ne go dnia w tym sa mym dzien ni ku na pi sa no bo wiem o no -
wych po szla kach wska zu ją cych na wi nę Broc kie go, który wcze śniej ze zna wał tak
umie jęt nie, że śled czy nie omal uwie rzy li w je go ali bi. W ar ty ku le okre ślo no go ja ko jed -
ne go z „wy bit niej szych prze stęp ców” owe go cza su, nie zwy kle spryt ne go i prze ni kli we -
go, praw dzi we go mi strza we wpro wa dza niu w błąd prze słu chu ją cych go funk cjo na riu szy15.

W cią gu na stęp nych mie się cy „Ga ze ta Czę sto chow ska” in for mo wa ła czy tel ni ków
o ko lej nych – czę sto sen sa cyj nych – usta le niach śledz twa w spra wie świę to kradz twa oraz
sta wia nych w związ ku z nim hi po te zach. Nie wspo mi na no jed nak wię cej o po dej rze niach
wo bec Broc kie go. Wia do mo na to miast, że 20 lu te go 1910 r. Sąd Okrę go wy w War sza -
wie ska zał go na 4 la ta do mu po pra wy za in ną kra dzież z wła ma niem, do ko na ną z uży -
ciem nie bez piecz nych na rzę dzi, być mo że ujaw nio ną wsku tek śledz twa w spra wie
ja sno gór skiej. Tej ostat niej ni gdy nie wy ja śnio no. Przy ćmi ło ją wkrót ce in ne słyn ne śledz -
two i pro ces, w któ rym jed ne go z pau li nów o. Da ma ze go Ma co cha, do mnie ma ne go agen -
ta car skiej ochra ny, w 1912 r. uzna no osta tecz nie za win ne go mor der stwa wła sne go
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12 Na tro pie świę to krad ców, „Głos War szaw ski”, 5 XI 1909 r.; Echa świę to kradz twa na Ja snej
Górze, „Ga ze ta Czę sto chow ska”, 7 XI 1909 r.

13 Echa świę to kradz twa na Ja snej Gó rze, „Ga ze ta Czę sto chow ska”, 8 XI 1909 r.
14 Echa świę to kradz twa na Ja snej Gó rze, „Ga ze ta Czę sto chow ska”, 10 XI 1909 r.
15 Świę to kradz two na Ja snej Gó rze. Uję cie zło czyń ców, „Ga ze ta Czę sto chow ska”, 13 XI 1909 r.;

Świę to kradz two na Ja snej Gó rze, „Ga ze ta Czę sto chow ska”, 14 XI 1909 r.
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stry jecz ne go bra ta (i za ra zem mę ża swo jej ko chan ki), kra dzie ży pie nię dzy na le żą cych
do klasz to ru i fał szo wa nia do ku men tów16. Nie wie le osób za sta na wia ło się wów czas
nad ewen tu al no ścią po łą cze nia gra bie ży w ka pli cy ja sno gór skiej z oso bą Ma co cha1 7. 

W czerw cu 1913 r. Broc ki po now nie zo stał ska za ny przez Sąd Okrę go wy w War sza -
wie za kra dzież z wła ma niem na 2 la ta i 8 mie się cy. Orze cze nie to zo sta ło jed nak ska so -
wa ne na za sa dzie po przed nie go wy ro ku z 1910 r. 

Nie wia do mo do kład nie, czym zaj mo wał się Broc ki w okre sie od wyj ścia z wię zie -
nia do koń ca I woj ny świa to wej. Sta ni sław Mi lew ski przy pusz cza, że ra zem ze „Szpic -
bród ką” i kil ko ma in ny mi słyn ny mi ka sia rza mi wy je chał w głąb Ro sji z co fa ją cą się ar mią
car ską1 8. Jest więc moż li we, że Broc ki uczest ni czył w dzia łal no ści prze stęp czej, któ rej
skut kiem mia ło być prze świad cze nie car skiej po li cji, że wiel kie i śmia łe kra dzie że do ko -
na ne przez fa chow ców, by ły dzie łem przy by szów z War sza wy. Jed ną z bar dziej bra wu -
ro wych ak cji, któ re prze pro wa dzi li, sta no wi ło wy ko na nie pod ko pu do skarb ca ban ku
w Ro sto wie nad Do nem19. Być mo że wła śnie w Ro sji przy lgnął do Broc kie go wspo mnia -
ny już cha rak te ry stycz ny pseu do nim – „Ni ki ta”.

Wia do mo, że w sierp niu 1919 r. miesz kał już z po wro tem w War sza wie. Wte dy właś -
nie prze niósł się z ul. Bu gaj 9 do do mu przy ul. Sta re Mia sto 25 m. 45. Na po cząt ku
1920 r. pla no wał wła ma nie do sto łecz nej Ka sy Prze my słow ców wspól nie z jej pra cow -
ni kiem Wa len tym Siecz ką, swo im by łym uczniem Ci choc kim i nie ja kim Jó ze fem Strze -
lec kim. Wsku tek zdra dy Siecz ki 7 lu te go zło dzie je zo sta li przy ła pa ni na go rą cym uczyn ku
i – po strze la ni nie z funk cjo na riu sza mi sto łecz ne go Urzę du Śled cze go – schwy ta ni.
W cza sie pro ce su przed Są dem Okrę go wym w War sza wie „Ni ki ta” i „Szpic bród ka”
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16 K. Ką ko lew ski, Trzy zło te za sło wo. 22 hi sto rie, któ re na pi sa ło ży cie. Re por ta że z lat 1958–1966,
War sza wa 1984, s. 21–44; T. Dy niew ski, Zbrod nia. Zdra da. Ka ra. Pi ta val ślą ski, Ka to wi ce 1986, s. 5–20. 

17 Pro ces księ dza Da ma ze go Ma co cha w Piotr ko wie o za bi cie bra ta w klasz to rze na Ja snej Gó rze
i o kra dzież pie nię dzy ko ściel nych: w dniach od 27–29 lu te go i od 1–9 mar ca r. 1912, b.m.w. 1912, s. 45.

18 S. Mi lew ski, op. cit., s. 110. Por. H. Lan ge, op. cit., s. 41. 
19 Ibi dem, s. 35–36, 43–44.

Wincenty Brocki po aresztowaniu w 1920 r.
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tłuma czy li się, że tam te go dnia przy szli do bu dyn ku Ka sy Prze my słow ców je dy nie po to,
by „obej rzeć” jej skar biec i pod jąć de cy zję, czy po peł nić kra dzież i kie dy te go do ko nać.
Sąd nie dał wia ry tym ze zna niom i 9 mar ca 1921 r. ska zał oskar żo nych na 4 la ta wię zie -
nia z za li cze niem 13 mie się cy aresz tu20. Przy pusz czal nie w tej sa mej spra wie 5 lip ca
1921 r. sto łecz ny Sąd Ape la cyj ny zmniej szył Broc kie mu wy miar ka ry do 2,5 ro ku, któ ra
wsku tek za sto so wa nia amne stii zo sta ła jesz cze skró co na do ro ku i ośmiu mie się cy. 

Po od zy ska niu wol no ści „Ni ki ta” nie zwle kał z po wro tem do prze stęp cze go pro ce de -
ru, po nie waż już w stycz niu 1922 r. zo stał za trzy ma ny w So po cie. 31 mar ca te go ro ku
Sąd Okrę go wy w Gdań sku ska zał go za kra dzież i prze kro cze nie prze pi sów pasz por to -
wych na 4 la ta i 1 mie siąc wię zie nia. Praw do po dob nie ca łą ka rę od był w wię zie niu w War -
ten bur gu (obec nie Bar cze wo) w Pru sach Wschod nich. Tam w każ dym ra zie prze by wał
jesz cze we wrze śniu 1925 r.

Ko lej ne la ta spę dził w Wiel ko pol sce. Wia do mo, że 28 paź dzier ni ka 1926 r. zo stał aresz -
to wa ny w Po zna niu ja ko po dej rza ny o wła ma nie do ka sy. Póź niej dość dłu go nie wi dać
śla dów je go prze stęp czej dzia łal no ści. Być mo że pró bo wał w tym cza sie uśpić czuj ność
po li cji lub po pro stu chciał od po cząć, ży jąc spo koj nie ze zdo by tych wcze śniej łu pów. 

Naj póź niej na po cząt ku 1926 r. po znał młod szą o dwa na ście lat, po cho dzą cą z pod -
pa bia nic kiej wsi Jó ze fę Go muł ków nę. W stycz niu ko lej ne go ro ku uro dził się w Lesz nie
ich syn Hen ryk. Jak świad czy za pis w po znań skiej kar to te ce ewi den cji lud no ści, Broc ki
za mel do wał się tam w lu tym 1927 r. Miesz kał naj pierw kil ka na ście dni ja ko sub lo ka tor
przy ul. gen. De zy de re go Chła pow skie go 30, na stęp nie od 23 lu te go przy Stro mej 26,
a od po cząt ku sierp nia 1928 r. przy Ma łych Gar ba rach 5. Do pie ro pod tym ad re sem za -
miesz ka ła z nim Go muł ków na, któ ra by ła już w cią ży z ko lej nym dziec kiem. We wrześ -
niu wzię li ślub, a w li sto pa dzie uro dził się ich dru gi syn – Zyg munt. Je go star szy brat
wciąż prze by wał w Lesz nie, praw do po dob nie pod opie ką krew nych któ re goś z ro dzi ców.
Do pie ro w po ło wie lu te go 1929 r. za miesz kał z ro dzi ca mi w Po zna niu, co po prze dzi ło
o kil ka dni ko lej ną prze pro wadz kę Broc kich – do miesz ka nia przy ul. Ma łec kie go 1621. 

Pod ko niec 1929 r. „Go niec Wiel ko pol ski” in for mo wał, że no cą z 24 na 25 grud nia
mia ło miej sce wła ma nie do byd go skiej fir my Hof f mann i roz pru cie jej ka sy, z któ rej za -
bra no za le d wie 300 zł. Spraw cy nie mie li szczę ścia – ich łup wart był mniej niż sa ma ka -
sa. Na pod sta wie oglę dzin miej sca prze stęp stwa śled czy do szli do wnio sku, że miej sco wi
zło dzie je nie mie li od po wied nich kwa li fi ka cji, by do ko nać ta kie go sko ku – mu sie li to
zro bić spe cja li ści z in ne go ośrod ka. Szyb ko usta lo no, rze ko mo na pod sta wie po zo sta wio -
nych śla dów, że spraw cą był „Win cen ty Brodz ki z Po zna nia (ul. Ma łec kie go nr 16), po -
da ją cy się za ka pi ta li stę”. Już w pierw szy dzień świąt Bo że go Na ro dze nia zo stał uję ty,
wraz ze wspól ni kiem, nie ja kim Ja ku bem Ma zur kiem, „pod czas naj lep szej li ba cji” u zna -
jo mych w Po zna niu. Oby dwu prze wie zio no do wię zie nia w Byd gosz czy22, lecz Broc kie -
mu z pew no ścią ni cze go nie udo wod nio no, bo wkrót ce wy szedł na wol ność. W 1930 r.
był kil ka krot nie za trzy my wa ny w związ ku z po dej rze nia mi o do li niar stwo, wła ma nie
i kra dzież – po raz pierw szy już 20 mar ca. Na po cząt ku grud nia te go ro ku „Ga ze ta Sza -
mo tul ska” po in for mo wa ła o aresz to wa niu spraw ców zu chwa łe go ogra bie nia pra cow ni
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20 Za mach na Ka sę Prze my słow ców, „Rzecz po spo li ta”, 10 III 1921 r.
21 Zob. http://e -kar to te ka.net/in dex.php?option=com_con tent&view=ar tic le&id=131:14309-bro dziak -

-bruch&ca tid=9&Ite mid=108 (do stęp 27 IX 2016 r.).
22 Po znań ski ka pi ta li sta i krak. ku piec – wła my wa cza mi, „Go niec Wiel ko pol ski”, 29 XII 1929 r.
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ju bi ler skiej w Po zna niu, skąd zra bo wa no bi żu te rię war to ści 8000 zł. By li ni mi rze ko mo
bra cia Mar cin i Jó zef Rut kow scy oraz Win cen ty Broc ki, któ ry w ce lu do ko na nia wła ma -
nia miał przy być aż z Pa ry ża. Po dob no zło dzie je wpa dli, po nie waż nie za cho wa li ostroż -
no ści – zdra dził ich wy staw ny tryb ży cia i wy szu ka na ele gan cja żon23. Broc kie mu nie
udo wod nio no osta tecz nie współ udzia łu w tej kra dzie ży. Za cho wa ne przed wo jen ne spraw -
dze nia je go oso by w re je strze ska za nych nie wy ka za ły, by w la tach 1930–1931 otrzy mał
ja ki kol wiek wy rok. 

Moż li we, że w tym cza sie na uczo ny do świad cze niem ze spra wy byd go skiej i świa -
dom, iż sła wa jed ne go z naj lep szych ka sia rzy w kra ju bę dzie na ra ża ła go na nie wy god -
ną in wi gi la cję i po dejrz li wość ze stro ny or ga nów ści ga nia, po sta no wił po rzu cić tę eli tar ną
spe cjal ność (w moc no zhie rar chi zo wa nym świe cie prze stęp czym ka sia rze cie szy li się
szcze gól ną es ty mą, głów nie ze wzglę du na po sia da ne wy jąt ko we umie jęt no ści oraz zdo -
by wa ne dzię ki nim wy so kie łu py) i „po świę cił się” zwy kłe mu zło dziej stwu. Nie co fał się
przed sto so wa niem prze mo cy. 2 stycz nia 1932 r. Sąd Grodz ki w Po zna niu ska zał go
na 2,5 mie sią ca wię zie nia za kra dzież z uży ciem si ły. Po wyj ściu na wol ność na dal dzia -
łał ja ko zło dziej. W stycz niu 1934 r. w Są dzie Grodz kim w Byd gosz czy usły szał wy -
rok 6 ty go dni aresz tu, a już 25 kwiet nia te go ro ku rów no rzęd ny try bu nał w Ka to wi cach
ska zał go na 6 mie się cy wię zie nia. 

Nie wia do mo, kie dy do kład nie do szło do roz pa du mał żeń stwa Broc kie go. Przy pusz -
czal nie przy czy ni ły się do te go je go ko lej ne po by ty w za kła dach kar nych. Osta tecz nie
Win cen ty wziął na wy cho wa nie star sze go sy na, któ re go brat po zo stał przy Jó ze fie. Co
cie ka we, w 1934 lub 1935 r. Hen ryk udał się z oj cem na... Ja sną Gó rę. Rze ko mo był
wów czas świad kiem je go roz mo wy z prze orem klasz to ru pau li nów, z któ rym Win cen ty
był po imie niu… Tak w każ dym ra zie gło si ro dzin na tra dy cja24.

W ko lej nych la tach po li cja sys te ma tycz nie in te re so wa ła się Broc kim. Nie wąt pli wie
na le żał do prze stęp ców zna nych po wszech nie jej funk cjo na riu szom. Gdy nie od by wał
żad nej ka ry wię zie nia, zda rza ło się, że za trzy my wa ły go róż ne jed nost ki po li cji ja ko po -
dej rza ne go o kra dzież skle po wą, tzw. szo pen feld, lub po pro stu „do spraw dze nia”, w czym
przo do wa ły ko mi sa ria ty war szaw skie. W lip cu 1935 r. Broc ki za mel do wał się w War sza -
wie przy ul. Fre ta 43 m. 13, fak tycz nie jed nak na dal miesz kał w Po zna niu (ul. Sta szi -
ca 6), wraz ze swo ją ko chan ką – zna ną zło dziej ką Wła dy sła wą Mar ci niak. 

16 paź dzier ni ka 1935 r. Sąd Grodz ki w Gdy ni ska zał go na rok wię zie nia za kra -
dzież. Wy rok wy da no nie wąt pli wie w try bie za ocz nym, po nie waż te go sa me go dnia
Broc ki zo stał zwol nio ny z aresz tu war szaw skie go Urzę du Śled cze go, gdzie spę dził pra -
wie dwie do by. W li sto pa dzie 1936 r. sąd gdyń ski wy sta wił za ska za nym list goń czy.
Za pew ne z te go po wo du Broc ki dość czę sto zmie niał miej sce po by tu na te re nie kra ju
oraz wy jeż dżał za gra ni cę. La tem 1936 r. za mel do wał się na krót ko przy ul. Ja giel loń -
skiej 16 m. 29 w War sza wie. Wia do mo, że rok póź niej prze by wał we Fran cji, gdzie spo -
tkał się z mię dzy na ro do wym zło dzie jem Szlo mą Her szem Szprin giem. Po li cja
po dej rze wa ła, że do spół ki z in nym ra bu siem Ja ku bem Pe ri cim skra dli w pa ry skim ho -
te lu Cla rid ge bi żu te rię war tą 25 tys. fun tów bry tyj skich na szko dę nie ja kiej Iwa nitz kiej.
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23 Kro ni ka, „Ga ze ta Sza mo tul ska”, 2 XII 1930 r.
24 Ko re spon den cja w ak tach spra wy Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men -

tów IPN we Wro cła wiu BUWr-55141-84/15. Od 1 X 1934 r. prze orem na Ja snej Gó rze, a wcze śniej
kusto szem ba zy li ki, był war sza wia nin z uro dze nia o. Nor bert Mo ty lew ski.
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Na po cząt ku 1939 r. Broc ki prze by wał w Bel gii. Pod ko niec stycz nia te go ro ku zo stał
aresz to wa ny w An twer pii – świa to wym cen trum han dlu dia men ta mi. 21 mar ca tam tej -
szy Try bu nał Po praw czy ska zał go za kra dzież z uży ciem si ły na 3 mie sią ce wię zie nia
i 350 fran ków grzyw ny.

Przy pusz czal nie w kwiet niu Broc ki zo stał de por to wa ny dro gą mor ską do Pol ski.
W Gdy ni na tych miast za trzy ma ła go po li cja. 17 ma ja 1939 r. tam tej szy Sąd Grodz ki ska -
zał „Ni ki tę” na 2 ty go dnie aresz tu za prze stęp stwo gra nicz ne, za pew ne ma ją ce zwią zek
z wcze śniej szym wy jaz dem na Za chód. Jed nak Broc ki nie tyl ko to miał na su mie -
niu – już 6 czerw ca te go ro ku do dat ko wo usły szał wy rok mie sią ca aresz tu na mo cy
art. 213 Ko dek su kar ne go, w spra wie pro wa dzo nej prze ciw ko nie mu od 1937 r. przez
Sąd Grodz ki w War sza wie. 

Po kam pa nii wrze śnio wej „Ni ki ta” za mel do wał się w War sza wie przy ul. Dy miń -
skiej 10 m. 30. W oku pa cyj nej rze czy wi sto ści by naj mniej nie za prze stał dzia łal no ści prze -
stęp czej. Już w kwiet niu 1940 r. zo stał aresz to wa ny pod za rzu tem wy łu dze nia 3300
zło tych, a 28 paź dzier ni ka Sąd Okrę go wy w War sza wie ska zał go za ten czyn na rok wię -
zie nia. Nie wia do mo, gdzie Broc ki od by wał tę ka rę. Po jej za koń cze niu miesz kał krót ko
na Za ci szu przy ul. Dra piń skiej 3 m. 3. Od 10 lip ca 1941 r. pra co wał ja ko nie wy kwa li fi -
ko wa ny ro bot nik przy mu so wy w ko leb ce pro du ku ją cej por ce la nę spół ki Ro sen thal
(od sierp nia 1944 r. Ro sen thal -Iso la to ren) w mie ście Selb w Gór nej Fran ko nii. W tam -
tej szej fa bry ce był za trud nio ny do 20 kwiet nia 1945 r. z dwie ma prze rwa mi: la tem 1942 r.
spę dził dwa ty go dnie w wię zie niu są do wym w mie ście Hof nad So ła wą, na to miast je sie -
nią te go ro ku przez czte ry ty go dnie le czył lum ba go i bron chit w szpi ta lu w Selb (jak
świad czy in for ma cja w ru bry ce „za wód”, fi gu ru ją ca na od pi sie ra chun ku wy sta wio ne go
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za ten po byt, Broc ki ofi cjal nie wy stę po wał ja ko ka siarz). W ostat nim ro ku swo jej pra cy
za ra biał nie co po nad 2 mar ki dzien nie. Co istot ne, wraz z Broc kim na przy mu so wych
robo tach w Selb prze by wał je go syn Hen ryk25. 

Po woj nie by ły ka siarz wró cił do Pol ski. Moż na przy pusz czać, że naj pierw udał się
do ro dzin nej War sza wy. Kil ka lat póź niej Hen ryk na pi sał w ży cio ry sie, że przy był tam
na po cząt ku wrze śnia 1945 r. Jed nak w zruj no wa nej przez Niem ców sto li cy Broc cy nie
za grza li dłu go miej sca. Wkrót ce dro gi oj ca i sy na się ro ze szły. Hen ryk udał się do Szcze -
ci na, gdzie pra co wał przez kil ka mie się cy ja ko sa ni ta riusz w szpi ta lu za kaź nym. Na stęp -
nie kil ka krot nie zmie niał miej sce za miesz ka nia i pra cy, ima jąc się róż nych za jęć.
Osta tecz nie w dru giej po ło wie lat pięć dzie sią tych ukoń czył stu dia me dycz ne26. Je go ojciec
przy był na Dol ny Śląsk z ca łą fa lą osad ni ków z róż nych ziem przed wo jen nej Pol ski.
W tłu mie tym mnó stwo by ło tzw. nie bie skich pta ków, wszel kiej ma ści hochsz ta ple rów,
lu dzi po dej rza ne go au to ra men tu i prze szło ści, przed któ rą pró bo wa li uciec. Za pew ne taki
sam za miar przy świe cał Broc kie mu. W po ło wie grud nia 1945 r. za miesz kał we Wro cła -
wiu w ka mie ni cy przy ul. Ki liń skie go 6 m. 9. Wspól nie z nim za mel do wa ła się nie ja ka
pa ni Sta ni sła wa (we dług tra dy cji ro dzin nej by ła młod sza od Win cen te go o osiem na ście
lat, a w 1952 r. wy szła za nie go za mąż)27.

W po wo jen nej rze czy wi sto ści ko mu ni zo wa nej Pol ski zna ny nie gdyś ka siarz praw do -
po dob nie nie wi dział szans sku tecz ne go po wro tu na dro gę prze stęp stwa na wiel ką ska lę.
Moż li we zresz tą, że ze wzglę du na wiek nie miał już na to ani si ły, ani ocho ty. Wro cław -
scy mi li cjan ci, ob ser wu ją cy Broc kie go w la tach 1951–1952, przy pusz cza li, że mógł być
pa se rem i me li nia rzem. W ra mach pro wa dzo ne go roz pra co wa nia ope ra cyj ne go usta lo no
jed nak, że trud nił się… ostrze niem no ży, no ży czek i brzy tew ja ko ulicz ny szli fierz, pro -
wa dził spo koj ny tryb ży cia i nie utrzy my wał po dej rza nych kon tak tów. Do ko na ne we
wrze śniu 1952 r. spraw dze nie nie wy ka za ło też, by fi gu ro wał w ewi den cji ope ra cyj nej
Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go we Wro cła wiu. Wkrót ce mi li cjan -
ci prze sta li go ob ser wo wać. W związ ku z za in te re so wa niem się MO oso bą Broc kie go je -
go przed wo jen ne do ssier prze sła no do Wro cła wia i osta tecz nie, po za koń cze niu
roz pra co wa nia, prze ka za no je do tam tej sze go ar chi wum Ko men dy Wo je wódz kiej.

W mar cu 1961 r. by ły ka siarz prze pro wa dził się z Wro cła wia do Szcze ci na. Za mel -
do wał się tam przy ul. Bo ha te rów War sza wy 83 m. 2. Dwa mie sią ce póź niej do łą czy ła
do niego żo na. Praw do po dob nie wy je cha li, by za miesz kać bli żej sy na Win cen te go – Hen -
ry ka. Sta ni sła wa Broc ka pod ję ła pra cę ja ko por tier ka w aka de mi ku, dzię ki cze mu mo gła
utrzy my wać scho ro wa ne go mę ża aż do je go śmier ci, któ ra na stą pi ła 15 li sto pa da 1966 r.28

Win cen ty Broc ki zo stał po cho wa ny na Cmen ta rzu Cen tral nym w Szcze ci nie, gdzie je go
grób znaj du je się do dnia dzi siej sze go (kwa te ra nr 36 B, rząd 1, grób nr 4). 

Wincenty Brocki. Kasiarz, szopenfeldziarz i mentor „Szpicbródki”...
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25 Wy dru ki ko pii do ku men tów z elek tro nicz nej ba zy da nych Mię dzy na ro do wej Służ by Po szu ki waw -
czej w Bad Arol sen do ty czą cych Win cen te go Broc kie go. Zob. ak ta spra wy Od dzia ło we go Biu ra Udo -
stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN we Wro cła wiu BUWr-55141-84/15.

26 Zob. Ak ta spra wy Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN we Wroc -
ła wiu BUWr-55141-84/15, Ko pia ży cio ry su Hen ry ka Broc kie go z 26 VI 1952 r. udo stęp nio na przez
Pomor ski Uni wer sy tet Me dycz ny w Szcze ci nie.

27 Zob. ibi dem, Pi smo Dzia łu In for ma cji Ad re so wej i Sta ty sty ki Urzę du Miej skie go Wro cła -
wia, 29 IX 2015 r.

28 Ibi dem; AIPN Sz, 468/30124, Ak ta pasz por to we: Broc ki Hen ryk Bog dan.
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Za ży cia po słu gi wał się bie gle ję zy ka mi ro syj skim i fran cu skim. Po dob no, bę dąc już
w sę dzi wym wie ku, z upodo ba niem pa lił faj kę na bi tą wy su szo ny mi li ść mi wi śni29. 

Do ssier prze cho wy wa ne w Od dzia ło wym Ar chi wum IPN we Wro cła wiu z pew no -
ścią nie na świe tla wie lu istot nych szcze gó łów po nad czter dzie stu lat prze stęp czej ak tyw -
no ści Broc kie go, nie mó wiąc o po zo sta łych okre sach je go ży cia. Bra ku je nie wąt pli wie
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29 Ko re spon den cja w ak tach spra wy Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji IPN we Wroc -
ła wiu BUWr-55141-84/15.

Karta ewidencyjna Policji Państwowej dotycząca Wincentego Brockiego
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in for ma cji na te mat te go, czym do kład nie zaj mo wał się w cza sie I woj ny świa to wej,
w okre sie do mnie ma nej współ pra cy ze „Szpic bród ką”. Do ku men ty za war te w przed wo -
jen nej tecz ce po li cyj nej przy bli ża ją jed nak tę barw ną po stać i mo gą sta no wić in spi ra cję
do dal szych po szu ki wań źró dło wych.

Czy Broc ki to fi gu ra zna czą ca dla po zna nia prze szło ści? To za le ży, o ja kich dzie jach
mó wi my, ja ki mi się in te re su je my. W hi sto rii po li tycz nej Pol ski nie ode grał żad nej ro li.
W war szaw skim pół świat ku okre su mię dzy wo jen ne go z pew no ścią na le żał do osób naj -
bar dziej wpły wo wych i roz po zna wal nych.

S t r e S z c z e n i e

W za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN we Wro cła wiu znaj du ją się ak ta po li cyj ne do ty czą ce
war szaw skie go prze stęp cy – ka sia rza Win cen te go Broc kie go, dzia ła ją ce go przed II woj ną świa to -
wą. Je go uczniem był owia ny le gen dą in ny war szaw ski prze stęp ca – Sta ni sław Ci choc ki ps. „Szpic -
bród ka”. Od na le zio ne do ssie r zo sta ło w więk szej czę ści wy two rzo ne przez Po li cję Pań stwo -
wą II Rzecz po spo li tej. Ma te ria ły te tra fi ły do za so bu Od dzia łu IPN we Wro cła wiu z Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji we Wro cła wiu. Do ssier nr 7/7 zo sta ło za ło żo ne w ma ju 1927 r. w Bry ga dzie
Kra dzie żo wej Urzę du Śled cze go Po li cji Pań stwo wej m.st. War sza wy. Obej mu je m.in. kwe stio na -
riu sze oso bo we, kil ka fo to gra fii sy gna li tycz nych, za py ta nia do sto łecz ne go biu ra ad re so we go i od -
po wie dzi w spra wie usta le nia miej sca za miesz ka nia prze stęp cy, wy ni ki spraw dzeń w re je strze ska -
za nych Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści oraz ko re spon den cję ra dio te le gra ficz ną z in ny mi jed nost ka mi
po li cji, głów nie zwią za ną z przy pad ka mi za trzy mań lub aresz to wań. In for ma cje za war te w za cho -
wa nym do ssier, uzu peł nio ne o pra sę, po zwa la ją na ogól ną re kon struk cję ży cio ry su Broc kie go, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem je go prze stęp czej dro gi. 

Sło wa klu czo we: II Rzeczpospolita, Policja Państwowa, Wincenty Brocki, Stanisław Cichocki
„Szpicbródka”, przestępczość, dossier, Częstochowa, Jasna Góra, Warszawa, Wrocław.

S u m m a r y

The archive of the Branch Office of the Institute of National Remembrance in Wrocław
comprises files from the Police concerning a Warsaw criminal and safe-bracker called Wincent
Brocki, who acted before the Second World War. His pupil was another legendary Warsaw criminal
called Stanisław Cichocki, nick-named “Tip Chin”. The discovered dossier was largely produced
by the State Police of the Second Polish Republic. Its material was transferred from the Voivodeship
Headquarters of the Police in Wrocław to the archive of the Branch Office of the Institute of
National Remembrance. Dossier no. 7/7 was opened by the Theft Brigade of the Investigation
Office of the State Police for the capital city of Warsaw in May 1927. It comprises, inter alia,
personal questionnaires, several signal photographs, queries submitted to the Warsaw Address
Office and answers concerning the place of residence of a criminal, data from the register of the
sentenced kept by the Ministry of Justice, and radiotelegraphic correspondence with other Police
units, mainly the one related to cases of detaining or arresting. Information included in the reserved
dossier, supplemented by the press, makes it possible to make a general reconstruction of the life
history of Brocki, with particular focus on his criminal activity. 

Key words: Second Polish Republic, State Police, Wincenty Brocki, Stanisław Cichocki, “Tip
Chin”, criminality, dossier, Częstochowa, Jasna Góra, Warsaw, Wrocław.

Wincenty Brocki. Kasiarz, szopenfeldziarz i mentor „Szpicbródki”...
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 83–120

Mirosław Lewandowski

(Kraków)

Akta 
tajnych współpracowników

kategorii B-10*

Hi po te za ba daw cza

„Sam fakt re je stra cji jest prze słan ką wy so ce nie wy star cza ją cą do uzna nia ko go kol -
wiek za fak tycz ne go współ pra cow ni ka SB”1. 

Ni niej szy ar ty kuł jest pró bą nie tyl ko przed sta wie nia no wych ar gu men tów na rzecz
po wyż sze go sta no wi ska, ale przede wszyst kim pró bą okre śle nia kry te rium for mal ne go,
w opar ciu o któ re, ana li zu jąc ak ta oso by za re je stro wa nej ja ko taj ny współ pra cow nik2,
mo że my – z du żą do zą praw do po do bień stwa – usta lić, czy jest to tecz ka oso by, któ ra rze -
czy wi ście współ pra co wa ła z SB. 

Hi po te za ba daw cza, któ rej udo wod nie nie au tor po sta wił so bie za cel, jest na stę pu ją -
ca: oso by za re je stro wa ne ja ko taj ni współ pra cow ni cy Służ by Bez pie czeń stwa w isto cie
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* Au tor ser decz nie dzię ku je Ra fa ło wi Dyr czo wi i Ra fa ło wi Śro dzie, pra cow ni kom Od dzia ło we go
Archi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Kra ko wie, za oka za ną po moc, po świę co ny czas, cier pli wość,
wy ro zu mia łość i życz li wość pod czas zbie ra nia da nych z dzien ni ków re je stra cyj nych i dzien ni ków archi -
wal nych.

1 P. Fra na szek, „Ja�giel�loń�czyk”.�Dzia�ła�nia�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�Uni�wer�sy�te�tu�Ja�giel�loń�-
skie�go�w la�tach�osiem�dzie�sią�tych XX w., Kra ków 2012, s. 152.

2 Cho dzi o re je stra cję, któ rej do ko ny wa no w dzien ni ku re je stra cyj nym we dług wzo ru EO-13/72,
zgod nie z In struk cją w spra wie za kre su i try bu re je stra cji przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa osób
i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, któ ra sta no wi ła za łącz nik do Za rzą dze nia nr 079/72
mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 VIII 1972 r. (AIPN Kr, 0179/146). Wię cej na te mat za sad wpi sów
w tym dzien ni ku zob. M. Ko ma niec ka, Dzien�ni�ki�ko�re�spon�den�cyj�ne,�re�je�stra�cyj�ne,�ar�chi�wal�ne�i ko�or�dy�-
na�cyj�ne�ja�ko�źró�dła�hi�sto�rycz�ne�[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. 266–272. 
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nie współ pra co wa ły z „bez pie ką”, je że li ich ak ta (ści ślej: tecz ka per so nal na) – zgod nie
z In struk cją w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie
spraw we wnętrz nych sta no wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia nr 034/74 mi ni stra spraw we -
wnętrz nych z 10 ma ja 1974 r.3 (zwa nej da lej In struk cją z 1974 r.) – otrzy ma ły ka te go rię
ar chi wal ną B -104.

Pod sta wą do sfor mu ło wa nia ta kiej hi po te zy jest po rów na nie brzmie nia In struk cji
z 1974 r. z prak ty ką sto so wa ną przez Służ bę Bez pie czeń stwa.

Zgod nie z In struk cją z 1974 r. do akt ka te go rii „A” za li cza no do ku men ty po sia da ją -
ce trwa łe zna cze nie ze wzglę du na swo ją war tość ope ra cyj ną, po li tycz ną, spo łecz ną i go -
spo dar czą za rów no dla pań stwa, jak i dla re sor tu spraw we wnętrz nych. O trwa łej war to ści
ma te ria łów de cy do wa ła ich treść5. Ak ta ka te go rii „A” mia ły być prze cho wy wa ne trwa le
i nie pod le ga ły znisz cze niu6. 

Do ka te go rii „B” kwa li fi ko wa no ak ta po sia da ją ce je dy nie prak tycz ne cza so we zna -
cze nie7. Okres prze cho wy wa nia do ku men ta cji ka te go rii „B” ozna cza no cy frą arab ską
przy sym bo lu „B”, np. B -5, B -20, B -508. Ak ta ka te go rii „B” pod le ga ły sys te ma tycz ne -
mu bra ko wa niu i ko mi syj ne mu nisz cze niu po upły wie usta lo nych dla nich okre sów prze -
cho wy wa nia9. 

Kwa li fi ka cji akt na ka te go rie „A” i „B” oraz okre śla nia ich okre su prze cho wy wa nia
(w przy pad ku ka te go rii „B”) po win no do ko ny wać się w jed no st ce, w któ rej ak ta po wsta -
ły – zgod nie z ak tu al nym wy ka zem akt. Oce nę ma te ria łów mie li prze pro wa dzać: pra -
cow nik do ko nu ją cy czyn no ści do ku men ta cyj nych da nej spra wy lub kie row nik kan ce la rii
czy se kre ta ria tu spra wu ją cy opie kę nad ak ta mi. Po dział ten po wi nien od by wać się nie -
zwłocz nie po za koń cze niu spra wy lub w to ku kom ple to wa nia tecz ki10. 

Za łącz nik do In struk cji z 1974 r. za wie rał wy kaz akt11. Okre ślał on sztyw ne ka te go -
rie ar chi wal ne dla ma te ria łów ope ra cyj nych do ty czą cych taj nych współ pra cow ni ków.
Do ku men ta cji taj nych współ pra cow ni ków do ty czy ły po zy cje od 590 do 596. 

Mirosław Lewandowski
Z
as
ó
b
 a
r
c
h
iw

al
n
y

84

3 AIPN Kr, 0179/145, Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 V 1974 r. w spra -
wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, ze zmia na mi wpro wa dzo ny -
mi Za rzą dze niem nr 030/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 VII 1979 r. 

4 Dla uprosz cze nia przez sformułowanie „ka te go ria ar chi wal na akt” w ca łej pra cy ro zu miem
w przypad ku akt o ka te go rii „B” tak że okre śle nie okre su ich prze cho wy wa nia. A więc przy kła do wo zapis
„B -10” na zy wam „ka te go rią ar chi wal ną”, choć pre cy zyj niej na le ża ło by mó wić o ka te go rii ar chi wal nej
„B” i dzie się cio let nim okre sie prze cho wy wa nia akt. Ka te go ria ar chi wal na akt nie by ła od no to wy wa na
w dzien ni ku re je stra cyj nym tyl ko w dzien ni ku ar chi wal nym we dług wzo ru EO-14. M. Ko ma niec ka,
op. cit., s. 272–278. 

5 Par. 12 ust. 1 In struk cji z 1974 r.
6 Par. 12 ust. 2 In struk cji z 1974 r.
7 Par. 13 ust. 1 In struk cji z 1974 r.
8 Par. 13 ust. 2 In struk cji z 1974 r.
9 Par. 15 ust. 1 In struk cji z 1974 r.
10 Par. 16 In struk cji z 1974 r.
11 Wy kaz akt, któ ry był za łącz ni kiem do In struk cji z 1974 r. (bez żad nych zmian, uzu peł nień itp.)

był sto so wa ny do po ło wy lat osiem dzie sią tych, o czym świad czy no tat ka służ bo wa do ty czą ca try bu po -
stę po wa nia ze spra wa mi no wo wpły wa ją cy mi do ar chi wum Wy dzia łu II Biu ra „C” i wy dzia łów „C”
MSW z 2 VIII 1984 r. (AIPN, 01541/3, Za rzą dze nia i wy tycz ne do ty czą ce po rząd ko wa nia i fil mo wa nia
do ku men ta cji ar chi wal nej). W no tat ce tej wy raź nie za pi sa no, że wy kaz sta no wią cy za łącz nik do In struk -
cji z 1974 r. (z uwzględ nie niem jej zmia ny z 1979 r.) jest pod sta wą kwa li fi ka cji ma te ria łów. Błęd ne
byłoby więc przy pusz cze nie, że opi sy wa ne w ni niej szym tek ście zja wi sko nada wa nia ak tom
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Tecz ki pra cy i per so nal ne wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, je że li bra li
udział w roz pra co wa niach spraw o cha rak te rze po li tycz nym, po win ny być kwa li fi ko wa -
ne ja ko ak ta ka te go rii „A” (poz. 590). 

Tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, je że li bra li udział
w roz pra co wa niach spraw in ne go cha rak te ru niż wy mie nio ne w poz. 590, po win ny być
kwa li fi ko wa ne ja ko ak ta ka te go rii B -30 (poz. 592), a tecz ki pra cy ta kich taj nych współ -
pra cow ni ków – ja ko ak ta ka te go rii B -15 (poz. 593). 

Tecz ki per so nal ne i pra cy taj nych współ pra cow ni ków wy eli mi no wa nych z po wo du zgo nu,
a po zy ska nych do róż nych do raź nych usta leń i roz pra co wań, nie kwa li fi ku ją cych się do za -
li cze nia w ka te go riach w poz. 590, 592, na le ża ło kwa li fi ko wać do ka te go rii B -5 (poz. 594). 

Tecz ki per so nal ne kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków na da ją cych się
w przyszło ści do po wtór ne go opra co wa nia i po zy ska nia na le ża ło kwa li fi ko wać do ka te -
go rii B -20, na to miast tecz ki per so nal ne kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków nie -
na da ją cych się do po wtór ne go opra co wa nia i po zy ska nia po win ny otrzy mać ka te go rię
B -10 (poz. 596). Wy kaz akt nie obej mo wał te czek pra cy kTW12.

Tak przed sta wia się teo ria, na to miast nie co ina czej kształ tu je się prak ty ka. W cza sie
prze glą du akt osób za re je stro wa nych ja ko taj ni współ pra cow ni cy, któ re tra fi ły do wy -
dzia łów „C” ko mend wo je wódz kich MO czy też wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych13 w okre sie obo wią zy wa nia In struk cji z 1974 r., za uwa żo no, że czę ści z nich
nada no ka te go rię B -10, a in nym – B -30. Po wsta je za tem za sad ni cze py ta nie, dla cze go
nie któ rym ak tom TW nie nada wa no ka te go rii ar chi wal nej wła ści wej dla TW, tyl ko ka te -
go rię od po wied nią dla kTW? 

Róż ni ca jest za sad ni cza. O ile bo wiem TW w la tach 1957–1990 to pod sta wo wa ka te -
go ria taj nej i świa do mej współ pra cy14, o ty le ja ko kTW re je stro wa no oso by, któ re SB
chcia ła je dy nie do niej po zy skać1 5. 

Me to da pro wa dze nia ba dań

Ba da nia mi ob ję to wszyst kie za cho wa ne ak ta TW z trzech wy dzia łów: III, III-1,
III-A/V KW MO/WUSW w Kra ko wie, któ re zo sta ły zło żo ne w ar chi wum
w okresie obowią zy wa nia In struk cji z 1974 r., tj. od 15 paź dzier ni ka 1974 r.16 do 8 lip ca
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TW ka tegorii B -10 da się wy tłu ma czyć ja kąś zmia ną w wy ka zie akt, któ ra to skra ca ła by ter mi ny ich
prze cho wy wa nia. Żad nej ta kiej zmia ny nie by ło.

12 Za sto so wa nie wo bec nich po wi nien chy ba mieć par. 26 In struk cji z 1974 r.: „Jed nost ki nisz czą
we wła snym za kre sie ak ta nie przed sta wia ją ce war to ści użyt ko wej i nie po sia da ją ce trwa łe go zna cze nia,
któ rych okres prze cho wy wa nia nie prze kra cza pię ciu lat (B -5). Prze ka za niu do ar chi wum pod le ga ją
materia ły ope ra cyj ne bez wzglę du na okres prze cho wy wa nia, je że li zo sta ły za re je stro wa ne w ewi den cji
aktu al nych za in te re so wań”. 

13 Wo je wódz kie urzę dy spraw we wnętrz nych utwo rzo no w miej sce ko mend wo je wódz kich Mi li cji
Oby wa tel skiej 14 VII 1983 r., tj. z dniem wej ścia w ży cie Usta wy o Urzę dzie Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych i za kre sie dzia ła nia pod le głych mu or ga nów (DzU, 1983, nr 38, poz. 172).

14 Zob. Słow ni czek nie któ rych po jęć uży wa nych w re sor cie, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl/dic tio na -
ry.do (do stęp 13 IV 2016 r.). 

15 Ibi�dem.
16 Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 V 1974 r. w spra wie po stę po wa nia z ak -

ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych we szło w ży cie 15 X 1974 r. (par. 7), a więc jest to
da ta, od któ rej obo wią zy wa ła In struk cja z 1974 r., sta no wią ca za łącz nik do te go za rzą dze nia.
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1985 r.17, i któ rym nada no ka te go rię ar chi wal ną B -10. W su mie by ły to 83 ak ta, z cze go
za cho wa ło się (w for mie pa pie ro wej i/lub w po sta ci mi kro fil mów) 41 akt, a więc 49 proc. 

Z ana li zy wy łą czo no ak ta TW ka te go rii B -10, któ re zo sta ły zło żo ne w ar chi wum
przez funk cjo na riu szy In spek to ra tu De par ta men tu I (wy wiad) oraz Wy dzia łu II (kontr -
wy wiad), gdyż te ko mór ki or ga ni za cyj ne SB funk cjo no wa ły na in nych za sa dach niż wy -
dzia ły III–V. 

Aby za cho wać jed no rod ność zbio ru (a tak że ogra ni czyć licz bę akt), zre zy gno wa no
z ba da nia akt TW Wy dzia łu IV (wal ka z Ko ścio łem), WSW oraz in nych, w tym Wy dzia -
łu „B”, WOP, dziel ni co wych oraz re jo no wych urzę dów spraw we wnętrz nych.

Tak więc do ku men ta cja ob ję ta ana li zą sta no wi ła oko ło 15 proc. akt TW ka te go rii 
B -10 zar chi wi zo wa nych w oma wia nym okre sie przez Wy dział „C” KW MO/WUSW
w Kra ko wie (41 akt spo śród 282)18. Uzna no, że jest to prób ka wy star cza ją ca do we ry fi -
ka cji za ło żo nej hi po te zy ba daw czej.

Ak ta, któ rym ka te go rię ar chi wal ną B -10 nada no po uchy le niu In struk cji z 1974 r.

Ta gru pa obej mu je 7 akt1 9 (17,5 proc. ca ło ści ma te ria łów ob ję tych ba da niem). W każ -
dym z tych sied miu przy pad ków dys po nu je my tecz ką per so nal ną, któ ra za wie ra cha rak -
te ry sty ki TW oraz istot ne in for ma cje na te mat prze bie gu współ pra cy20.

Uważ na ana li za tych akt pro wa dzi do wnio sku, że cho ciaż zo sta ły one wszyst kie zło -
żo ne w ar chi wum przed 8 lip ca 1985 r., nada nie im ka te go rii B -10 na stą pi ło do pie ro
po wej ściu w ży cie no wej in struk cji, któ ra ge ne ral nie skra ca ła ter mi ny ar chi wi za cji akt21.
Z tych wzglę dów ana li za tych do ku men tów jest nie przy dat na z punk tu wi dze nia we ry fi -
ka cji przy ję tej hi po te zy.

Oka zu je się bo wiem, że wbrew In struk cji z 1974 r.22 ka te go rii akt nie nada wa no w jed -
no st ce ope ra cyj nej, w któ rej ak ta po wsta ły, przed prze ka za niem ich do ar chi wum, tyl ko
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17 Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 8 VII 1985 r. w spra wie or ga ni za cji i za -
sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych (zwa ne da lej In struk cją
z 1985 r., AIPN, 0532/11) za stą pi ło In struk cję z 1974 r. Zgod nie z par. 91 te go za rzą dze nia we szło ono
w ży cie z dniem pod pi sa nia.

18 Z jed nej stro ny, bio rąc pod uwa gę fakt, że za cho wa ła się je dy nie część akt zło żo nych w oma wia -
nym okre sie w ar chi wum, mo że my za ło żyć, że prób ka, na pod sta wie któ rej we ry fi ko wa no przy ję tą
hipote zę, obej mo wa ła oko ło 30 proc. za cho wa nych akt ka te go rii B -10 zło żo nych w Wy dzia le „C” KW
MO/WUSW w Kra ko wie w oma wia nym okre sie. Z dru giej stro ny, z przy czyn oczy wi stych nie ob ję to
ba da nia mi akt znaj du ją cych się w zbio rze wy od ręb nio nym, a po da na w tek ście licz ba 282 akt TW ka te -
go rii B -10 zar chi wi zo wa nych w Wy dzia le „C” KW MO/WUSW w Kra ko wie nie obej mu je nie zna nej
licz by akt ka te go rii B -10 znaj du ją cych się w zbio rze wy od ręb nio nym.

19 TW ps. „Las”/„An to ni” (AIPN Kr, 009/9063), TW ps. „Fra nek” (AIPN Kr, 009/9122), TW ps. „An -
na”/„Wa cław” (AIPN Kr, 009/9193), TW ps. „Bel mon do”/„Wik tor” (AIPN Kr, 009/9607 oraz AIPN
Kr, 00100/1141/D), TW ps. „Pa siak” (AIPN Kr, 009/9642 oraz AIPN Kr, 00100/1194/D), TW ps. „Ce -
zar” (AIPN Kr, 00100/771) oraz TW ps. „Do mi no” (AIPN Kr, 00100/912/D).

20 Na te mat szcze gó ło wej za war to ści tecz ki per so nal nej taj ne go współ pra cow ni ka zob. W. Fra zik,
F. Mu siał, Ak�ta�agen�tu�ral�ne�w pra�cy�hi�sto�ry�ka [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki…, s. 306–322.

21 Zob. ana li zę ka te go rii ar chi wal nych dla te czek per so nal nych i pra cy we dług in struk cji SB z lat 1968
(AIPN, 01476/114, Za rzą dze nie nr 0107/68 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 24 X 1968 r. w spra wie po -
stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji), 1974 oraz 1985 za war tą
w: M. Ko ma niec ka, op.�cit., s. 275–276.

22 Par. 16 ust. 2 In struk cji z 1974 r.
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czy nił to pra cow nik Wy dzia łu „C” po ich zło że niu w ar chi wum. Przy czym nie kie dy
kwali fi ka cji do ko ny wał z kil ku let nią zwło ką – naj póź niej w mo men cie opra co wy wa nia
do ku men tów przed ich zmi kro fil mo wa niem. Przy czy ny sto so wa nia ta kie go roz wią za nia
by ły róż ne.

Przy kła do wo tecz kę per so nal ną i pięć to mów tecz ki pra cy23 TW ps. „Las”/„An to ni”
zło żo no w ar chi wum w 1980 r., praw do po dob nie bez for mal ne go po sta no wie nia o roz -
wią za niu czy za wie sze niu współ pra cy (czwar ta część kwe stio na riu sza TW zo sta ła wy -
peł nio na do pie ro w 1985 r.). Po wo dem zło że nia akt w ar chi wum był prze dłu ża ją cy się
je go po byt w ZSRS (w la tach 1979–1980). Od 1981 do 1985 r., a więc po je go po wro cie,
bez sku tecz nie po dej mo wa no pró by na wią za nia z nim po now nej współ pra cy. Po sta no -
wie nie o jej roz wią za niu wy da no 17 czerw ca 1985 r., po czym zło żo no w ar chi wum
ostatni (szó sty) tom tecz ki pra cy i uzu peł nio no do ku men ty w tecz ce per so nal nej. Spra wa
zo sta ła wy re je stro wa na z dzien ni ka re je stra cyj ne go WUSW w Kra ko wie do pie ro 10 sierp -
nia 1985 r.24, na to miast no tat ka in for ma cyj na z opra co wa nia tych akt no si datę 9 sierp -
nia 1985 r. i wte dy praw do po dob nie nada no im ka te go rię ar chi wal ną. 

Je że li cho dzi o TW ps. „Bel mon do”/„Wik tor”, to rze czy wi sta współ pra ca ustała – jak
się zda je – w kwiet niu 1981 r., acz kol wiek zwle ka no z jej roz wią za niem. Li czo no za pew -
ne na jej kon ty nu owa nie do cza su ukoń cze nia przez nie go stu diów (co na stą pi ło
w 1983 r.). Na stęp nie TW ps. „Bel mon do”/„Wik tor” po wo ła no do woj ska i je go tecz ka
per so nal na zo sta ła prze sła na do wła ści wej jed nost ki WSW25 (tecz kę pra cy zło żo no w ar -
chi wum praw do po dob nie26 23 grud nia 1984 r.)27. Po je go po wro cie z woj ska SB za pew -
ne pod ję ła pró bę na wią za nia z nim współ pra cy (bez sku tecz nie) i „ma te ria ły za koń czo no”
osta tecz nie do pie ro w 1986 r. 

W przy pad ku TW ps. „An na”/„Wa cław” ak ta zło żo no w ar chi wum w 1980 r., ale
w 1985 r. współ pra cę wzno wio no (pod „sta rym” nu me rem re je stra cyj nym28) i kon ty nu -
owa no do 1988 r.
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23 Na te mat za war to ści tecz ki pra cy taj ne go współ pra cow ni ka zob. W. Fra zik, F. Mu siał, op.�cit.,
s. 322–325.

24 Kse ro ko pia za pi su w dzien ni ku re je stra cyj nym KW MO/WUSW w Kra ko wie – AIPN Kr, 00201/1,
poz. 7703.

25 Zob. przy pis 22.
26 Od ręcz ny za pis w dzien ni ku re je stra cyj nym jest nie wy raź ny.
27 Kse ro ko pia za pi su w dzien ni ku re je stra cyj nym KW MO/WUSW w Kra ko wie – AIPN Kr, 00201/1,

poz. 19558.
28 In struk cja z 1974 r. do pusz cza ła udo stęp nie nie akt ope ra cyj nych zło żo nych już w ar chi wum (o ile

nie zo sta ły za strze żo ne) jed nost kom ope ra cyj nym SB wy łącz nie do ce lów ope ra cyj nych (par. 44). Moż -
na więc by ło pod tym sa mym nu me rem re je stra cyj nym kon ty nu ować współ pra cę z TW, któ re go wcześ -
niej zdję to z ewi den cji, a je go ak ta zło żo no już w ar chi wum. „Spe cy fi ka ar chi wum Biu ra «C» MSW
[to sa mo do ty czy ar chi wów wy dzia łów „C” KW MO/WUSW – M.L.] mię dzy in ny mi po le ga na tym, że
jest ono za wsze czyn ne, tzn. że prze cho wy wa ne ak ta w każ dej chwi li mo gą być pod ję te”. AIPN
Kr, 041/67, t. 31, Kon spekt ewi den cji ope ra cyj nej opra co wa ny w Biu rze „C” MSW, 1976 r., s. 20. Na pro -
blem, „czy ak ta b. TW [po ich zło że niu w ar chi wum – M.L.] mo gą być wy ko rzy sty wa ne w przy pad ku
po dej mo wa nia z ni mi współ pra cy”, zwra ca no uwa gę w to ku przy go to wy wa nia tej In struk cji.
AIPN, 170/1, Uwa gi na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Ko sza li nie do pro jek tu In struk cji po stę po wa -
nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi SB i Służ by Mi li cji, 1 IV 1974 r., k. 99. Zob. też ibi�dem, Ar gu men ty
kie row ni ka Sek cji 3 Wy dzia łu „C” KW MO w Olsz ty nie z 28 III 1974 r. na rzecz moż li wo ści „wy po ży -
cza nia na sta łe” zło żo nych już w ar chi wum akt TW i LK w przy pad ku po now ne go wy ko rzy sta nia da ne -
go TW lub LK, k. 106–107.
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Z ko lei tecz kę per so nal ną TW ps. „Pa siak” 29 kwiet nia 1985 r.29 (po okre sie dwu let -
niej współ pra cy) prze ka za no do in ne go wy dzia łu kra kow skie go WUSW (w związ ku ze
zmia ną miej sca pra cy taj ne go współ pra cow ni ka), a tecz kę pra cy zło żo no w ar chi wum.
Po skierowaniu do ar chi wum tecz ki per so nal nej (co na stą pi ło do pie ro na po cząt ku 1987 r.)
ca łość akt zo sta ła opra co wa na.

Kon se kwen cją odej ścia od za pi su In struk cji z 1974 r. i nada wa niu ak tom ka te go rii ar -
chi wal nej nie w mo men cie skła da nia ich w ar chi wum, lecz póź niej, by ło ko lej ne od stęp -
stwo. Otóż je że li po zło że niu akt, a przed nada niem im ka te go rii, zmie ni ła się in struk cja,
to nie sto so wa no tej obo wią zu ją cej w mo men cie, w któ rym ak ta zło żo no w ar chi wum30,
tyl ko tę, któ ra obo wią zy wa ła w mo men cie nada wa nia im ka te go rii ar chi wal nej. 

Te dwa od stęp stwa po cią ga ły za so bą i trze cie. Wbrew In struk cji z 1974 r.31 ter min,
po upły wie któ re go ak ta mia ły być bra ko wa ne, li czo no nie od 1 stycz nia ro ku na stęp ne go
po za koń cze niu spraw (tj. po zło że niu jej w ar chi wum), ale – kon se kwent nie – od 1 stycz -
nia ro ku na stę pu ją ce go po tym, w któ rym do ku men tom nada no ka te go rię ar chi wal ną.

Za sa da, któ rą kie ro wał się funk cjo na riusz pio nu „C” przy nada wa niu ka te go rii ar chi -
wal nej, by ła więc pro sta: „Sko ro na da jesz ka te go rię ar chi wal ną dzi siaj, to sto su jesz in -
struk cję obo wią zu ją cą dzi siaj i li czysz rok bra ko wa nia ma te ria łów od 1 stycz nia ro ku
na stę pu ją ce go po ro ku dzi siej szym”. 

Je że li więc ak ta TW ps. „X” zło żo no w ar chi wum w 1980 r. (na co wska zu ją da ty
poda ne w dzien ni ku re je stra cyj nym i dzien ni ku ar chi wal nym agen tu ry) i otrzy ma ły one
ka te go rię B -10 (na co wska zu je za pis w dzien ni ku archiwalnym agen tu ry32), to wca le nie
ozna cza, że nada no im ka te go rię ar chi wal ną we dług in struk cji obo wią zu ją cej w 1980 r.
Oka zu je się bo wiem, że mi mo prze ka za nia do ku men tów do ar chi wum spra wa mo gła mieć
ja kiś „ciąg dal szy”, któ ry opóź nił nada nie im kwa li fi ka cji.

A za tem je śli chce my mieć pew ność co do te go, we dług ja kiej in struk cji nada no ak -
tom ka te go rię ar chi wal ną, to mu si my wie dzieć, kie dy zo sta ła ona im nada na (nie wy star -
czy wie dza, kie dy prze ka za no je do ar chi wum). Dla te go waż ny jest rok bra ko wa nia
ma te ria łów – po da ny czę sto na okład ce tecz ki per so nal nej oraz w le wym dol nym ro gu
no tat ki in for ma cyj nej z opra co wa nia akt (ad no ta cja ta mo że się tak że znaj do wać na kar -
cie E -14 umiesz czo nej w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej)33. Na przy kład je że li po „R.B.”
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29 Kse ro ko pia za pi su w dzien ni ku re je stra cyj nym KW MO/WUSW w Kra ko wie – AIPN Kr, 00201/1,
poz. 27556.

30 Da ta za koń cze nia spra wy i zło że nia akt w ar chi wum jest po da na w dzien ni ku re je stra cyj nym
(w kolum nie 7: „Da ta zdję cia z ewi den cji i prze ka za nia do ar chi wum lub in nej jed nost ki”) oraz w dzien -
ni ku ar chi wal nym agen tu ry (w ko lum nie dru giej od le wej: „Da ta wpi su”). Oka zu je się jed nak, że te da -
ty (w obu dzien ni kach toż sa me) mo gą być my lą ce, gdyż ak tom nada wa no nie kie dy ka te go rię ar chi wal ną
kil ka lat po zło że niu ich w ar chi wum, gdy obo wią zy wa ła już in na in struk cja.

31 Par. 13 ust. 2 In struk cji z 1974 r.
32 Ko lum na czwar ta od pra wej: „Cza so kres prze cho wy wa nia te czek w ar chi wum”.
33 Od 1985 r. w wy dzia łach „C” WUSW wpro wa dzo no za sa dę, aby in for ma cje o ro ku bra ko wa nia

akt wpi sy wać na ob wo lu cie spraw, w no tat ce in for ma cyj nej z opra co wa nia akt (któ ra mia ła być pierw -
szym do ku men tem fil mo wa nym w spra wie) oraz na kar tach E -14. AIPN, 01541/3, No tat ka służ bo wa do -
ty czą ca try bu po stę po wa nia ze spra wa mi no wo wpły wa ją cy mi do ar chi wum Wy dzia łu II Biu ra „C” i wy -
dzia łów „C” MSW, 2 VIII 1984 r., k. 110–111. Kar ty E -14 prze sy ła no do kar to te ki ogól no in for ma cyj nej
(w miej sce kart EO-4-A). Do ty czy ły one osób, któ rych spra wy za koń czo no, a ak ta zło żo no w ar chi wum.
Zob. „Słow ni czek nie któ rych po jęć uży wa nych w re sor cie”, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl/dic tio na -
ry.do (do stęp 13 IV 2016 r.).
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(ew. „r.b.” lub „rok brak.”) wpi sa no „1996”, to zna czy, że ak tom nada no ka te go rię ar chi -
wal ną 11 lat przed ro kiem bra ko wa nia (a więc w tym przy pad ku – w 1985 r.) i sto so wa -
no in struk cję obo wią zu ją cą w tym wła śnie ro ku. Je że li zaś na no tat ce in for ma cyj nej
od no to wa no „B -10, r.b. 2000”, to zna czy, że ak ta otrzy ma ły ka te go rię ar chi wal ną B -10
w 1989 r. – we dług In struk cji z 1985 r. W przy pad ku, gdy nie ma my po da ne go ro ku
brakowa nia akt (al bo też, je śli w da nym ro ku obo wią zy wa ły dwie in struk cje, tak jak
w 1985 r.), to mo że my sub sy diar nie wy ko rzy stać da tę po da ną na no tat ce in for ma cyj nej
z opra co wa nia akt3 4.

Ak ta, co do któ rych ma my zbyt ma ło da nych, aby usta lić, 

kie dy nada no im ka te go rię ar chi wal ną

Ta gru pa obej mu je je dy nie 3 przypadki35 (tj. 7,5 proc. ca ło ści ma te ria łów ob ję tych
ba da niem). Wszyst kie za cho wa ły się wy łącz nie w for mie pa pie ro wej i są to je dy nie frag -
men ty te czek pra cy. Brak te czek per so nal nych po wo du je, że nie zna my prze bie gu współ -
pra cy ani cha rak te ry styk tych osób i nie wie my, jak funk cjo na riu sze SB oce nia li war tość
ope ra cyj ną ze bra ne go ma te ria łu. Nie dys po nu je my też no tat ka mi z opra co wa nia tych akt.

Nie je ste śmy więc w sta nie okre ślić, kie dy ak tom (tecz kom per so nal nym) zo sta ła
nada na ka te go ria ar chi wal na B -10. O tym, że otrzy ma ły one wła śnie ta ką ka te go rię, do -
wia du je my się nie z ich tre ści, ale je dy nie z za pi sów w dzien ni ku ar chi wal nym agen tu -
ry. In for ma cja ta jest nie wy star cza ją ca, aby moż na by ło usta lić, kie dy do ku men ty
otrzy ma ły ww. kwa li fi ka cję (brak ad no ta cji o ro ku bra ko wa nia akt). 

Sko ro nie wie my, czy nada no im ka te go rię ar chi wal ną B -10 w okre sie obo wią zy wa -
nia In struk cji z 1974 r., to mu si my wy łą czyć je z dal szej ana li zy.

W kon se kwen cji do ko na nych wy żej usta leń z ana li zy na le ży wy łą czyć w su mie
10 akt, tj. 24 proc. pod da nych ba da niom. A za tem licz ba ma te ria łów, w opar ciu o któ re
do ko na no we ry fi ka cji przy ję tej hi po te zy, skur czy ła się do 31.
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34 Przed wdro że niem przez wy dzia ły „C” WUSW (od 1985 r.) wnio sków z na ra dy z 2 VIII 1984 r.
ak ta, któ re tra fia ły do ar chi wum, by ły dwu krot nie ana li zo wa ne (po raz pierw szy – po ich opra co wa niu,
po raz dru gi – bez po śred nio przed ich zmi kro fil mo wa niem). Na oko licz ność tę wska zu je na stę pu ją cy
frag ment: „Ma jąc na uwa dze ko niecz ność jak naj szyb sze go sfil mo wa nia spraw no wo wpły wa ją cych
do ar chi wum ja ko akt po sia da ją cych przy dat ność ope ra cyj ną, za pro po no wa no, aby fil mo wać je na bie -
żą co. Jed no cze śnie opra co wy wa nie spraw no wo wpły wa ją cych pod wzglę dem ar chi wal nym i mi kro fil -
mo wa nie po zwo li na wy eli mi no wa nie po wtór nej ich ana li zy”. AIPN, 01541/3, No tat ka służ bo wa
do ty czą ca try bu po stę po wa nia ze spra wa mi no wo wpły wa ją cy mi do ar chi wum Wy dzia łu II Biu ra „C”
i wy dzia łów „C” MSW, 2 VIII 1984 r., k. 110. Po pierw szej ana li zie akt (do ko ny wa nej przed 1985 r.)
spo rzą dza no no tat kę z opra co wa nia akt, na któ rej od no to wy wa no ka te go rię ar chi wal ną i rok bra ko wa nia
(w nie któ rych tecz kach, któ re nie zo sta ły zmi kro fil mo wa ne, za cho wa ły się one do dziś). Je że li tecz ka
by ła póź niej mi kro fil mo wa na, to do ko ny wa no dru giej ana li zy akt i spo rzą dza no no wą no tat kę, któ ra za -
stę po wa ła tę pierw szą (któ rą usu wa no). Na no wej no tat ce prze pi sy wa no z tej pierw szej ad no ta cje do ty -
czą ce ka te go rii ar chi wal nej i ro ku bra ko wa nia. W ta kim przy pad ku rok spo rzą dze nia tej dru giej no tat ki
nie po kry wał się z ro kiem, w któ rym ak tom nada no ka te go rię ar chi wal ną. Na to miast w przy pad ku, gdy
ak ta by ły ana li zo wa ne je den raz (tyl ko przed ich zmi kro fil mo wa niem), to da ta spo rzą dze nia no tat ki po -
kry wa ła się z da tą nada nia do ku men tom kwa li fi ka cji ar chi wal nej. In ny mi sło wy, je że li nie wie my, kie -
dy nada no im ka te go rię ar chi wal ną (bo nie zna my ro ku bra ko wa nia akt), to mo że my do mnie my wać, że
da ta spo rzą dze nia no tat ki in for ma cyj nej z opra co wa nia akt jest da tą nada nia im ka te go rii ar chi wal nej.

35 TW ps. „Ar tur” (AIPN Kr, 009/9159), TW ps. „Ju rek” (AIPN Kr, 009/9291) oraz TW ps. „Ja siu”
(AIPN Kr, 009/9526).
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Ak ta osób za re je stro wa nych ja ko taj ni współ pra cow ni cy SB, 

któ re nie do star cza ły in for ma cji ma ją cych war tość ope ra cyj ną

Jest to naj więk sza gru pa – li czy 19 akt36 (tj. 46 proc. ob ję tych ba da niem). Dzię ki temu,
że dys po nu je my tecz ką per so nal ną (lub przy naj mniej jej frag men ta mi) oraz że w zde cy -
do wa nej więk szo ści przy pad ków (po za dwo ma) ak ta zo sta ły przed zmi kro fil mo wa niem
opra co wa ne pod wzglę dem ewi den cyj no -ope ra cyj nym i ar chi wal nym (cze go do wo dem
jest znaj du ją ca się na po cząt ku każ dej tecz ki per so nal nej sto sow na no tat ka in for ma cyj -
na), po sia da my re la tyw nie du żo in for ma cji umoż li wia ją cych ana li zę tych ma te ria łów
pod ką tem za ło żo nej hi po te zy.

Nie mal wszyst kie oso by, o któ rych tu taj mo wa, zło ży ły wła sno ręcz ne zo bo wią za nia
do współ pra cy. Za cho wa ły się one bądź w ory gi na le, bądź ja ko mi kro film37 (co wska zu -
je, że SB dba ła o to, aby te go ty pu „do ku men ty wią żą ce”38 na wet w ra zie znisz cze nia
ory gi na łu by ły w jej dys po zy cji39). Tyl ko w jed nym przy pad ku (TW ps. „Bar ba ra”) bra -
ku je wła sno ręcz ne go zo bo wią za nia. Cho dzi tu taj o oso bę, któ ra zo sta ła wcze śniej po zy -
ska na do współ pra cy przez Wy dział II KW MO w Lu bli nie, a Wy dział III-1 WUSW
w Kra ko wie w 1983 r. pró bo wał (bez sku tecz nie) je dy nie ją prze jąć40. 

Nie kie dy ta sa ma da ta, któ ra jest po da na na zo bo wią za niu, fi gu ru je na in nych włas -
no ręcz nych no tat kach czy oświad cze niach na pi sa nych przez tę oso bę. Do ku men ty te by -
ły praw do po dob nie spo rzą dzo ne przed zo bo wią za niem do współ pra cy i nie mia ły cech
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36 TW ps. „Sta ni sław I” (AIPN Kr, 009/9056), TW ps. „Krzysz tof” (AIPN Kr, 009/9156), TW
ps. „Ma rek” (AIPN Kr, 009/9621 oraz AIPN Kr, 00100/1167/D), TW ps. „Sta szek” (AIPN Kr, 009/9652),
TW ps. „Ko wal ski” (AIPN Kr, 00100/608/D), TW ps. „Ste fan” (AIPN Kr, 00100/609/D), TW ps. „Nim -
bus” (AIPN Kr, 00100/804), TW ps. „Ma jor” (AIPN Kr, 00100/905/D), TW ps. „Bar ba ra” (AIPN Kr,
00100/909), TW ps. „Bat kie wicz” (AIPN Kr, 00100/974/D), TW ps. „Ko ral” (AIPN Kr, 00100/1073/D),
TW ps. „Tu ry sta” (AIPN Kr, 00100/1077/D), TW ps. „Ol ga” (AIPN Kr, 00100/1078/D), TW ps. „Sar -
na” (AIPN Kr, 00100/1109), TW ps. „Mar cin” (AIPN Kr, 00100/1115/D), TW ps. „Kie row nik”
(AIPN Kr, 00100/1133), TW ps. „Ka rol” (AIPN Kr, 00100/1137/D), TW ps. „Pe ne lo pa”/„Ma ria”
(AIPN Kr, 00100/1235/D), TW ps. „Strach” (AIPN Kr, 00100/1243/D).

37 Oczy wi ście nie mi kro fil mo wa no wszyst kich akt, a je dy nie te, któ re mia ły dla SB war tość ope ra -
cyj ną. W przy pad ku akt TW fil mo wa no przede wszyst kim wy bra ne do ku men ty z tecz ki per so nal nej
(m.in. „do ku men ty wią żą ce”, czy li zo bo wią za nie do współ pra cy oraz po kwi to wa nia, a tak że m.in. ca ły
kwe stio na riusz TW i je go okre so we cha rak te ry sty ki). Z tecz ki pra cy fil mo wa no je dy nie nie któ re do nie -
sie nia. Zob. „In wen tarz ar chi wal ny. Mi kro fil mo wa nie”, http://in wen tarz.ipn.gov.pl/slow nik?znak=M (do -
stęp 22 IV 2016 r.). Zna jo mość za sad mi kro fil mo wa nia jest istot na, po nie waż brak na za cho wa nym
mi kro fil mie zo bo wią za nia i po kwi to wań TW po zwa la przy pusz czać, że ich w ogó le w ak tach TW nie
by ło (gdy by by ły, zo sta ły by sfil mo wa ne). Na tej sa mej za sa dzie brak sfil mo wa nych do nie sień po zwa la
przy pusz czać, że ich nie by ło lub też nie mia ły war to ści ope ra cyj nej.

38 Cho dzi o do ku men ty wią żą ce da ną oso bę z or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwa, gdyż wska zy wa ły
one jed no znacz nie na jej współ pra cę z SB. Moż na by ło je w przy szło ści wy ko rzy stać ja ko śro dek na ci -
sku na da ną oso bę (w przy pad ku jej nie lo jal no ści), np. w ce lu wy wo ła nia oba wy przed ich ujaw nie niem.

39 W za łącz ni ku do In struk cji z 1974 r. (poz. 592) za zna czo no, że jed nym z do ku men tów tecz ki
personal nej wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, któ rych nie na le ży bra ko wać, by ło m.in.
zobo wią za nie TW.

40 Po otrzy ma niu tecz ki per so nal nej z jed nost ki ope ra cyj nej in ne go KW MO/WUSW funk cjo na riusz,
któ ry otrzy mał ak ta TW, był zo bo wią za ny za re je stro wać spra wę w swo im Wy dzia le „C” KW
MO/WUSW w cią gu dwóch ty go dni od chwi li uzy ska nia ma te ria łów – na za sa dach obo wią zu ją cych
przy no wych re je stra cjach. Re gu lo wa ła to In struk cja w spra wie za kre su i try bu re je stra cji przez jed nost -
ki Służ by Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, sta no wią ca za łącz nik
do Za rzą dze nia nr 079/72 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 VIII 1972 r. Zob. AIPN Kr, 040/68.
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„do ku men tu wią żą ce go”. Słu ży ły zapewne je dy nie do „oswo je nia” czy „zmięk cze nia”
da nej oso by przez funk cjo na riu sza ope ra cyj ne go, prze ła ma nia jej stra chu, wsty du itp.
Moż na na zwać je „pi sma mi przy go to waw czy mi” do pod pi sa nia zo bo wią za nia.

W żad nych ak tach z oma wia nej tu gru py nie wy stę pu ją do nie sie nia wła sno ręcz nie na -
pi sa ne przez TW. 

Po za jed nym przy pad kiem ża den z taj nych współ pra cow ni ków wy mie nio nych w tej
gru pie nie otrzy my wał wy na gro dze nia41. Na mi kro fil mie do ty czą cym TW ps. „Mar cin”
znaj du ją się dwa wła sno ręcz nie na pi sa ne po kwi to wa nia, a ar kusz wy płat z je go tecz ki per -
so nal nej za wie ra pięć po zy cji na łącz ną su mę pięciu tys. zło tych. Z cha rak te ry sty ki tego
TW wy ni ka, że kwo ty te nie by ły mu wrę cza ne ja ko gra ty fi ka cja za do star cze nie war to -
ścio wych in for ma cji. By ły one wy ni kiem pew ne go wy ra cho wa nia ze stro ny funk cjo na riu -
sza ope ra cyj ne go. TW ps. „Mar cin” z jed nej stro ny po sia dał bo wiem spo re moż li wo ści
ope ra cyj ne – przed 1980 r. utrzy my wał kon tak ty ze śro do wi ska mi KOR i SKS w Kra ko -
wie, miał do stęp do nie le gal nych wy daw nictw SKS i był na wet wcze śniej w za in te re so wa -
niu SB. Jed nak że do ku men ta cja tej spra wy (do ty czy ła „ne ga tyw nej ini cja ty wy wo bec władz
pań stwo wych”) zo sta ła znisz czo na. Z dru giej – nie prze ja wiał wła snej ini cja ty wy: „W po -
li ty kę się nie mie szał. By ło mu to obo jęt ne. Swo je za in te re so wa nia ukie run ko wał na fi lo -
zo fię ide ali stycz ną. Mi mo iż po sia dał du ży za sób wie dzy ogól nej, czę sto wy ko rzy sty wał
swo je ka lec two do uła twie nia so bie ży cia”. Wy ko rzy stu jąc je go in te re sow ność, funk cjo na -
riusz ope ra cyj ny chciał skło nić go do więk szej ope ra tyw no ści: „W związ ku z prze by tą cho -
ro bą He ine go Me di na po sia da wie le kom plek sów. Współ pra cę pod jął wpraw dzie
na za sa dach współ od po wie dzial no ści, jed nak że w trak cie współ pra cy oka za ło się, że jest
za in te re so wa ny ma te rial nie. Stan ta ki wy ni kał z je go chę ci wła sne go utrzy ma nia się i nie -
obar cza nia kosz ta mi ro dzi ny, zwłasz cza że po kry wa li mu oni stu dia na pierw szym kie run -
ku. Chciał też udo wod nić, że mi mo ka lec twa jest przy dat ny dla spo łe czeń stwa”.

W oma wia nej tu taj gru pie akt wy stę pu je jesz cze je den typ wła sno ręcz nych do ku men -
tów pod pi sy wa nych przez TW imie niem i na zwi skiem. Mo wa tu taj o pi śmie (swo iste po -
da nie czy też proś ba) o wy ra że nie przez SB zgo dy na roz wią za nie współ pra cy42. 

Wbrew te mu, co po da ją nie któ re opra co wa nia43, w ana li zo wa nej gru pie akt nie ma
zwy kle zo bo wią za nia do za cho wa nia ta jem ni cy, wy sta wio ne go przy za koń cze niu współ -
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41 Po kwi to wa nie otrzy ma nia wy na gro dze nia – po dob nie jak zo bo wią za nie do współ pra cy – by ło
waż nym „do ku men tem wią żą cym”, o ile oczy wi ście po sia da ło na stę pu ją ce ce chy: by ło spo rzą dzo ne
własno ręcz nie, pod pi sa ne pseu do ni mem, w je go tre ści by ły (obie lub przy naj mniej jed na) ad no ta cje, że
kwi tu ją cy otrzy mał pie nią dze od funk cjo na riu sza SB (lub ana lo gicz ne) oraz że kwi tu ją cy otrzy mał pie -
nią dze „za prze ka zy wa ne in for ma cje” (lub ana lo gicz ne). Te go ty pu po kwi to wa nia nie by ły do ku men ta -
mi pod le ga ją cy mi księ go wa niu. Do wo dem księ go wa nia wy dat ków z fun du szu ope ra cyj ne go (czy li z tzw.
fun du szu „O”) by ły ra por ty wy sta wia ne przez funk cjo na riu szy ope ra cyj nych, ewen tu al nie pa ra go ny i fak -
tu ry za ku pu pre zen tów z ad no ta cja mi funk cjo na riu szy ope ra cyj nych. Ta kich fak tur lub pa ra go nów nie
umiesz cza no z ko lei w tecz ce per so nal nej TW, gdyż nie by ły to „do ku men ty wią żą ce”. Nie sta no wi ły
one bo wiem do wo du współ pra cy, gdyż znaj do wa ły się na nich wy łącz nie ad no ta cje pra cow ni ków skle -
pu oraz funk cjo na riu szy. „W tecz ce per so nal nej do ku men ty fi nan so we (po kwi to wa nia) pi sa ne są włas -
no ręcz nie przez TW […]. In na sy tu acja wy stę pu je na to miast w ak tach roz li czeń fun du szu «O», gdzie
do ku men ty spo rzą dzał sam funk cjo na riusz, co umoż li wia ło nad uży cia, np. za li cze nie do wy na gro dzeń
TW sum wy dat ko wa nych fak tycz nie na in ne ce le”. Zob. W. Fra zik, F. Mu siał, op.�cit., s. 319.

42 Te go ty pu do ku men ty znaj du je my w ak tach TW ps. „Ma rek” oraz TW ps. „Pe ne lo pa”/„Ma ria”. 
43 „W mo men cie za koń cze nia współ pra cy po wtór nie od bie ra no zo bo wią za nie TW o za cho wa niu ta jem -

ni cy (nie za leż nie od zło żo ne go przy wer bun ku)”. W. Fra zik, F. Mu siał, op.�cit., s. 318. Jest to uogól nie nie, 
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pra cy44. Wy jąt kiem są dwie wy mie nio ne wy żej oso by, któ re na pi sa ły „po da nia o roz wią -
za nie współ pra cy”. 

W żad nych ak tach z roz pa try wa nej tu taj gru py nie ma in for ma cji, że by spo tka nia z taj -
ny mi współ pra cow ni ka mi od by wa ły się w lo ka lach kon tak to wych. Na to miast w czte rech
przy pad kach45 ma my we wnio skach o roz wią za nie współ pra cy wy raź ne stwier dze nia
funk cjo na riu sza ope ra cyj ne go, że ta ki fakt nie miał miej sca. Moż na przy pusz czać, iż
w przy pad ku wpro wa dze nia TW do lo ka lu kon tak to we go i je go póź niej szej eli mi na cji
z po wo du bra ku współ pra cy funk cjo na riusz ope ra cyj ny mu siał by się li czyć z nie przy -
jem no ścia mi4 6. Praw do po dob nie z te go wła śnie po wo du nie któ rzy z nich wy raź nie za -
strze ga li, że spo tka nia z TW nie od by wa ły się w LK47.

Ja ka jest wspól na ce cha, któ ra spo wo do wa ła, że mi mo za re je stro wa nia tych wszyst -
kich osób ja ko TW, ode bra nia od więk szo ści z nich wła sno ręcz nych zo bo wią zań i in nych
„do ku men tów wią żą cych”, ak ta te otrzy ma ły ka te go rię ar chi wal ną B -10?

Wy da je się, że przy czy ną, dla któ rej wszyst kie oma wia ne tu tecz ki otrzy ma ły ka te -
go rię ar chi wal ną wła ści wą dla kan dy da tów na TW, jest nie prze ka zywa nie przez te oso -
by in for ma cji war to ścio wych ope ra cyj nie. 

W 7 ak tach na 19 (po nad jed na trze cia przy pad ków) znaj du ją się jed no znacz ne ad no -
ta cje funk cjo na riu szy, że war tość ope ra cyj na wia do mo ści prze ka za nych przez te oso by
by ła ni ska4 8. By ły to m.in. in for ma cje wy ko rzy sty wa ne „do wy kry wa nia wszel kich nie -
pra wi dło wo ści”49, „in for ma cje ogól ne”, któ re „do ty czy ły cha rak te ry sty ki po szcze gól nych
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któ re wy ni ka z fak tu, że cy to wa ny tu ar ty kuł ma cha rak ter syn te tycz ny i po mi ja pew ne niu an se, wy ni -
ka ją ce z fak tu, że w la tach 1944–1990 zmie nia ły się za rów no in struk cje pra cy ope ra cyj nej SB, jak i prak -
ty ka tej pra cy (nie kie dy od bie ga ją ca od te go, co za pi sa no w nor ma ty wach). O od bie ra niu od TW
zo bo wią za nia do za cho wa nia ta jem ni cy w mo men cie roz wią za nia współ pra cy jest mo wa w in struk cjach
z 1955 r., 1960 r. i 1989 r. (In�struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�1945–1989, oprac.
T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 87, 109, 147), na to miast In struk cja z 1970 r. nie za wie ra ta kie go
postano wie nia.

44 Po nie waż ta ki wła sno ręcz ny do ku ment był by jed nym z „do ku men tów wią żą cych”, uza sad nio ne
jest za ło że nie, że gdy by zo stał na pi sa ny, to po wi nien za cho wać się w ak tach lub na mi kro fil mie. Je go
brak do wo dzi, że go nie po bra no. Zresz tą w wie lu wy pad kach oko licz no ści za koń cze nia współ pra cy
(pobyt za gra ni cą, od mo wa spo tka nia, brak kon tak tu spo wo do wa ny in ny mi przy czy na mi) wska zu ją na to,
że by ło wręcz nie praw do po dob ne, aby ta ki do ku ment po wstał w mo men cie jej roz wią za nia.

45 TW ps. „Ko wal ski”, TW ps. „Nim bus”, TW ps. „Tu ry sta”, TW ps. „Ol ga”.
46 „W ce lu ogra ni cze nia moż li wo ści ujaw nie nia lo ka li kon tak to wych nie na le ży wy ko rzy sty wać ich

do spo tkań z no wo po zy ska ny mi, nie spraw dzo ny mi taj ny mi współ pra cow ni ka mi”. AIPN Kr, 0179/6,
A. Ra dom ski, H. Opiń ski, „Pra ca z taj ny mi współ pra cow ni ka mi”, War sza wa 1971, s. 140.

47 Za pew ne z tych sa mych po wo dów jesz cze czę ściej, bo w nie mal po ło wie wnio sków o roz wią za nie
współ pra cy (znaj du ją cych się w oma wia nej tu gru pie akt), funk cjo na riu sze ope ra cyj ni wy raź nie pod kreś -
la li, że TW nie był wy na gra dza ny. Zob. ak ta: TW ps. „Sta ni sław I”, TW ps. „Ko wal ski”, TW ps. „Nim -
bus”, TW ps. „Ma jor”, TW ps. „Bat kie wicz”, TW ps. „Tu ry sta”, TW ps. „Ka rol” oraz TW ps. „Strach”.

48 TW ps. „Sta ni sław I”, TW ps. „Ko wal ski”, TW ps. „Ste fan”, TW ps. „Krzysz tof”, TW ps. „Nim -
bus”, TW ps. „Tu ry sta”, TW ps. „Strach”.

49 Nie każ da in for ma cja o nie pra wi dło wo ściach by ła dla SB bez war to ścio wa ope ra cyj nie. „Nie wy -
klu cza się zbie ra nia in for ma cji o ujem nych zja wi skach wy stę pu ją cych w za kła dach, w któ rych sieć pra -
cu je. Za da nia te [zle ca ne TW przez pra cow ni ków ope ra cyj nych – M.L.] mu szą być jed nak bar dziej
kon kret ne, do sto so wa ne do moż li wo ści taj nych współ pra cow ni ków. TW po zo sta ją cy po za spra wa mi
powin ni sta no wić do dat ko we źró dło in for ma cji Służ by Bez pie czeń stwa o sy tu acji ope ra cyj nej”. AIPN
Kr, 0179/472, „In for ma cja. Wa run ki pra cy z taj ny mi współ pra cow ni ka mi”, oprac. H. Za szkie wicz,
Opole 1963, s. 15.
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osób [...], wła sne spo strze że nia do ty czą ce po szcze gól nych osób” (cho dzi ło o cha rak te -
ry sty ki pra cow ni ków In sty tu tu Fi zy ki Ją dro wej AGH), in for ma cje „wy ryw ko we, [któ re]
wła ści wie do ty czy ły je dy nie sy tu acji taj ne go współ pra cow ni ka na te re nie FUG «Geo -
ryt» oraz je go sto sun ków z dy rek cją fa bry ki”. W po zo sta łych przy pad kach funk cjo na riu -
sze ope ra cyj ni po ło ży li na cisk na to, że oso ba za re je stro wa na ja ko taj ny współ pra cow nik
mia ła „ogra ni czo ne moż li wo ści ro ze zna nia śro do wi ska”, „po sia da ła wy cin ko wy do stęp
do spraw zwią za nych z dzia łal no ścią za kła du”, „nie po sia da ła moż li wo ści udzie le nia in -
for ma cji przy dat nych pod wzglę dem ope ra cyj nym dla na szej służ by”, a przy tym „nie
wy ka zy wa ła ini cja ty wy w wy ko ny wa niu za dań mu po wie rzo nych o cha rak te rze spe cy -
ficz nym”. Z tych wzglę dów TW „nie był wy ko rzy sty wa ny do za bez pie cze nia ty pu po li -
tycz ne go”, cho ciaż „po sia da wy so kie kwa li fi ka cje za wo do we i pod tym ką tem in for ma cje
prze ka zy wa ne są przy dat ne”50. 

Za pi sy funk cjo na riu szy SB znaj du ją ce się w po zo sta łych 12 tecz kach tak że są jed no -
znacz ne. Przy kła do wo in for ma cje prze ka zy wa ne przez TW ps. „Ma jor” „do ty czy ły jedy -
nie oso by A. Wró bla i nie uj mo wa ły in nych pro ble mów wy ni ka ją cych z funk cjo no wa nia
za kła du pra cy, w któ rym był za trud nio ny. Na le ży rów nież przy pusz czać, że in for ma cje
te by ły czę ścio wo ten den cyj ne, gdyż współ pra ca za wo do wa po mię dzy TW ps. «Ma jor»
a A. Wró blem nie ukła da ła się w spo sób na le ży ty i do cho dzi ło do czę stych kon flik tów
oso bi stych”. Z ko lei in for ma cje prze ka zy wa ne przez TW ps. „Bat kie wicz” „mia ły cha -
rak ter ogól ni ko wy, a do ty czy ły głów nie prak tycz ne go za sto so wa nia w go spo dar ce prac
na uko wo -ba daw czych, nie pra wi dło wo ści w za kre sie pro wa dzo nych ba dań [...], nie za do -
wo le nia pra cow ni ków na tle przy dzie la nia prac zle co nych oraz [...] na stro jów i ko men -
ta rzy wśród pra cow ni ków in sty tu tu”. 

„Współ pra ca TW pseud[onim] «Ka rol» z SB od sa me go po cząt ku nie by ła do bra [...].
Współ pra cę [...] cha rak te ry zo wa ła je go nie szcze rość. Po le ga ła ona na skła da niu de kla ra cji
o lo jal no ści bez po kry cia w rze czy wi sto ści [...]. W efek cie TW uni kał spo tkań z f[unk cjo -
na riu szem] SB. Te, któ re się od by ły, zo sta ły nie mal wy mu szo ne przez f[unk cjo na riu sza]
SB (np. we zwa nie do bu dyn ku WUSW) i nie przy no si ły żad nych efek tów ope ra cyj nych
[...]. Utrzy my wa nie z nim dal sze go kon tak tu z uwa gi na przy to czo ne wyżej uza sad nie nie
jest bez sen sow ne. Naj do bit niej po twier dza to stwier dze nie fakt ze rwa nia przez TW 19 spo -
tkań [...]. [Współ pra cę cha rak te ry zo wa ło] no to rycz ne nie sta wien nic two TW na umó wio ne
wcze śniej spo tka nia. W efek cie w cią gu szes na sto mie sięcz nej współ pra cy do szło do 9 spo -
tkań, z cze go 2 od by ły się w bu dyn ku MO (po we zwa niach TW) [...]. Bar dzo cha rak te ry -
stycz ne by ło je go za cho wa nie się w cza sie spo tkań. Zga dzał się na wszel kie su ge stie,
pro po zy cje, ter mi ny itd., a póź niej te go nie re ali zo wał. Z in for ma cji, któ re od nie go otrzy -
my wa no (ust ne i pi sem ne), wy ni ka ło, że ro zu mie cel współ pra cy z SB, choć in for ma cje te
by ły do syć płyt kie. TW ps. «Ka rol» był wy ko rzy sty wa ny ja ko tzw. źró dło sy gnal ne”51.
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50 Sfor mu ło wa nie o „przy dat no ści in for ma cji” te go TW na le ży in ter pre to wać w kon tek ście ko lej ne -
go zda nia (z któ re go jed nak SB się wy co fa ła): „W związ ku z tym wno szę o prze kwa li fi ko wa nie ww.
w cha rak te rze kon sul tan ta”. Jak moż na są dzić, in for ma cje TW ps. „Nim bus”, z uwa gi na je go kom pe -
ten cje za wo do we, by ły by przy dat ne, je że li SB by ła by za in te re so wa na je go wie dzą fa cho wą, a nie ope -
ra cyj ną (zob. de fi ni cję kon sul tan ta – par. 20 ust. 1 In struk cji z 1970 r.). Ze zdań przy to czo nych wcze śniej
wy ni ka jed nak, że prze ka zy wa ne in for ma cje by ły nie przy dat ne do ce lów, do któ rych po zy ski wa no taj -
nych współ pra cow ni ków w za kła dach pra cy, tzn. do „za bez pie cze nia ty pu po li tycz ne go”.

51 W li te ra tu rze szko le nio wej MSW dzie li się TW na dwie gru py: TW za an ga żo wa nych w kon kret -
nych spra wach oraz TW po zo sta ją cych po za spra wa mi. Pro por cje mię dzy obu ty mi gru pa mi oscy lo wa ły 
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TW�ps.�„Pe�ne�lo�pa”/„Ma�ria”�„na pierw�sze�spo�tka�nie�po�za�po�miesz�cze�niem�WUSW�nie

przy�szła�[...].�Kil�ka�krot�ne�we�zwa�nia�do tut[ej�sze�go]�WUSW�nie�od�no�si�ły�za�kła�da�ne�go

skut�ku,�TW�nie�zgła�sza�ła�się�na spo�tka�nia.�W dniu 24�kwiet�nia�br.�zo�sta�ła�do�pro�wa�dzo�na

do tut[ej�sze�go]�WUSW�i zo�sta�ła�prze�pro�wa�dzo�na�roz�mo�wa,�na któ�rej�zde�cy�do�wa�nie�od�-

mó�wi�ła�utrzy�my�wa�nia�kon�tak�tów�z prac[owni�kiem]�SB�i od�mó�wi�ła�współ�pra�cy.�Ko�lej�na

roz�mo�wa�w dniu 3�ma�ja�br.�w obec�no�ści�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu III-1�rów�nież�nie

przy�nio�sła�zmia�ny�de�cy�zji�TW�[...].�Ana�li�zu�jąc�ma�te�ria�ły,�jak�rów�nież�na pod�sta�wie�roz�-

mo�wy�z TW,�moż�na�stwier�dzić,�że�w trak�cie�opra�co�wa�nia�już�za�wer�bo�wa�ne�go�TW�nie�po�-

peł�nio�no�istot�nych�błę�dów,�a de�cy�du�ją�cym�o po�sta�wie�TW�[ps.]�«Ma�ria»�był�fakt�je�go

moż�li�wo�ści,�pre�dys�po�zy�cji,�jak�też�nie�do koń�ca�do�kład�na�wstęp�na�ana�li�za�ma�te�ria�łów,

któ�re�sta�no�wi�ły�by�pod�sta�wę�po�zy�ska�nia,�a wła�ści�wie�na�pi�sa�nia�zo�bo�wią�za�nia”.�

„Z TW�[ps.]�«Sar�na»�od�by�to 3�spo�tka�nia�w ka�wiar�ni,�na któ�re�przy�cho�dzi�ła�punk�tu�-

al�nie.�W trak�cie�spo�tkań�da�ło�się�za�ob�ser�wo�wać,�że�jest�b[ar�dzo]�zde�ner�wo�wa�na,�na�pię�-

ta.�Z tej�przy�czy�ny�spo�tka�nia�mia�ły�cha�rak�ter�to�wa�rzy�sko�-służ�bo�wy.�Na dru�gie�spo�tka�nie

TW�[ps.]�«Sar�na»�przy�nio�sła�już�do�nie�sie�nie�na�pi�sa�ne.�Stwier�dzi�łem,�że�prze�ła�ma�ła�ba�-

rie�rę�psy�chicz�ną.�Na�to�miast�z in�for�ma�cji�ope�ra�cyj�nych�uzy�ska�nych�od TW�[ps.]�«Bia�ły»

wy�ni�ka,�że�TW�[ps.]�«Sar�na»�przy�zna�ła�się,�re�la�cjo�no�wa�ła�fakt�współ�pra�cy�z SB�w śro�-

do�wi�sku�by�łych�dzia�ła�czy�KPN.�Z uwa�gi�na to�po�sta�no�wio�no�TW�[ps.]�«Sar�na»�wy�ko�-

rzy�stać�do kom�bi�na�cji�ope�ra�cyj�nej�do SOR�[krypt.]�«Kon�spi�ra�to�rzy»52.�Po wy�ko�na�niu

czyn�no�ści�ope�ra�cyj�nych�na spo�tka�niu�dnia 7�czerw�ca 1984�r.�oświad�czo�no�TW�[ps.]�«Sar�-

na»,�że�zo�sta�je�roz�wią�za�na�współ�pra�ca�z SB”.

Je�śli�cho�dzi�o TW�ps.�„Strach”,�to�„w pierw�szej�roz�mo�wie,�ja�ka�się�od�by�ła 14�ma�ja

1982�r.,�wy�ra�ził�chęć�współ�pra�cy�z SB�i był�opra�co�wy�wa�ny�ja�ko�kan�dy�dat�na TW.�W trak�-

cie� na�stęp�ne�go� spo�tka�nia� stwier�dził,� że� się� po�my�lił� co� do swo�ich�moż�li�wo�ści� [...].

W dniu 17�kwiet�nia 1985�r.�od�by�to�roz�mo�wę�z TW,�w trak�cie�któ�rej�por.�Ka�czor�usi�ło�wał

na�kło�nić�go�do dal�szej�współ�pra�cy.�TW�ka�te�go�rycz�nie�stwier�dził,�że�da�lej�nie�bę�dzie

współ�pra�co�wał�i na żad�ne�spo�tka�nie�nie�bę�dzie�przy�cho�dził�[...].�Prze�ka�zał,�że�jest�czło�-

wie�kiem�prak�ty�ku�ją�cym�re�li�gij�nie�i za�sa�dy�ko�ściel�ne�nie�po�zwa�la�ją�mu�na dal�szą�współ�-

pra�cę�z SB.�Stwier�dzo�no,�że�wy�su�nię�te�przez�nie�go�przy�czy�ny�od�mo�wy�współ�pra�cy�są

bez�za�sad�ne,�po�nie�waż�Ko�ściół�w swej�dzia�łal�no�ści�rów�nież�nie�to�le�ru�je�mar�no�traw�stwa

i nie�go�spo�dar�no�ści,�[a]�za�gad�nie�nia�te�sta�no�wi�ły�głów�ne�ce�le�współ�pra�cy.�Prze�ka�za�łem

TW,�że�od�po�wie�dzial�ny�jest�za�rów�no�praw�nie,�jak�i mo�ral�nie�za wszel�kie�nie�pra�wi�dło�-

wo�ści,�któ�re�ma�ją�miej�sce�na je�go�od�cin�ku�pra�cy.�TW�mi�mo�po�dej�mo�wa�nych�prób�na�-

kło�nie�nia�[go]�do współ�pra�cy�pod�trzy�my�wał,�iż�nie�po�zwa�la�mu�na to�je�go�psy�chi�ka,

ner�wy,�on�chce�spo�koj�nie�pra�co�wać�i żyć,�a nie�my�śleć�o spo�tka�niach,�zdo�by�wa�niu�in�for�-
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mię�dzy�pół�na pół.�W pra�cy�ope�ra�cyj�nej�funk�cjo�na�riu�szy�SB�z TW�po�zo�sta�ją�cych�po�za�spra�wa�mi�wy�stę�-

po�wa�ło�wię�cej�nie�pra�wi�dło�wo�ści.�Trak�to�wa�li�oni�bo�wiem�pra�cę�z tą�czę�ścią�sie�ci�ja�ko�dru�go�rzęd�ną,�w prze�-

ci�wień�stwie�do pra�cy�z TW�w spra�wach,�w któ�rych�sy�tu�acja�ope�ra�cyj�na�zmu�sza�ła�do bar�dziej�ofen�syw�ne�go

dzia�ła�nia.�Brak�by�ło�wy�pra�co�wa�nych�ogól�nych�kon�cep�cji�pra�cy�z TW�po�zo�sta�ją�cy�mi�po�za�spra�wa�mi.

Nie uwzględ�nia�no�in�dy�wi�du�al�nych�moż�li�wo�ści�TW�–�ich�po�zy�cji�w śro�do�wi�sku,�za�kła�dzie�pra�cy�itp.

W dzia�ła�niu�tej�sie�ci�wy�stę�po�wa�ła�czę�sto�przy�pad�ko�wość�przy�uzy�skiwa�niu�war�to�ścio�wych�in�for�ma�cji.

AIPN�Kr,�0179/472,�„In�for�ma�cja.�Wa�run�ki�pra�cy�z taj�ny�mi�współ�pra�cow�ni�ka�mi”,�oprac.�H.�Za�szkie�wicz,

Opole 1963,�s. 14.
52 Szcze�gó�ło�wy�opis�tej�(nie�uda�nej)�kom�bi�na�cji�ope�ra�cyj�nej�w:�Kon�fe�de�ra�cja�Pol�ski�Nie�pod�le�głej

w Kra�ko�wie 1979–1990.�Wy�bór�do�ku�men�tów, wstęp,�wy�bór�i oprac. M.�Ka�sprzyc�ki,�Kra�ków 2009,�s. 411

i nn.
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ma cji. Na co dzień ma do czy nie nia z nie wiel ką gru pą pro stych ro bot ni ków, któ rych nie
in te re su ją wy da rze nia na tu ry spo łecz no -po li tycz nej. Nie ma moż li wo ści zbie ra nia in te -
re su ją cych nas in for ma cji”.

War to za uwa żyć, że nie mal w po ło wie przy pad ków, o któ rych tu taj mo wa, oso by za -
re je stro wa ne ja ko taj ni współ pra cow ni cy od sa me go po cząt ku nie chęt nie kon tak to wa li
się z pra cow ni ka mi „bez pie ki”, co zo sta ło od no to wa ne w ich ak tach5 3. 

Je dy nie nie licz ne oso by na le żą ce do tej gru py by ły chęt ne do współ pra cy z SB54. Cóż
jed nak z te go, że TW ps. „Sta ni sław I” był „po zy tyw nie usto sun ko wa ny do współ pra cy”
i przed sta wiał „obiek tyw ne in for ma cje”, TW ps. „Ko ral” był „chęt ny do dal szej współ -
pra cy”, a TW ps. „Mar cin” „na spo tka nie przy cho dził za wsze punk tu al nie” oraz „był
szcze ry i obiek tyw ny”, sko ro ca ła trój ka nie mia ła „moż li wo ści ope ra cyj nych”.

Ge ne ral nie wy da je się, że isto tę pro ble mu, z ja kim mie li śmy do czy nie nia w oma wia -
nych tu taj spra wach, traf nie od da ją na stę pu ją ce frag men ty li te ra tu ry szko le nio wej MSW:
„W dal szym cią gu jesz cze wy stę pu je zja wi sko an ga żo wa nia do współ pra cy przy pad ko -
wych lu dzi, nie li cząc się z ich fak tycz ny mi moż li wo ścia mi w roz po zna wa niu wro gich
śro do wisk. Przy czy ną te go jest po goń za źró dła mi in for ma cji, któ rych pra cow nik od czu -
wa brak na obiek cie, względ nie za gad nie niu”55. „Wie lu pra cow ni ków, do bie ra jąc kan dy -
da ta, kie ru je się prze ko na niem, że zgo dzi się on na współ pra cę na pod sta wie po sia da nych
przez SB da nych, ma te ria łów czy fak tów. W prak ty ce przy dat ność ta kie go kan dy da ta jest
nie wiel ka. Ma to miej sce szcze gól nie wte dy, gdy pla ny po zy skań trak tu je się for mal nie,
ja ko cel sam w so bie. W re zul ta cie ta ki taj ny współ pra cow nik nie jest przy dat ny do re -
ali zo wa nia zle co nych za dań”56.

War to od no to wać, że ma ła czę sto tli wość spo tkań oraz re la tyw nie krót ki okres od za re -
je stro wa nia do wy re je stro wa nia w dzien ni ku re je stra cyj nym WUSW w cha rak te rze taj ne -
go współ pra cow ni ka nie jest bez względ ną re gu łą, gdy idzie o oma wia ną tu taj gru pę osób. 

Z jed nej stro ny, spo tka nia z ta ki mi oso ba mi z re gu ły od by wa ły się rzad ko (co jest
zwłasz cza zro zu mia łe, gdy uni ka ły one spo tkań), na to miast współ pra ca re la tyw nie nie
trwa ła dłu go (co tak że jest zro zu mia łe, sko ro nie do star cza ły one in for ma cji war to ścio -
wych operacyj nie). I tak z TW ps. „Pe ne lo pa”/„Ma ria” przez dwa la ta od by to jed no spo -
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53 TW ps. „Krzysz tof”, TW ps. „Tu ry sta”, TW ps. „Ol ga”, TW ps. „Kie row nik”, TW ps. „Ka rol”,
TW ps. „Ma rek”, TW ps. „Pe ne lo pa”/„Ma ria”, TW ps. „Strach”, TW ps. „Sta szek”.

54 W li te ra tu rze szko le nio wej MSW pod kre śla no, że zgo da da nej oso by na współ pra cę z SB nie by -
ła wy star cza ją cym wa run kiem uzna nia jej za TW. Głów ny mi kry te ria mi by ły „obiek tyw ne i su biek tyw -
ne moż li wo ści kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków”. Obiek tyw ne moż li wo ści da nej oso by
po le ga ły na po sia da niu do stę pu do in for ma cji uży tecz nych dla dzia łań ope ra cyj nych SB. Moż li wo ści su -
biek tyw ne „wy ni ka ły na to miast z je go wła ści wo ści psy chicz nych, na któ re skła da ją się m.in. zdol no ści
i in te li gen cja, za in te re so wa nia i za mi ło wa nia, po sta wa, prze ko na nia itd.”. Zob. AIPN Kr, 0179/6, A. Ra -
dom ski, H. Opiń ski, „Pra ca z taj ny mi współ pra cow ni ka mi”, War sza wa 1971, s. 10. Au to rzy in ne go opra -
co wa nia po słu gu ją się z ko lei ter mi na mi: „moż ność sy tu acyj na” oraz „wa run ki psy cho fi zycz ne
kan dy da tów”, któ rym na da ją zna cze nie po dob ne do sfor mu ło wań omó wio nych wy żej. AIPN Kr, 0179/7,
t. 30, P. Dut kie wicz, K. Ka li ta, „Po zy ska nie taj ne go współ pra cow ni ka SB”, War sza wa 1979, s. 17–25.

55 AIPN Kr, 0179/472, „In for ma cja. Wa run ki pra cy z taj ny mi współ pra cow ni ka mi”, oprac. H. Za -
szkie wicz, Opo le 1963, s. 14.

56 AIPN Kr, 0179/7, t. 30, P. Dut kie wicz, K. Ka li ta, „Po zy ska nie taj ne go współ pra cow ni ka SB”, War -
sza wa 1979, s. 36–37. Po wo łu ją się oni na opra co wa nie Głów ne go In spek to ra tu MSW „Spra woz da nie
z kon tro li pra cy z oso bo wy mi źró dła mi in for ma cji w świe tle po sta no wień In struk cji 006/70”, sier -
pień 1972 r. Au tor ni niej sze go tek stu nie ste ty nim nie dys po no wał.
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tka nie, z TW ps. „Strach” przez 3 la ta – tak że jed no. Z TW ps. „Ko ral” przez dwa lata
od by to 2 spo tka nia. Współ pra ca z TW ps. „Ma jor”, TW ps. „Ol ga”, TW ps. „Kie row nik”
trwa ła 2 la ta, z TW ps. „Ka rol” – 1,5 ro ku, z TW ps. „Tu ry sta” – rok, a z TW ps. „Sar -
na” – za le d wie kil ka ty go dni57.

Z dru giej stro ny, okre sy „współ pra cy” (li czo ne od za re je stro wa nia do wy re je stro wa -
nia w cha rak te rze taj ne go współ pra cow ni ka) w dwóch przy pad kach58 trwa ły 13 lat, w jed -
nym5 9 – 10 lat, w ko lej nych dwóch6 0 – 9 lat (przy czym z jed nym TW 3 funk cjo na riu szy
od by ło w tym cza sie aż 48 spo tkań61).

Cie ka wa jest ana li za ad no ta cji znaj du ją cych się w ak tach oma wia nej gru py, do ty czą -
cych prze pro wa dza nych kon tro li. Je dy nie w trzech przy pad kach62 prze gląd do ku men tów
był po łą czo ny ze spo tka niem kon tro l nym z udzia łem taj ne go współ pra cow ni ka i funk -
cjo na riu sza ope ra cyj ne go, któ ry go pro wa dził. Po nad to je den raz63 do nie go nie do szło,
gdyż taj ny współ pra cow nik od mó wił kon tak tu. W dwóch przy pad kach64 wy raź nie na pi -
sa no, że ta kich spo tkań nie by ło. 

Ad no ta cje z ww. spo tkań świad czą o tym, że kon tro lo wa no przede wszyst kim funk -
cjo na riu sza ope ra cyj ne go, a nie TW. Wska zu je to na na sta wie nie kon tro lu ją cych, któ rzy
za kła da li, że przy czy ną bra ku współ pra cy by ły błę dy funk cjo na riu szy. Te go ty pu do mnie -
ma nie mia ło oczy wi ście wpływ na po sta wę pra cow ni ków SB, któ rzy za pew ne nie pi sa li
w ak tach ca łej praw dy o prze bie gu współ pra cy i zwle ka li ze zło że niem akt w ar chi wum
z oba wy przed kon se kwen cja mi. Po wyż sze stwier dze nie jest klu czem do in ter pre ta cji
akt, któ re zo sta ną omó wio ne w ko lej nym pod roz dzia le. 

W jed nym przy pad ku6 5 TW spraw dza no praw do po dob nie za po mo cą środ ków tech -
ni ki ope ra cyj nej (bez jed no znacz ne go re zul ta tu66). 

Kon tro le za rów no ze wnętrz ne67, jak i we wnętrz ne68 ogra ni cza ły się naj czę ściej
do przej rze nia ma te ria łów69. Na ich pod sta wie for mu ło wa no uwa gi po kon trol ne lub też
apro bo wa no wnio sek o roz wią za nie współ pra cy70. 
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57 Oko licz ność, że na wet w przy pad ku nie tra fio ne go wer bun ku nie do cho dzi ło do szyb kie go „roz -
wią za nia współ pra cy”, wy ni ka ła – jak moż na są dzić – z obaw funk cjo na riu szy pro wa dzą cych przed kon -
se kwen cja mi szyb kie go wy eli mi no wa nia osób zbyt po chop nie za re je stro wa nych w cha rak te rze TW.
W li te ra tu rze szko le nio wej MSW pod kre śla no bo wiem, że „du ża fluk tu acja, płyn ność taj nych współ pra -
cow ni ków jest zja wi skiem nie po żą da nym w pra cy Służ by Bez pie czeń stwa”. AIPN Kr, 0179/6, A. Ra -
dom ski, H. Opiń ski, „Pra ca z taj ny mi współ pra cow ni ka mi”, War sza wa 1971, s. 148. 

58 TW ps. „Sta ni sław I” i TW ps. „Bar ba ra”.
59 TW ps. „Ste fan”.
60 TW ps. „Krzysz tof” i TW ps. „Ste fan”.
61 TW ps. „Krzysz tof”.
62 TW ps. „Ka rol”, TW ps. „Pe ne lo pa”/„Ma ria” oraz TW ps. „Strach”.
63 TW ps. „Ol ga”. Nie do szło też do dru gie go spo tka nia kon tro l ne go z udzia łem TW ps. „Ka rol”,

gdyż ten po pro stu nie po ja wił się na nim.
64 TW ps. „Nim bus” i TW ps. „Ma jor”.
65 TW ps. „Bat kie wicz”.
66 „W to ku pro wa dzo nej kon tro li TW przez źró dło «W» nie uzy ska no żad nych ma te ria łów ope ra cyj -

nych”.
67 Przy kła do wo star szy in spek tor Wy dzia łu In spek cji ds. SB ppłk Je rzy Adam czyk. 
68 Za zwy czaj na czel nik wy dzia łu, je go za stęp ca lub in ny funk cjo na riusz z tej sa mej jed nost ki or ga -

ni za cyj nej.
69 „Cza sa mi jed nak jaw na kon tro la [cho dzi o spo tka nie kon tro l ne z udzia łem prze ło żo ne go

pracownika ope ra cyj ne go – M.L.] mo że na ru szyć spe cy ficz ną in tym ność związ ku mię dzy taj nym 
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Pod czas ana li zy oma wia nej gru py 19 akt za uwa żo no, że in for ma cje o kon tro li znaj -
du ją się je dy nie w 10 teczkach, co sta no wi nie wie le po nad 50 proc. Brak da nych o jej
prze pro wa dze niu w po zo sta łych 9 po zwa la do mnie my wać, że w tych przy pad kach żad -
nych kon tro li nie by ło. Na tej pod sta wie za ło że nie pre zen to wa ne w li te ra tu rze przez hi -
sto ry ków bę dą cych zwo len ni ka mi peł nej wia ry god no ści akt, we dle któ rych kon tro le
sku tecz nie eli mi no wa ły nie pra wi dło wo ści71, wy da je się zbyt opty mi stycz ne.

Ak ta nie jed no znacz ne

Oma wia na tu taj gru pa 12 akt72 (tj. około 29 proc. akt ob ję tych ba da niem) nie jest jed -
no rod na. Ich wspól ną ce chą jest to, że – w prze ci wień stwie do przy pad ków omó wio nych
wy żej – ma my tu do czy nie nia z ma te ria ła mi, w któ rych funk cjo na riu sze SB otwar cie
nie przy zna li się do po raż ki.

Część do ku men ta cji w spo sób oczy wi sty do ty czy przy pad ków ana lo gicz nych do tych,
któ re opi sa no wy żej. Cho dzi o sy tu acje, w któ rych nie wąt pli we jest, że oso by ewi den -
cjo no wa ne ja ko TW nie do star czy ły funk cjo na riu szom SB in for ma cji po sia da ją cych war -
tość ope ra cyj ną. 

W po zo sta łych sy tu acjach nie spo sób dzi siaj w spo sób jed no znacz ny wy klu czyć, że
oso by za re je stro wa ne ja ko TW do star cza ły in for ma cji war to ścio wych ope ra cyj nie, ale
moż na wska zać po wo dy, dla któ rych jest to ma ło praw do po dob ne. 

Po ni żej szcze gó ło wo omó wio no kil ka przy kła do wych akt z ca łej tej gru py.
Bo gu sław S., stu dent AGH, w chwi li rze ko me go wer bun ku miał 20 lat. Brał udział

w straj ku w Hu cie im. Le ni na, któ ry wy buchł po 13 grud nia. Zo stał za trzy ma ny 16 grud -
nia 1981 r. w trak cie pa cy fi ka cji kom bi na tu. Je go po zy ska nie do współ pra cy z SB mia ło
na stą pić stop nio wo73. Pod po rucz nik Ar tur Bul ka za pi sał w no tat ce in for ma cyj nej
z 18 grud nia 1981 r.: „Mi mo mło de go wie ku (20 lat) i nie mi łe go wra że nia, ja kie zro bił
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współ pra cow ni kiem a pra cow ni kiem ope ra cyj nym, zwłasz cza gdy TW jest oso bą bar dzo wraż li wą, prze -
sad nie oba wia ją cą się de kon spi ra cji. Mo że to nie kie dy do pro wa dzić do ze rwa nia współ pra cy. To też do te -
go ty pu kon tro li na le ży pod cho dzić roz waż nie i w spo sób prze my śla ny, zwłasz cza że pod czas roz mo wy
po zy ska nio wej pra cow ni cy ope ra cyj ni za pew nia ją taj nych współ pra cow ni ków, iż współ pra ca po zo sta -
nie tyl ko i wy łącz nie ich ta jem ni cą”. AIPN Kr, 0155/174, T. Ba rań ski, K. Ka li ta, „Kon tro la taj ne go współ -
pra cow ni ka Służ by Bez pie czeń stwa”, War sza wa 1984, s. 43–44.

70 Ak ta taj nych współ pra cow ni ków „przed eli mi na cją” prze glą dał nie raz za stęp ca sze fa WUSW
w Kra ko wie płk Jó zef Biel. Zob. ak ta TW ps. „Sta szek” i TW ps. „Pe ne lo pa”/„Ma ria”.

71 Zob. W. Fra zik, F. Mu siał, op.�cit., s. 318.
72 TW ps. „Ma rian” (AIPN Kr, 009/9593), TW ps. „Edo” (AIPN Kr, 00100/1084/D), TW ps. „Piotr”

(AIPN Kr, 00100/976/D), TW ps. „An ka” (AIPN Kr, 00100/658/D), TW ps. „Wa cław” (AIPN
Kr, 00100/1112/D), TW ps. „Ka mil” (AIPN Kr, 009/9651), TW ps. „Ve la squ ez” (AIPN Kr, 0101/102
oraz AIPN Kr, 00100/1147/D), TW ps. „Pa weł” (AIPN Kr, 00100/1144/D), TW ps. „So snow ski” (AIPN
Kr, 009/9057), TW ps. „Ja ne czek” (AIPN Kr, 00100/1074/D), TW ps. „Sta ry” (AIPN Kr, 00100/623/D),
TW ps. „Ilo na” (AIPN Kr, 00100/911/D). 

73 Me to dę stop nio we go po zy ska nia oma wia szcze gó ło wo F. Mu siał, Me�to�da�stop�nio�we�go�wer�bun�-
ku�du�chow�nych�(z pod�ręcz�ni�ków�SB) [w:] Agen�tu�ra�w ak�cji, red. F. Mu siał, J. Sza rek, Kra ków 2007,
s. 49–62. O ile w In struk cji z 1970 r. me to da ta jest trak to wa na ja ko rów no praw na al ter na ty wa dla po -
zy ska nia ak tem jed no ra zo wym, o ty le w In struk cji z 1989 r. ak cent po ło żo no na po zy ska nie jed no ra zo -
we, a wer bo wa niu me to dą stop nio wą nada no wy jąt ko wy cha rak ter – par. 5 ust. 1. Być mo że za uwa żo no,
że funk cjo na riu sze ope ra cyj ni nad uży wa ją tej me to dy, sto su jąc ją (prze waż nie nie sku tecz nie) wo bec
osób, któ re nie chcą współ pra co wać z SB.
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na nim po byt w aresz cie, miał ogrom ne opo ry przed wy mie nie niem na zwisk uczest ni -
ków straj ku [...]. Spo koj na roz mo wa na te ma ty zwią za ne z je go stu dia mi roz luź ni ła go
tro chę. Za pro po no wa na mu moż li wość zwol nie nia go z aresz tu i wy pusz cze nia na wol -
ność da ła mu tro chę na dziei, cho ciaż z po cząt ku nie bar dzo w to wie rzył, są dząc po je go
wy ra zie twa rzy [...]. Nie mniej jed nak od te go mo men tu roz mo wa po szła w po żą da nym
kie run ku. Oka za ło się, że B[ogu sław] S[...] po sia da du żo in for ma cji na te ma ty zwią za ne
ze straj ka mi stu denc ki mi74 [...]. W trak cie roz mo wy do kład nie przed sta wił te spra wy. Wi -
dać by ło, że in te re su je się spra wa mi zwią za ny mi z ru chem stu denc kim i jest w nie za an -
ga żo wa ny. Z uwa gi na sze ro ki wa chlarz wia do mo ści w oświad cze niu po le co no mu
wy mie nić jak naj wię cej na zwisk. Na stęp nie na pi sał zo bo wią za nie do udzia le nia po mo cy
MO, obie ra jąc so bie pseu do nim «Piotr». Po zwol nie niu z aresz tu wrę czo no mu 500 zł,
gdyż nie miał pie nię dzy przy so bie, i od wie zio no go do aka de mi ka. Spo tka nie umó wio -
no na so bo tę, godz. 14.00, w ka wiar ni”. 

W za cho wa nych na mi kro fil mie frag men tach akt TW ps. „Piotr” znaj du je my je go
wła sno ręcz ne oświad cze nie na te mat straj ku stu denc kie go z po da niem na zwisk uczest -
ni czą cych w nim osób oraz pod pi sa ny dru czek oświad cze nia o za nie cha niu dzia łal no ści
i prze strze ga niu po rząd ku praw ne go. Jest tak że wła sno ręcz nie na pi sa ne zo bo wią za nie
do za cho wa nia w ta jem ni cy tre ści roz mo wy, udzie la nia po mo cy funk cjo na riu szo wi MO
oraz pod pi sy wa nia spra woz dań imie niem „Piotr”. Nie ma po kwi to wa nia od bio ru 500 zł
z da tą 18 grud nia 1981 r.

Ko lej ne (so bot nie) spo tka nie, o któ rym mo wa w no tat ce ppor. Bul ki, nie do szło
do skut ku, o czym in for mu je do ku ment te goż funk cjo na riu sza z 19 grud nia 1981 r. Nad -
mie nił w nim, że Bo gu sław S. nie sta wił się na spo tka nie w ka wiar ni, a aka de mik był pu -
sty, po nie waż stu den tów wy kwa te ro wa no.

22 grud nia 1981 r. ppor. Bul ka spo rzą dził ko lej ną no tat kę, z któ rej wy ni ka ło, że na ad -
res do mo wy Bo gu sła wa S. wy słał ży cze nia świą tecz ne oraz proś bę, aby za dzwo nił i skon -
tak to wał się z nim, jak bę dzie w Kra ko wie: „To się zo ba czy my i bę dzie mi mógł zwró cić
po ży czo ne mu pie nią dze”75.

27 lu te go 1982 r. ppor. Bul ka za pi sał, że po nie waż Bo gu sław S. trzy krot nie nie sta -
wił się na umó wio ne spo tka nie z pra cow ni kiem, wy sła no mu we zwa nie do aka de mi ka:
„Zo stał po stra szo ny, że je że li się nie po pra wi, to bę dzie z nim źle i nie bę dzie miał co
szu kać ani u nas, ani w swo im śro do wi sku i chcąc żyć nor mal nie bę dzie mu siał chy ba
opu ścić Kra ków, aby się ko le gom nie po ka zy wać na oczy. Przy roz mo wie obec ny był
kier[ownik] Sek cji 3 tow. A[ndrzej] Mi kla siń ski, przy któ rym kTW [sic!] obie cał po pra -
wę”. W trak cie te go spo tka nia funk cjo na riu sze wrę czy li Bo gu sła wo wi S. ko lej ne 500 zł
(na mi kro fil mie znaj du je się po kwi to wa nie na ta ką su mę da to wa ne na 27 lu te go 1982 r.).
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74 Straj ki stu denc kie w Kra ko wie mia ły miej sce przed 13 grud nia, a więc udział w nich nie na ra żał
na od po wie dzial ność kar ną.

75 W tym wy pad ku kart ki z ży cze nia mi nie na le ży trak to wać ja ko pró by emo cjo nal ne go zwią za nia
taj ne go współ pra cow ni ka z funk cjo na riu szem pro wa dzą cym (zob. np. F. Mu siał, Wią�za�nie�taj�nych�współ�-
pra�cow�ni�ków�z or�ga�na�mi�bez�pie�czeń�stwa�Pol�ski�Lu�do�wej. Przy�czy�nek�do dys�ku�sji�nad me�cha�ni�zmem

psy�chicz�ne�go�ma�ni�pu�lo�wa�nia�kon�fi�den�ta�mi [w:] Ar�chi�wa�lia�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�ra�tu�re�pre�sji�–�za�gad�-
nie�nia�źró�dło�znaw�cze, Kra ków 2012, s. 61–88), ale ra czej ja ko for mę na ci sku czy na wet za ka mu flo wa -
ną groź bę skom pro mi to wa nia Bo gu sła wa S. w je go śro do wi sku. Wska zu je na to krót ki okres zna jo mo ści
mię dzy Bo gu sła wem S. a funk cjo na riu szem ope ra cyj nym, któ ry nie uspra wie dli wiał te go ty pu za ży ło -
ści, oraz alu zja do dłu gu Bo gu sła wa S. wo bec pra cow ni ka SB (wzmian ka o „po ży czo nych pie nią dzach”).
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Za miesz czo no na nim sfor mu ło wa nie, że cho dzi o pie nią dze „od pra cow ni ka SB za wy -
ko ny wa ne za da nie”. Brak ja kich kol wiek da nych, któ re po twier dza ły by fakt wy ko ny wa -
nia przez Bo gu sła wa S. ja kie go kol wiek za da nia zle co ne go przez SB. 

W ak tach nie ma no ta tek z ko lej nych spo tkań. Od na le zio no w nich za to do ku ment
do ty czą cy Bo gu sła wa S. z 27 mar ca 1982 r., spo rzą dzo ny przez TW ps. „Ma rek” (bę dą -
ce go na kon tak cie ppor. A[lfre da] Ćwi kły): „W związ ku z prze pro wa dzo ny mi w ubieg -
łym ty go dniu noc ny mi ak cja mi kol por ta żu ulo tek, m.in. w D[omu] S[tu denc kim nr] 4,
pra gnę zwró cić uwa gę na oso bę Bo gu sła wa S[...] – stu den ta I ro ku Wy dzia łu Me ta lur gii
AGH [...]. Mam pod sta wy przy pusz czać, że jest on czyn nie za an ga żo wa ny w dzia łal ność
kon spi ra cyj ną”. Czyż by by ła to pro wo ka cja, a Bo gu sław S. uczest ni czył w tej ak cji kol -
por ta żu ulo tek na zle ce nie SB? Wy da je się to ma ło praw do po dob ne, bio rąc pod uwa gę
ca łość ma te ria łów. Bar dziej za sad na wy da je się hi po te za, że mi mo „wer bun ku” pro wa -
dził da lej dzia łal ność opo zy cyj ną, o czym nie in for mo wał SB.

16 czerw ca 1982 r. ppor. Bul ka udał się na uczel nię i przej rzał ak ta oso bo we Bo gu -
sła wa S. Z do ku men tów tych do wie dział się, że nie za li czył on se me stru zi mo we go, uzy -
skał urlop cho ro bo wy, a 28 ma ja 1982 r. zo stał skre ślo ny z li sty stu den tów. 

W tym cza sie spra wą TW ps. „Piotr” za in te re so wał się już za stęp ca sze fa KW MO
ppłk Biel, któ ry 20 czerw ca 1982 r. w ra mach kon tro li za po znał się z je go ak ta mi. 

Na stęp ne go dnia do szło za pew ne do spo tka nia Bul ki z „Pio trem”, gdyż w ma te ria -
łach znaj du je się ko lej ne po kwi to wa nie (tym ra zem na 300 zł) – da to wa ne na 21 czerw -
ca. Od kol por to wa nia ulo tek w mar cu 1982 r. mi nę ły już 3 mie sią ce – zbyt du żo, aby
moż na by ło do mnie my wać, że ta kwo ta sta no wi ła wy na gro dze nie za wy ko na nie wte dy
ja kie goś za da nia. Na le ży ra czej przy pusz czać, że te pie nią dze (po dob nie jak za dwo ma
po przed ni mi ra za mi) sta no wi ły ko lej ną nie uda ną pró bę zwią za nia TW ps. „Piotr” z SB76.

O te ma cie spo tka nia 21 czerw ca 1982 r. mo że my wnio sko wać z in for ma cji ope ra cyj -
nej z 2 lip ca 1982 r. Pod po rucz nik Bul ka za no to wał, że te go dnia Bo gu sław S. na wią zał
z nim kon takt te le fo nicz ny i powiadomił, że nie przy szedł na spo tka nie 28 czerw -
ca 1982 r., bo nie by ło go w Kra ko wie. Oświad czył, że nie ma pie nię dzy, nie wie, co ze
so bą zro bić. „W roz mo wie stwier dzi łem, że je że li by le piej się spi sy wał i re pre zen to wał
lep szą po sta wę niż do tych czas, to miał by pie nią dze i z uczel ni, i od nas77 [...]. Zwró ci -

Akta tajnych współpracowników kategorii B-10
Z
asó

b
 ar

c
h
iw

aln
y

99

76 Ad no ta cja, któ ra znaj du je się w ak tach TW ps. „Ka rol” (omó wio nych w po przed nim pod roz dzia -
le), jed no znacz nie wska zu je, że wrę cze nie wy na gro dze nia w pew nych wy pad kach by ło trak to wa ne przez
funk cjo na riu szy ope ra cyj nych ja ko me to da wią za nia da nej oso by z SB: „W ce lu in ten sy fi ka cji tej współ -
pra cy pró bo wa no wie lo krot nie sto so wać róż ne spo so by wią za nia TW z apa ra tem, lecz nie uzy ska no żad -
nych efek tów. M.in. chcia no TW wy na gra dzać, lecz on się na to nie zgo dził”. O me to dzie wią za nia
taj ne go współ pra cow ni ka z SB po przez za sto so wa nie bodź ca ma te rial ne go wspo mi na tak że F. Mu siał,
Wią�za�nie� taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków…, s. 173. W li te ra tu rze szko le nio wej MSW zwra ca no uwa gę
na bodź co wą funk cję wy na gro dze nia w pra cy z TW. „Na gro da speł nia waż ną ro lę w pro ce sie wy two rze -
nia po zy tyw nych sta nów emo cjo nal nych u taj ne go współ pra cow ni ka, na przy kład w po sta ci za do wo le -
nia, sa tys fak cji itp. Od po wied nio sto so wa ne na gro dy speł nia ją i tę do dat nią ro lę, że wy zwa la ją u taj ne go
współ pra cow ni ka ener gię i za pał do wy ko ny wa nia za dań, umac nia ją po czu cie obo wiąz ku oraz pod no -
szą sa mo oce nę wła snej war to ści”. AIPN Kr, 0179/6, A. Ra dom ski, H. Opiń ski, „Pra ca z taj ny mi współ -
pra cow ni ka mi”, War sza wa 1971, s. 44.

77 Ten frag ment roz mo wy po twier dza do mnie ma nie, że funk cjo na riusz ope ra cyj ny wrę czał Bo gu sła -
wo wi S. pie nią dze, aby go zwią zać z SB i za chę cić do rze czy wi stej współ pra cy, a nie po to, aby go wy -
na gro dzić za prze ka zy wa ne in for ma cje. Z ana lo gicz ną sy tu acją mie li śmy do czy nie nia w przy pad ku TW
ps. „Mar cin”, któ re go ak ta omó wio no w po przed nim pod roz dzia le.
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łem uwa gę TW, że je go do tych cza so wa po sta wa jest ka ry god na, zwłasz cza że zwró cił się
o po moc do nas w spra wie za ła twie nia urlo pu cho ro bo we go, a gdy my za czę li śmy za ła -
twiać mu tę sprawę, an ga żu jąc w to du żą ilość po waż nych lu dzi, to on wy je chał bez żad -
ne go uprzedze nia”.

W lip cu 1982 r. Bo gu sław S. prze by wał w miej scu swo je go sta łe go po by tu, gdzie
zaan ga żo wał się w dzia łal ność dusz pa ster ską. „Nie ma moż li wo ści kon ty nu owa nia współ -
pra cy”. 24 paź dzier ni ka 1982 r. ppor. Bul ka wy słał do Bo gu sła wa S. ko lej ny list – bez
re zul ta tu. 

26 kwiet nia 1983 r. funk cjo na riusz ope ra cyj ny spo rzą dził cha rak te ry sty kę TW
ps. „Piotr”: „Zo stał po zy ska ny do współ pra cy w grud niu 1981 r. na za sa dzie do bro wol -
no ści [...]. Prze ka za ne przez TW in for ma cje by ły wy ko rzy sty wa ne do roz pra co wy wa nia
osób po zo sta ją cych w na szym za in te re so wa niu w ra mach KE i SOS [krypt.] «Dru ka rze».
In for ma cje te by ły kon kret ne, rze tel ne, po le ga ją ce na praw dzie. Ostat nie spo tka nie
z TW mia ło miej sce 21 czerw ca 1982 r. W su mie od by to 12 spo tkań [...]. Był wy na gra -
dza ny trzy krot nie na łącz ną su mę 1300 zł”.

W SOS krypt. „Dru ka rze”78 TW ps. „Piotr” po ja wia się tyl ko raz. W jed nej z no ta tek
po da no, iż SB do wie dzia ła się z trzech źró deł (TW ps. „Se wer”, TW ps. „Pu ma” oraz
kTW [sic!] ps. „Piotr”79) o tym, „że w lu tym i mar cu 1982 r. na te re nie AGH i Mia stecz -
ka Studenc kie go im. XX-le cia PRL mia ły miej sce fak ty kol por ta żu ulo tek oraz biu le ty -
nu «Póki My Ży je my», sy gno wa ne go przez Aka de mic ki Ruch Sa mo obro ny [...].
W związ ku z po wyż szym po sta no wio no za ło żyć SOS [krypt.] «Dru ka rze»”80.

Cy to wa na wy żej cha rak te ry sty ka „Pio tra” – jak moż na się zo rien to wać – zu peł nie nie
od da je prze bie gu je go „współ pra cy” z SB. In for ma cje o kil ku na stu spo tka niach i kil ku -
krot nym wy na gra dza niu ro bią wra że nie, zwłasz cza w ze sta wie niu z po zy tyw ną opi nią
na te mat tre ści je go do nie sień. Jed nak że, gdy czy ta my ak ta TW ps. „Piotr” oraz prze glą -
da my ma te ria ły SOS krypt. „Dru ka rze”, to nie znaj du je my pod staw do ta kich stwier dzeń.
Wy da je się, że ppor. Bul ka w cha rak te ry sty ce te go TW nie na pi sał o nim praw dy.

Ak ta TW ps. „Piotr” 1 czerw ca 1983 r. po sta no wio no prze ka zać do Wy dzia łu IV KW
MO w Ka to wi cach (ja ko jed nost ki wła ści wej) do dal sze go pro wa dze nia. 14 ma ja 1984 r.
ppor. Bul ka od no to wał: „TW zo stał wy da lo ny z se mi na rium i nie pro wa dzi żad nej dzia -
łal no ści. Wydz[iał] IV WUSW w Ka to wi cach zwró cił z po wro tem tecz kę TW do na sze -
go wy dzia łu. Po nie waż nie po sia da my moż li wo ści dal sze go wy ko rzy sta nia TW, ma te ria ły
po sta no wio no zło żyć do ar chi wum Wydz[ia łu] «C»”.

Jak wi dać, na pod sta wie za cho wa nych ma te ria łów moż na wysunąć hipotezę, że TW
ps. „Piotr” nie współ pra co wał z SB.

Jo lan ta R. w mo men cie zwer bo wa nia mia ła 22 la ta i by ła stu dent ką Aka de mii Eko -
no micz nej w Kra ko wie. Na je den rok prze rwa ła stu dia i wy je cha ła do Fran cji, za pew ne
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78 Ak ta SOS krypt. „Dru ka rze” za cho wa ły się: AIPN Kr, 0101/12314, t. 1–2 (do ku men ta cja pa pie -
ro wa) oraz AIPN Kr, 0101/460 (mi kro film tych sa mych akt, za wie ra ją cy nie co wię cej do ku men tów).
Spra wę pro wa dził ppor. Ar tur Bul ka. Fi gu ran ta mi by li: Sta ni sław No wak, Sta ni sław Smo lań ski, Ma ciej
Du dek, Bar ba ra Stecz ko i Sta ni sław Du dek.

79 Mi mo że z tecz ki per so nal nej TW ps. „Piotr” wy ni ka, że miał on zo stać po zy ska ny do współ pra -
cy z SB w grud niu 1981 r., to jesz cze w mar cu 1982 r. wy stę pu je on w do ku men tach ope ra cyj nych SB
ja ko kan dy dat na taj ne go współ pra cow ni ka.

80 AIPN Kr, 0101/12314, SOS krypt. „Dru ka rze”, t. 1, k. 21.
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w ce lach za rob ko wych. Po nie waż skoń czył się jej urlop dzie kań ski, któ ry wzię ła, aby
móc wy je chać za gra ni cę, zo sta ła skre ślo na z li sty stu den tów. Po po wro cie do Pol ski
złoży ła do dzie ka na po da nie o re ak ty wo wa nie w pra wach stu den ta. Kon takt ope ra cyj ny
ps. „M”81 po wia do mił o jej sy tu acji ppor. Wie sła wa Sta sie la ka, któ ry w ra mach SB „opie -
ko wał się” tą uczel nią. 

12 paź dzier ni ka 1978 r. Sta sie lak we wnio sku o prze pro wa dze nie roz mo wy na pi sał:
„Pro rek tor uza leż nił spra wę przy ję cia [Jo lan ty R. na stu dia] od nas. Pra wi dło wo po wi -
nien skie ro wać w[yżej] wym[ie nio ną] na okres 1 ro ku do pra cy w uspo łecz nio nym za -
kła dzie [...]. Roz mo wę wy ko rzy stam do ze bra nia in for ma cji o sy tu acji na AE,
o pro ble mach nur tu ją cych stu den tów i pra cow ni ków oraz o in nych oso bach wy jeż dża ją -
cych za gra ni cę. Po nad to w cza sie roz mo wy bę dę dą żył do ze bra nia in for ma cji od no śnie
moż li wo ści wy ko rzy sta nia ope ra cyj ne go w[yżej] wym[ie nio nej]”. 

16 paź dzier ni ka 1978 r. Jo lan ta R. na pi sa ła wła sno ręcz ne zo bo wią za nie. „Zo bo wią -
zu ję się, że in for ma cje prze ka zy wa ne pra cow ni ko wi SB bę dą obiek tyw ne i po le ga ły
na praw dzie. Po wyż szy fakt za cho wam w naj głęb szej ta jem ni cy na wet przed naj bliż szą
ro dzi ną. In for ma cje prze ze mnie prze ka zy wa ne na pi śmie bę dę pod pi sy wa ła ob ra nym
pseu do ni mem «An ka». Zo bo wią za nie do ty czy okre su stu diów na Aka de mii Eko no micz -
nej”. Po ni żej zna lazł się jej pod pis oraz da ta.

W ak tach znaj du ją się jesz cze jej dwa wła sno ręcz ne po kwi to wa nia na kwo ty
po 500 zł – oba z 1979 r. (z 30 mar ca oraz 8 li sto pa da). 

W kwe stio na riu szu TW od no to wa no: „TW [ps.] «An ka» ukoń czył w grud niu 1980 r.
stu dia na Aka de mii Eko no micz nej, do któ re go to śro do wi ska był po zy ska ny. Od 15 grud -
nia 1980 r. TW pod jął pra cę w Okrę go wym Za rzą dzie Do cho dów Pań stwo wych i Kon tro li
Fi nan so wej, któ ry dzia ła jąc po dob nie jak NIK, ści śle współ pra cu je z Wydz[ia łem] P[rze -
stępstw] G[ospo dar czych] tut[ej szej] ko men dy. Pod pi su jąc zo bo wią za nie w dniu 16 paź -
dzier ni ka 1978 r., TW za strzegł so bie w nim, że dot[yczy] ono okre su stu diów na AE”.

Czy in for ma cje prze ka zy wa ne przez TW ps. „An ka” mia ły dla SB war tość ope ra cyj -
ną? Pod po rucz nik Sta sie lak, cha rak te ry zu jąc 4 ma ja 1981 r. OZI, na pi sał: „W okre sie
współ pra cy TW prze ka zał sze reg ob szer nych in for ma cji dot[yczą cych] D[uszpa ster stwa]
A[ka de mic kie go] «Becz ka»82 oraz śro do wi ska stu denc kie go AE. In for ma cje otrzy my wa -
ne od TW zo sta ły w peł ni po twier dzo ne przez oso bo we źró dła Sek cji 3a oraz in ne źró dła
wy ko rzy sty wa ne w ra mach spra wy obiek to wej [krypt.] «Kup cy». Spo tka nia z TW [ps.]
«An ka» od by wa no po cząt ko wo w ka wiar ni, a na stęp nie w LK [krypt.] «Mo zai ka» – prze -
cięt nie 2–3 ra zy w mie sią cu. TW był dwu krot nie wy na gra dza ny na łącz ną kwo tę 1000 zł.
TW jest oso bą in te li gent ną, o do brej pre zen cji, w roz mo wach swo bod ny i szcze ry. Jest
oso bą wie rzą cą [...]. Kon takt z TW zo sta nie pod trzy ma ny na za sa dzie KO”.

Sprawdź my za tem war tość ope ra cyj ną in for ma cji prze ka za nych przez „An kę”, któ re
tra fi ły do SO krypt. „Wier ni” oraz SOS krypt. „Kup cy”.
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81 Nie wie my, kim był KO ps. „M”, jed nak z cy to wa ne go da lej pi sma ppor. Sta sie la ka wy ni ka to
jedno znacz nie. Pro blem współ pra cy z SB władz Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie nie zo stał do tej
po ry opra co wa ny.

82 „Becz ka” to Do mi ni kań skie Dusz pa ster stwo Aka de mic kie za ło żo ne we wrze śniu 1964 r. w Kra ko -
wie przy ko ście le Do mi ni ka nów. W la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku opie -
ku nem „Becz ki” był o. Jan An drzej Kło czow ski OP. W tym cza sie „Becz ka” peł ni ła nie tyl ko waż ną ro lę
re li gij no -for ma cyj ną, lecz tak że by ła ośrod kiem nie za leż nej kul tu ry i ba zą opo zy cji an ty sys te mo wej. 
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Siód my tom SO krypt. „Wier ni”83 (obej mu ją cy la ta 1978–1981) za cho wał się w nie -
złym sta nie84. Znaj du je my tam sześć do nie sień TW ps. „An ka”:

– z 30 mar ca 1979 r.85 – in for ma cja o pre lek cji w „Becz ce” na te mat ro syj skiej my śli
chrze ści jań skiej (stresz cze nie wy kła du, da ne na te mat fre kwen cji oraz wia do mość, że nie
by ło ni ko go zna jo me go);

– z 18 paź dzier ni ka 1979 r.86 – in for ma cja o wy kła dzie w „Becz ce” na te mat „Mał -
żeń stwo – wy bór part ne ra”;

– z 7 li sto pa da 1979 r.87 – in for ma cja o wy kła dzie dr. Ja na Kło czow skie go na te mat
„Śmierć Bo ga – współ cze sny spór o re li gię”;

– z 8 li sto pa da 1979 r.88 – in for ma cja o wy kła dzie ks. Paw łow skie go na te mat in tu icji
psy cho lo gicz nej;

– z 29 li sto pa da 1979 r.89 – in for ma cja o wy kła dzie ks. Hal le ra z cy klu „Spór wia ry
z na uką”;

– z 1 lu te go 1980 r.90 – in for ma cja o wy kła dzie dr. Wie lo wiey skie go „Kie dy mał żeń -
stwo jest uda ne?”. 

TW ps. „An ka” – naj wy raź niej wy py ty wa na przez ppor. Sta sie la ka – prze ka za ła, że
nie za uwa ży ła w „Becz ce” ni ko go z AE, w szcze gól no ści nie wi dzia ła tam Jac ka Skro -
bo to wi cza91 (po ka za no jej zdję cie, aby wie dzia ła, jak wy glą da), nie na tra fi ła w „Becz ce”
na ulot ki SKS. Po nad to po in for mo wa ła, że na AE studenci nie są za in te re so wa ni
VIII Zjaz dem PZPR.

SOS krypt. „Kup cy”92 pro wa dzo na by ła od 3 ma ja 1977 r. do 15 wrze śnia 1978 r.,
a więc w okre sie, kie dy Jo lan ta R. prze by wa ła we Fran cji. Spra wę za mknię to za nim zo -
sta ła po zy ska na. Za cho wa ła się spo ra część akt, w któ rych nie ma ani sło wa na te mat Jo -
lan ty R. lub TW ps. „An ka”.

Przy to czo ne wy żej do nie sie nia „An ki” do ty czą ce te ma ty ki wy kła dów w „Becz ce”
oraz in for ma cje o na stro jach wśród stu den tów AE nie mia ły dla SB du żej war to ści ope -
ra cyj nej. Dwa wy na gro dze nia jej wy pła co ne praw do po dob nie mia ły na ce lu zwią za nie
jej z SB (po rów nu jąc da ty po kwi to wań z da ta mi do nie sień, moż na prze ko nać się, że
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83 AIPN Kr, 08/250, SO krypt. „Wier ni”, t. 1–8. Spra wa obiek to wa pro wa dzo na w la tach 1961–1989
na dusz pa ster stwo aka de mic kie w Kra ko wie. 

84 Z lat 1982–1989 za cho wa ły się tyl ko nie licz ne do ku men ty.
85 AIPN Kr, 08/250, SO krypt. „Wier ni”, t. 7, k. 64. 
86 Ibi�dem, k. 122.
87 Ibi�dem, k. 128.
88 Ibi�dem, k. 129.
89 Ibi�dem, k. 165.
90 Ibi�dem, k. 182.
91 Ja cek Skro bo to wicz (1944–2015) – uczest nik SKS i współ pra cow nik KSS „KOR” w Kra ko wie.
92 AIPN Kr, 010/12009, SOS krypt. „Kup cy”. Spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia pro wa dzo na by ła

przez ppor. Wie sła wa Sta sie la ka. Za ło żo no ją po do no sie TW ps. „Ket man” z 7 III 1977 r., w któ rym po -
da no, że z ini cja ty wy „Gra czy” (re sor to wy kryp to nim KOR) zbie ra ne są pod pi sy pod pe ty cją do mar -
szał ka Sej mu PRL. De par ta ment III MSW prze ka zał ko pię tej pe ty cji do KW MO w Kra ko wie i na jej
pod sta wie usta lo no na zwi ska sze ściu stu den tów AE, któ rzy się pod nią pod pi sa li. Zo sta li oni fi gu ran ta -
mi SOS krypt. „Kup cy”. W mel dun ku ope ra cyj nym ppor. Sta sie lak 28 IX 1978 r. podał: „Bio rąc pod uwa -
gę fakt, że ak tu al nie nie stwier dza się po wią zań fi gu ran tów z SKS oraz że nie wy ka zu ją oni ne ga tyw nych
ini cja tyw, spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. «Kup cy» zo sta je za koń czo na i zło żo na do ar chi wum
Wydz[ia łu] «C» KW MO w Kra ko wie”. 
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wypła tę pie nię dzy trud no wy tłu ma czyć war to ścią in for ma cji do star czo nych 30 mar ca
i 8 li sto pa da 1979 r.). 

Dwu dzie sto jed no let ni Mi ro sław K. zo stał po zy ska ny do współ pra cy 14 czerw ca
1983 r., trzy dni po tym, jak SB zna la zła w je go po ko ju w do mu stu denc kim dru ki dru -
gie go obie gu (na sto le by ły ulot ki, a w sza fie kil ka ko pert ze zdję cia mi). Prze szu ka nie
wią za ło się z za trzy ma niem na kol por to wa niu pod ziem ne go pi sma „Hut nik” stu den ta
AWF Kon ra da So bo la, któ ry miesz kał w tym sa mym po ko ju co Mi ro sław K. Ten ostat ni
był w tym cza sie w trud nej sy tu acji oso bi stej. Funk cjo na riusz SB kpr. Je rzy Szu fli ta na -
pi sał: „Ostat nio nad uży wał al ko ho lu, aby za po mnieć swój nie szczę sny zwią zek z [...].
Po na pi sa niu wy ja śnie nia do ty czą ce go roz cho du nie le gal nych ma te ria łów, po da niu kon -
tak tów w śro do wi sku stu den tów dzia ła ją cych w opo zy cji, roz mów ca zo bo wią zał się pi -
sem nie do współ pra cy, obie ra jąc pseu do nim «Ka mil»”.

Za cho wa ły się frag men ty je go tecz ki per so nal nej i pra cy. Wśród do ku men tów jest
wła sno ręcz ne zo bo wią za nie do współ pra cy z da tą 11 czerw ca 1983 r. (a więc pod pi sał
je w tym sa mym dniu, w któ rym by ło prze szu ka nie), wła sno ręcz ne oświad cze nie
z 12 czerw ca 1983 r. na te mat ma te ria łów u nie go zna le zio nych, z wy ka zem osób, którym
sprze dał zdję cia z or łem w ko ro nie, i na zwą nie le gal nej or ga ni za cji.

W ak tach znaj du je się tak że pięć in for ma cji ope ra cyj nych pi sa nych ręcz nie przez
funk cjo na riu sza SB ze spo tkań z KO, a po tem TW ps. „Ka mil”: 

– 14 czerw ca 1983 r. TW ps. „Ka mil” prze ka zał in for ma cję o re ak cji ko le gów na je go
za trzy ma nie oraz o pra cow ni ku AGH, któ ry bie rze ła pów ki w za mian za zda nie eg za mi nu; 

– 30 li sto pa da 1983 r. TW ps. „Ka mil” prze ka zał, że w po przed nim dniu do szło
do trans ak cji mię dzy nim a Paw łem. W za mian za książ ki (po 1 egz.) TW do stał od Paw -
ła 700 sztuk pa pie ru A3, któ ry miał prze ka zać „Gru be mu” (toż sa mość Paw ła i „Gru be -
go” by ła zna na za rów no „Ka mi lo wi”, jak i funk cjo na riu szo wi ope ra cyj ne mu); 

– 14 grud nia 1983 r. TW ps. „Ka mil” otrzy mał za da nie – miał roz kle ić z Kra jew -
skim 50 ulo tek na AWF; 

– 20 stycz nia 1984 r. TW ps. „Ka mil” prze ka zał SB ulot kę pt. „Ku rier Stu denc ki”
oraz kil ka sta rych ulo tek i opo wie dział SB o spo tka niu z „Ły sym”93, któ ry szedł do Te -
re sy Ury gi94 po ży czyć pie nią dze; 

– 16 czerw ca 1984 r. TW ps. „Ka mil” po in for mo wał o swo ich pro ble mach na stu -
diach (ko le dzy po dej rze wa li, że współ pra co wał z SB).

23 li sto pa da 1983 r. od by ło się spo tka nie kon tro l ne z udzia łem kpt. Mar ka Ka ni.
„W cza sie roz mo wy z TW włą czo ny był ukry ty mi kro fon, ce lem lep sze go opra co wa nia
in for ma cji ope ra cyj nej. Jed nak zły stan tech nicz ny te go sprzę tu spra wił, że roz mo wa nie
zo sta ła na gra na. TW od po wia dał na za da wa ne przez nas py ta nia, któ re do ty czy ły opo zy -
cji AWF-owskiej, szcze gól nie oso by Te re sy Ury gi, Kra jew skie go, Ko mo row skie go,
sprawy po wie la cza, władz uczel ni, a po nad to oso by «Gru be go» (TW [ps.] «Ka mil» podał,
że jest to Grze gorz Fi mo wicz95), «Ły se go» – stu den ta AGH i in nych po ru sza nych
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93 Cho dzi praw do po dob nie o Da riu sza War pa sa ps. „Ły sy” – dzia ła cza NZS na AGH.
94 Te re sa Ury ga (ur. 1960) – dzia łacz ka NZS na AWF, tak że po 13 grud nia. 10 VI 1983 r. zo sta ła

aresz to wa na, prze trzy my wa na w aresz cie śled czym przy ul. Ba to re go (24 godz.), na stęp nie w aresz cie
przy ul. Mo gil skiej w Kra ko wie, 2 VII 1983 r. zo sta ła zwol nio na na mo cy amne stii. 

95 Grze gorz Fi mo wicz (ur. 1960) – dzia łacz NZS na Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie, pod ziem ny
dru karz. 5 III 1984 r. w je go po ko ju w do mu stu denc kim do ko na no prze szu ka nia, a z nim sa mym 
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w poprzednich in for ma cjach, a wy ma ga ją cych uści śle nia czy po sze rze nia [...]. Za cho wa -
nie TW by ło nor mal ne, od po wia dał na za da wa ne py ta nia sze ro ko, lecz da ło się za uwa -
żyć, że jesz cze nie da rzy nas cał ko wi tym za ufa niem i nie mó wi zbyt nio o fak tach go
ob cią ża ją cych. Są dzę, że jest to spra wa cza su”.

Ko lej ne spo tka nie kon tro l ne z udzia łem kpt. Ka ni od by ło się pół ro ku póź niej
– 30 maja 1984 r. Funk cjo na riusz za no to wał: „Spo tka nia od by wa ły się sys te ma tycz nie,
in for ma cje prze ka zy wa ne ust nie w sa mo cho dzie lub w ho te lu. Wy na gra dza ny nie był.
Od po cząt ku współ pra cy był po dej rze wa ny przez b. NSZZ o współ pra cę z na szy mi or -
ga na mi na za sa dzie do mnie ma nia. TW [ps.] «Ka mil» nie przej mo wał się tym, ale si łą
rze czy at mos fe ra na uczel ni sta ła się wo kół nie go nie przy jem na. Ten fakt ogra ni czał tak -
że moż li wo ści uzy ski wa nia in te re su ją cych nas da nych [...]. W sto sun ku do nas lo jal ny
i szcze ry. Psy chicz nie ma ło wy trzy ma ły na sy tu acje stre so we, któ rych mu nie bra ko wa -
ło. Być mo że jest to po wo dem, że w spo sób de li kat ny, ale zde cy do wa ny po pro sił
o formal ne roz wią za nie z nim «umo wy o współ pra cy». Uwa żam, że w przy szło ści TW
[ps.] «Ka mil» bę dzie w sto sun ku do na szych służb lo jal ny i [bę dzie] udzie lał po mo cy
na mia rę swo ich ak tu al nych moż li wo ści, ale już ja ko zwy kły oby wa tel [...]. W związ ku
z tym pro po nu ję wy ko rzy stać TW [ps.] «Ka mil» do cza su, aż nie ze rwie wszyst kich kon -
tak tów z Kra ko wem, a po tym tecz ki zło żyć w ar chi wum Wydz[ia łu] «C». Na tym spo -
tka niu TW [ps.] «Ka mil» zo bo wią zał się prze ka zać SB in for ma cje na te mat po by tu gru py
stu den tów AWF w Ho lan dii”.

Ko lej ne spo tka nie z „Ka mi lem” od by ło się do pie ro pół ro ku póź niej. 19 li sto pa -
da 1984 r. kpr. Szu fli ta za no to wał: „W dniu dzi siej szym TW ps. «Ka mil» prze ka zał mi
in for ma cję, że nie uzy skał in for ma cji dot[yczą cej] gru py AWF w Ho lan dii ani żad nych
in nych da nych mo gą cych mnie in te re so wać”.

Aby mieć peł niej szy ob raz TW ps. „Ka mil”, trze ba przy to czyć jesz cze trzy do ku men -
ty z je go tecz ki per so nal nej. 

Pierw szym, z 25 lu te go 1984 r., jest no tat ka MO, w któ rej po da no, że Mi ro sław K.
wraz z ko le gą, pi ja ni, zo sta li za trzy ma ni o pół no cy na os. Stru sia. „Prze no si li wią zan kę
kwia tów – goź dzi ków, ogó łem 24 sztuki, na cho in ce”. Wy ja śni li, że ko le żan ka ma uro -
dzi ny i zro bi ła im pre zę. Po je cha li póź no wie czo rem na Kle parz, aby ku pić kwia ty, ale
sto iska by ły już nie czyn ne. Ku pi li tyl ko 1/2 li tra wód ki. Kwia ty za bra li spod po mni ka
mi li cjan tów na Ron dzie Mo gil skim”. 

W ko lej nej in for ma cji za uwa żo no, że ra no 25 lu te go 1984 r. Mi ro sław K. wraz z ko -
le gą zło ży li wie niec kwia tów pod po mni kiem mi li cjan tów na Ron dzie Mo gil skim.

Z trze cie go do ku men tu, z 16 czerw ca 1984 r., wy ni ka, że Mi ro sław K. zo stał za wie -
szo ny w pra wach stu den ta na pół ro ku w związ ku z nad uży wa niem al ko ho lu i awan tu rą,
ja ką w sta nie upo je nia zro bił kie row ni ko wi do mu stu denc kie go, któ ry nie chciał go wpu -
ścić do aka de mi ka.

W cha rak te ry sty ce TW ps. „Ka mil” z 6 grud nia 1984 r. nad mie nio no: „Ze wzglę du
na to, że był za trzy my wa ny w tym cza sie przez SB, po dej rze wa no go o współ pra cę z na -
szy mi or ga na mi. Szcze gól nie at mos fe rę nie chę ci two rzy li by li dzia ła cze NZS AWF
w Kra ko wie. Ogra ni cza ny przez te oso by prze ka zał kil ka war to ścio wych (o du żym stop -
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przeprowa dzo no roz mo wę pro fi lak tycz no -ostrze gaw czą. Na stęp nie ob ję to go kon tro lą ope ra cyj ną w ra -
mach spra wy obiek to wej krypt. „Rol nik” (jej ak ta znisz czo no w 1990 r.). 
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niu praw do po do bień stwa) in for ma cji ze swo je go śro do wi ska. Pre sja ww. osób oraz po -
stę po wa nie dys cy pli nar ne na uczel ni (za nad uży wa nie al ko ho lu) do pro wa dzi ły do stre -
sów u TW – po pew nym cza sie po pro sił o za koń cze nie współ pra cy. Bio rąc to pod uwa gę,
jak i to, że wy mie nio ny tar gnął się w prze szło ści na swo je ży cie (z po wo du zdra dy je go
dziew czy ny), więc nie jest za pew ne od por ny psy chicz nie, po sta no wio no za koń czyć z nim
współ pra cę”.

TW ps. „Ka mil” teo re tycz nie miał spo re moż li wo ści ope ra cyj ne, gdyż znał wie lu waż -
nych dzia ła czy pod ziem nych struk tur NZS, któ rzy by li w tym cza sie w za in te re so wa niu
SB i pro wa dzi li ak tyw ną dzia łal ność. W prak ty ce jed nak ogra ni cza ła je nie uf ność śro do -
wi ska po dej rze wa ją ce go go o współ pra cę z SB, a tak że je go sła ba kon dy cja psy chicz na,
zwią za ne z tym nad uży wa nie al ko ho lu oraz pró ba sa mo bój cza. Aż trzy spo tka nia kon -
tro l ne w okre sie trwa ją cej oko ło 1,5 ro ku współ pra cy do wo dzą, że nie ukła da ła się ona
chyba po my śli SB.

Pra cow ni cy SB mie li wąt pli wo ści co do ka te go rii ar chi wal nej, któ rą na le ża ło nadać
tym ak tom. Ma te ria ły zło żo no do ar chi wum w ma ju 1985 r. Na ostat niej stro nie po sta no -
wie nia o roz wią za niu współ pra cy ktoś do pi sał w punk cie dru gim (in nym środ kiem kry -
ją cym niż wcze śniej szy tekst): „Na 15 lat”. Ale ni żej, w punk cie trze cim, pod da tą
17 ma ja 1985 r., ktoś in ny (praw do po dob nie funk cjo na riusz Wy dzia łu „C”) na pi sał: „Prze -
cho wy wa nie: B -10”. Tecz ka pra cy ma ka te go rię B -5. Ak tom nada no więc ka te go rię ar -
chi wal ną wła ści wą dla kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków. Uzna no
za pew ne – mi mo wąt pli wo ści – że ak ta nie ma ją war to ści ope ra cyj nej. 

Po dob ne wahania do ty czy ły akt TW ps. „Ve la squ ez”, czy li Ro ber ta P. We wnio sku
o roz wią za nie współ pra cy pro po no wa no, aby ma te ria ły zło żyć w ar chi wum na okres
15 lat. Na kwe stio na riu szu TW nie ma ko men ta rza pra cow ni ków Wy dzia łu „C”, ale
notatka in for ma cyj na z opra co wa nia akt, któ ra no si da tę 7 grud nia 1984 r., za wie ra
adnotację: „B -10, rb -1995”.

Ro bert P. w chwi li po zy ska nia miał za le d wie 18 lat. Je go ofi ce rem pro wa dzą cym by -
ła ko bie ta. Być mo że spo wo do wa ne to by ło je go mło dym wie kiem. Pod po rucz nik Ma ria
Ma ciej ko na je go te mat na pi sa ła: „Zaj mu je się ma lo wa niem ob ra zów i ich sprze da żą,
wy kształ ce nie pod sta wo we, za wo du nie po sia da”. 

29 grud nia 1981 r. w bu dyn ku KW MO w Kra ko wie Ro bert P. pod pi sał zo bo wią za -
nie do współ pra cy oraz spo rzą dził ob szer ne oświad cze nie: „W wie ku lat 15 by łem za an -
ga żo wa ny w ruch hi pi sów. Lu dzie, któ rych tam po zna łem, to: «Her mes»96, «Ba ca», Pa weł
Mo skal, Ja ga Dy mek, «Pies»97 itd. Bę dąc na zlo tach, cza sem bra łem nar ko ty ki. By ło to
pięć ra zy, po czym z tym ze rwa łem. Miej sca zlo tów to: Czę sto cho wa, Kal wa ria, Kra ków,
Biesz cza dy. Z ru chem hip[p]i[es] ze rwa łem rok te mu, co nie zna czy, że prze sta łem sym -
pa ty zo wać. Z ru chem pa cy fi stycz nym sym pa ty zo wa łem w okre sie wa ka cji, kie dy to mia -
łem oka zję ze tknąć się po now nie z wy żej wy mie nio ny mi oso ba mi, to zna czy: «Ba ca»,
«Her mes». Z «Ba cą» mia łem spo tka nie na zlo cie ru chu hip[p]i[es] w So po cie. W ostat -
nie wa ka cje sprze da wa łem po ezję o cha rak te rze pa cy fi stycz nym. Au to ra mi tych wier szy
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96 „Her mes” to pseu do nim Le cha Krze wic kie go, jed ne go z ne sto rów ru chu hi pi sow skie go w Pol sce,
na zy wa ne go też w Kra ko wie „Ta ta Hi pis”.

97 „Pies” to pseu do nim Ry szar da Ter lec kie go, jed ne go z ne sto rów ru chu hi pi sow skie go w Pol sce,
obec ne go wi ce mar szał ka Sej mu RP i sze fa Klu bu Par la men tar ne go Pra wa i Spra wie dli wo ści.
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by li: Woj tek «Tar zan»98 i «Ba ca»”. Dal szy ciąg do ku men tu do ty czy kon tak tów Ro ber -
ta P. z Ru chem Mło dej Pol ski przed 13 grud nia. W kwe stio na riu szu TW za pi sa no, że
Robert P. zo stał „po zy ska ny do roz pra co wa nia RMP i ru chu hip pies”. 

9 stycz nia 1982 r. otrzy mał 800 zł wy na gro dze nia (w ak tach jest je go wła sno ręcz ne
po kwi to wa nie). Nie wie my, czy pie nią dze wy pła co no mu za ja kieś in for ma cje war to ścio -
we z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia. Bio rąc jed nak pod uwa gę, że otrzy mał je za le d -
wie 11 dni od po zy ska nia, mo że my za kła dać, że – po dob nie jak w in nych takich
przy pad kach – by ła to pró ba zwią za nia go z SB i za chę ce nia do prze ja wia nia ini cja ty wy.

W ak tach SOR krypt. „Ja giel loń czyk”99 znaj du ją się dwa do no sy „Ve la squ eza” (spi -
sa ne ze słów przez por. M. Ma ciej kę)100. Odnoszą się one głów nie osób, któ re rów nież
by ły ewi den cjo no wa ne przez SB ja ko jej taj ni współ pra cow ni cy (o czym, oczy wi ście,
TW ps. „Ve la squ ez” nie mógł wie dzieć, choć z tre ści do no sów wy ni ka, że to po dej rze -
wał). Pierw sze do nie sie nie no si da tę 21 stycz nia 1982 r. i dotyczy głów nie kon flik tu Mar -
ka Pła szew skie go101 z Pio trem Mę ży kiem102. Mę żyk za rzu cał Pła szew skie mu kra dzież
pie nię dzy, ma chloj ki fi nan so we, a także to, że jest „szpic lem”. Jest w nim również mowa
o lo ka lu przy ul. Die tla w Kra ko wie, w któ rym miesz ka ło kil ku hip i sów, m.in. Drwal10 3

i „Ba ca”. Dru gi do nos, z 20 lu te go 1982 r., do ty czy pre ten sji Mę ży ka do Pła szew skie go
w związ ku z tym, że Mę żyk „na pu ścił” na Pła szew skie go „re cy dy wi stę”, aby ten wy eg -
ze kwo wał dług. Po da no w nim rów nież miej sce po by tu „Ba cy”, „Her me sa”, Drwa la oraz
Jac ka Ka zu bow skie go, któ ry wła sno ręcz nie miał spo rzą dzić 20 ulo tek. Z tej in for ma cji
por. Ma ciej ko spo rzą dzi ła na stę pu ją cy wy ciąg: „W krę gu zna jo mych TW pa nu je pew na
po dejrz li wość w sto sun ku do M. Pła szew skie go; ucho dzi on za agen ta SB [jak wie -
my – słusz nie]. Swo ją dro gą Mę żyk i in ne oso by ma ją z nim «po ra chun ki» w spra wach
fi nan so wych”.

Już 20 kwiet nia 1982 r. prze pro wa dzo no z Ro ber tem P. roz mo wę son da żo wo -ostrze -
gaw czą (z cze go moż na wno sić, że „współ pra ca” nie ukła da ła się po my śli SB).

W kwe stio na riu szu TW ps. „Ve la squ ez” po da no na stę pu ją cy po wód roz wią za nia
współ pra cy: „W po cząt ko wym okre sie współ pra cy prze ka zy wa ne przez TW in for ma cje
przed sta wia ły pew ną war tość z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia, a nad to TW przy cho dził
na spo tka nia punk tu al nie i współ pra cę trak to wał po waż nie. W tym okre sie TW nie pra -
co wał za wo do wo ani nie uczył się. Od czerw ca 1982 r. roz po czął pra cę za wo do wą,
co – obok zła go dze nia ry go rów sta nu wo jen ne go – wpły nę ło ujem nie na ja kość współ -
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98 Cho dzi o Woj cie cha Mi cha lew skie go ps. „Tar zan”, jed ne go z ne sto rów ru chu hi pi sow skie go
w Polsce, au to ra książ ki Mi�sty�cy�i nar�ko�ma�ni, Olsz tyn 1992.

99 AIPN Kr, 08/302, SO krypt. „Ja giel loń czyk”, t. 1–20. Spra wa obiek to wa do ty czą ca in wi gi la cji
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

100 Ibi�dem, t. 16, In for ma cja ope ra cyj na spi sa na ze słów, 21 I 1982 r., k. 9; ibi�dem, In for ma cja ope -
ra cyj na spi sa na ze słów, 20 II 1982 r., k. 10.

101 Ma rek Pła szew ski (ur. 1960) – od 1979 r. był za re je stro wa ny ja ko KO, a na stęp nie ja ko TW
ps. „Mar co”. P. Fra na szek, op.�cit., s. 132.

102 Piotr Mę żyk (ur. 1960) – od 1980 r. był za re je stro wa ny ja ko KO, a po tem TW ps. „Woj tek”. Ibi�-
dem, s. 130.

103 Ta de usz Drwal (ur. 1958) – dzia łacz zwią za ny z ru chem hipi sow skim oraz „So li dar no ścią”.
Od kwiet nia do czerw ca 1982 r. in ter no wa ny. W grud niu 1982 r. wy je chał do USA. Zob. M. Le wan dow -
ski, M. Gaw li kow ski, Gaz�na uli�cach.�KPN�w Kra�ko�wie 1981–1982.�Stan�wo�jen�ny, t. 2, Kra ków 2011,
s. 125–160.
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pra cy, któ rą TW trak to wał ja ko przy mus, zry wał spo tka nia, za da nia re ali zo wał nie rze tel -
nie bądź w ogó le. W związ ku z po wyż szym wie lo krot nie ostrze ga no TW, aby zmie nił
swo je po stę po wa nie, lecz od no si ło to efekt do raź ny. TW ce cho wa ło pew ne za chwia nie
rów no wa gi psy chicz nej, po zo sta wał w le cze niu psy chia trycz nym, co mia ło zwią zek
z wcze śniej szym nar ko ty zo wa niem się”. 

W cha rak te ry sty ce TW z 26 li sto pa da 1984 r. na pi sa no: „W trak cie współ pra cy uzy -
ska no pew ne in for ma cje przy dat ne z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia, a do ty czą ce czę -
ścio we go roz pra co wa nia i bie żą cej kon tro li śro do wi ska pa cy fi stów104 czy KPN10 5, bądź
też wą skich krę gów śro do wi ska stu denc kie go106. Od kwiet nia 1982 r. [tj. już po trzech
mie sią cach od po zy ska nia – M.L.] TW za czął za nie dby wać współ pra cę. Mi mo kil ku
rozmów ostrze gaw czych i gróźb, że mo że zo stać po wo ła ny do woj ska, nie zmie nił swojej
po sta wy”. 

Pod po rucz nik Ma ciej ko 13 paź dzier ni ka 1984 r.107 prze pro wa dzi ła z TW ko lej ną roz -
mo wę ostrze gaw czą: „W DUSW Kra ków -Kro wo drza zgło sił się na we zwa nie TW [ps.]
«Ve la squ ez», z któ rym nie utrzy my wa no kon tak tu od 1,5 ro ku. Wy py ty wa no go o Bo że -
nę Wit kow ską108 oraz Ja ro sła wa Ka zu bow skie go109, a tak że o pra cow ni ków Mu zeum Na -
ro do we go (w któ rym do ryw czo pra co wał) w związ ku z kra dzie żą ob ra zów Jac ka
Mal czew skie go. Udzie lił pew nych in for ma cji o cha rak te rze ogól nym”. No tat ka koń czy
się stwier dze niem: „W związ ku z tym, że TW nie utrzy mu je kon tak tów z B[oże ną] Wit -
kow ską czy też oso ba mi po zo sta ją cy mi w na szym za in te re so wa niu, a tak że ze wzglę du
na le cze nie psy chia trycz ne [...] wnio sku ję o wy eli mi no wa nie go z czyn nej sie ci TW”. 

Po now nie po ja wia się wąt pli wość, czy in for ma cje prze ka zy wa ne tak że przez te go
TW mia ły dla SB du żą war tość ope ra cyj ną? W przy pad ku po zy tyw nej od po wie dzi na to
py ta nie, na tych miast na su wa się ko lej ne – na ja kiej pod sta wie nada no je go ak tom ka te -
go rię B -10, ta ką sa mą jak ak tom omó wio nym wcze śniej? Je że li ma te ria ły te otrzy ma ły
ana lo gicz ną kwa li fi ka cję, to mu sia ły mieć ja kąś wspól ną ce chę, któ ra o tym za de cy do -
wa ła. Je śli nie by ła to ni ska war tość ope ra cyj na prze ka zy wa nych in for ma cji, to co?

Na ko niec po zo sta ją dwa naj trud niej sze przy pad ki.
Pierw szy z nich do ty czy Alek san dra B., któ ry w chwi li wer bun ku miał 75 lat i był

na eme ry tu rze. Był przed wo jen nym po rucz ni kiem Woj ska Pol skie go, żoł nie rzem Ar mii
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104 Kryp to nim „Pa cy fi ści” no si ła spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia do ty czą ca śro do wi ska hi pi sów
w Kra ko wie, pro wa dzo na w la tach 1981–1983. Ak ta znisz czo no we wrze śniu 1989 r. Jed nym z jej fi gu -
ran tów był Ta de usz Drwal. Zob. ka ta log osób roz pra co wy wa nych, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl/show
Details.do?idx=D&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=2795&osobaId=65908&
(do stęp 27 IV 2016 r.).

105 TW ps. „Ve la squ ez” nie wy stę pu je w ak tach SOR krypt. „Kon spi ra to rzy” (AIPN Kr, 010/12356)
do ty czą cych kra kow skiej KPN.

106 Cho dzi za pew ne o SO krypt. „Ja giel loń czyk” (AIPN Kr, 08/302). Ak ta te za wie ra ją dwa, cy to -
wa ne wcze śniej, do nie sie nia TW ps. „Ve la squ ez”.

107 Na no tat ce z tej roz mo wy jest da ta 13 XI 1984 r.
108 Bo że na Wit kow ska (ur. 1958) – żo na Paw ła Wit kow skie go, za an ga żo wa ne go w dzia łal ność KOR,

po tem w „So li dar ność”. Obo je by li fi gu ran ta mi SOS krypt. „Krzy kacz” (AIPN Kr, 0101/429). W za cho -
wa nych ak tach SOS krypt. „Krzy kacz” TW ps. „Ve la squ ez” nie wy stę pu je.

109 Ja ro sław Piotr Ka zu bow ski (ur. 1961) – nie stu dio wał i nie miał sta łej pra cy. 8 III 1981 r. wraz
z Drwa lem za ło żył Ko mi tet Prze ciw ko Re pre sjom za Od mo wę Służ by Woj sko wej. AIPN Kr, 056/98/1,
Ana li za do ty czą ca Ko mi te tu Prze ciw ko Re pre sjom za Od mo wę Służ by Woj sko wej, 2 XII 1981 r.,
k. 19–22.
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Kra jo wej, członkiem Zrze sze nia „Wol ność i Nie za wi słość”. Po woj nie – dwu krot nie
aresz to wa ny. Wte dy miał też zgo dzić się na współ pra cę z UB i dzię ki te mu zo stać zwol -
nio ny z aresz tu. Po tem ze rwał kon tak ty z „bez pie ką” i zmie niał miej sca za miesz ka nia.
W koń cu osiadł w Kra ko wie. Przed przej ściem na eme ry tu rę pra co wał ja ko księ go wy
w Spół dziel ni Prze my słu Han dlo we go. 

11 kwiet nia 1979 r. por. Ju liusz Fosz czyń ski prze pro wa dził z nim roz mo wę ope ra cyj -
no -ostrze gaw czą. Z no tat ki spo rzą dzo nej z te go spo tka nia wy ni ka, że Alek san der B. już
ja ko eme ryt uczest ni czył w dzia łal no ści chrze ści jań skiej po mo cy spo łecz nej w Kra ko -
wie. Z te go po wo du prze by wał na wcza sach zor ga ni zo wa nych w sierp niu 1978 r. przez
ku rię bi sku pią. Tam po znał Ka zi mie rza Dą bro wę – stu den ta KUL i uczest ni ka SKS110.
Umó wił się z nim, że bę dzie udo stęp niał swo je miesz ka nie co dwa ty go dnie na ze bra nia
SKS. W cza sie roz mo wy po dał funk cjo na riu szo wi SB na zwi ska osób z SKS, z któ ry mi
utrzy my wał kon takt: Ró ży Woź nia kow skiej i Ta de usza Fi jał kow skie go. Da nych in nych
osób nie znał. Do sta wał od nich bi bu łę, prze pi sał na ma szy nie tekst pe ty cji do Ra dy Pań -
stwa PRL, któ ry zna lazł się w je go ak tach. Na pod sta wie tej no tat ki funk cjo na riusz SB
zło żył wnio sek o za koń cze nie SOS krypt. „Le śnik”111, któ rej fi gu ran tem był Alek san -
der B., i o wy ko rzy sta nie go „w ce lu roz po zna nia dal szej dzia łal no ści SKS”. 

Po zy ska ny do współ pra cy zo stał 11 ma ja 1979 r. w Ko mi sa ria cie MO w Kra ko wie -
-Azo rach. Za cho wa ła się ko pia wła sno ręcz nie na pi sa ne go i pod pi sa ne go zo bo wią za nia
„do za cho wa nia w ta jem ni cy tre ści roz mów, któ re prze pro wa dzi łem z wła dza mi bez pie -
czeń stwa 11 kwiet nia 1979 r.”. Mie siąc póź niej (czy li w dniu po zy ska nia) na tej sa mej
kart ce Alek san der B. do pi sał (i pod pi sał się pod tym): „W cza sie kon tak tów na prze ka -
zy wa niu in for ma cji bę dę się pod pi sy wał pseu do ni mem «Sta ry»”.

Z kie run ko we go pla nu wy ko rzy sta nia TW ps. „Sta ry” spo rzą dzo ne go 24 ma ja 1979 r.
wy ni ka, że TW „po kil ku spo tka niach oka zał się szcze ry i je go in for ma cje po twier dza ją
in ne źró dła. Do współ pra cy jest chęt ny i po sia da pre dys po zy cje do dal szej współ pra cy
[...]. Od chwi li po zy ska nia TW [ps.] «Sta ry» jest spraw dza ny przez oso bo we źró dła
informa cji po zo sta ją ce na kon tak cie Sek cji 3a i za sto so wa nie «P» i «PT». Za sa dy za cho -
wa nia kon spi ra cji i ta jem ni cy TW ps. «Sta ry» są zna ne, po nie waż w cza sie oku pa cji,
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110 Ka zi mierz Dą bro wa był fi gu ran tem SOR krypt. „Sym po zjum” – spra wy za ło żo nej w lu -
tym 1978 r., po do nie sie niu TW ps. „Ka zik” (je go do nos jest w ak tach AIPN Kr, 0101/373, SOR krypt.
„Sym po zjum”, k. 59–62). Spra wa do ty czy ła dzia łal no ści K. Dą bro wy w SKS, NZS i dusz pa ster stwie
aka de mic kim. Pro wa dzą cym był kpt. Fran ci szek Waś ko z Wy dzia łu III-A KW MO w Kra ko -
wie. 10 I 1979 r. ak ta prze sła no do Lu bli na ce lem dal sze go ich pro wa dze nia, gdyż K. Dą bro wa pod jął
stu dia na KUL. Wy kaz oso bo wych źró deł wy ko rzy sta nych w spra wie (AIPN Kr, 0101/373, SOR krypt.
„Sym po zjum”, k. 20) nie wy mie nia TW ps. „Sta ry”.

111 AIPN Kr, 010/12021, SOS krypt. „Le śnik”. Ak ta za cho wa ły się w for mie pa pie ro wej (tyl -
ko 13 kart). Z kwe stio na riu sza oso by roz pra co wy wa nej (spraw dza nej) wy ni ka, że spra wę za ło żo no
23 III 1979 r., „gdyż, jak stwier dzo no, w je go miesz ka niu urzą dza ne są spo tka nia kra kow skich dzia ła -
czy SKS z przed sta wi cie la mi re dak cji «Spo tkań» z Lu bli na”. W wy ni ku dzia łań ope ra cyj nych, „po prze -
pro wa dzo nej roz mo wie ostrze gaw czej, fi gu rant za nie chał wro giej dzia łal no ści”. W ma te ria łach SOS
znaj du ją się te sa me do ku men ty, któ rych zdję cia są na mi kro fil mie akt TW ps. „Sta ry” (in for ma cje ope -
ra cyj ne z 16 III i 11 IV 1979 r. oraz ma szy no pis li stu do prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa z 11 I 1979 r.),
od pi sy spo rzą dzo ne przez por. Fosz czyń skie go: ży cio ry su Alek san dra B. (na pod sta wie ży cio ry su znaj -
du ją ce go się w tecz ce per so nal nej TW ps. „Sta ry” z 11 XII 1953 r.) oraz zo bo wią za nia TW ps. „Ci chy”
z 17 II 1947 r., a tak że plan ope ra cyj nych przed się wzięć do SOS krypt. „Le śnik” z 28 III 1979 r., z któ -
re go wy ni ka, że spra wę za ło żo no po do no sie TW ps. „Ka zi mierz”.
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dzia ła jąc w or ga ni za cji AK, peł nił funk cję sze fa wy wia du AK. Je dy nie w cza sie spo tkań
bę dzie mu zwra ca na uwa ga na obiek tyw ność w po da wa nych in for ma cjach, praw dzi wość
po da wa nych przez nie go za ist nia łych fak tów oraz uni ka nie pro wo ka cji pod czas pro wa -
dzo nych roz mów z in te re su ją cy mi nas oso ba mi. TW [ps.] «Sta ry» da rzy nas za ufa niem
z daw nych lat, po nie waż po wy zwo le niu dzia łał w nie le gal nej or ga ni za cji WiN. Śledz -
two zo sta ło prze pro wa dzo ne w spo sób obiek tyw ny i w kon se kwen cji umo rzo ne, co za -
wdzię cza wy łącz nie nam”.

Ar kusz wy płat i świad czeń, któ ry do ty czy TW ps. „Sta ry”, obej mu je sześć po zy cji
z okre su 6 ma ja 1979 r. – 7 paź dzier ni ka 1980 r. Pierw sze dwie po zy cje od no szą się
do zwro tu kosz tów (50 i 500 zł), czte ry ko lej ne to wy na gro dze nia (łącz nie na kwo -
tę 3,5 tys. zł). 

Za cho wa ły się tak że ko pie trzech wła sno ręcz nych po kwi to wań: z 16 ma ja 1979 r.
na kwo tę 50 zł („Po wyż szą kwo tę wrę czy łem oso bi ście, po nie waż TW [ps.] «Sta ry» przy -
je chał na spo tka nie tak sów ką”), z 30 ma ja 1979 r. (500 zł) oraz z 17 paź dzier ni ka 1980 r.
(1000 zł).

Mi kro film z akt SOR krypt. „Sym po zjum”, do ty czą cych Ka zi mie rza Dą bro wy,
zawiera ob szer ny (pięć stron) ma szy no pis opar ty na do nie sie niach „Sta re go”
z 21 i 29 czerw ca 1979 r.112 Wy ni ka z nie go, że TW 16 czerw ca 1979 r. spo tkał się z Wi -
tol dem Ro them i do wie dział się, że ostat nio w je go miesz ka niu nie od by wa ły się spo tka -
nia mło dzie ży stu denc kiej ze względu na niską fre kwen cję. Z te go sa me go po wo du nie
by ło ta kich spo tkań w miesz ka niu „Sta re go”. Nie co wcze śniej „Sta re go” od wie dził Ka -
zi mierz Dą bro wa i Ma ria Min kie wicz. W do ku men cie za miesz czo no szcze gó ło we stresz -
cze nie tre ści roz mo wy. Po ru sza no w niej głów nie spra wy zwią za ne z czerw co wą
piel grzym ką Ja na Paw ła II do Pol ski. W związ ku z nią TW ps. „Sta ry” miał się sta rać
o pra cę w ku rii – roz ma wiał na ten te mat np. z sio strą za kon ną. Dwu krot nie od wie dził
go tak że To masz Fi jał kow ski (za dru gim ra zem – wspól nie z Ka zi mie rzem Dą bro wą).
W ak tach są re la cje z tych roz mów. TW ps. „Sta ry” prze cho wy wał w do mu „Biu le tyn In -
for ma cyj ny” na te mat wi zy ty pa pie ża. Opo wie dział tak że o pe ty cji do ty czą cej zwol nie -
nia z wię zie nia w Cze cho sło wa cji tam tej szych in te lek tu ali stów. W okre sie wa ka cyj nym
dzia łal ność SKS by ła za wie szo na, a część osób z ni mi zwią za na wy je cha ła za gra ni cę.
W śro do wi sku tym po ja wi ły się roz dź wię ki: „Ci sku pie ni w «Becz ce» za rzu ca ją tym,
któ rzy dzia ła ją z kle rem, że ma ło dzia ła ją po li tycz nie”. Uczest ni kom SKS za le żało, aby
„Sta ry” wy szu kał dla nich miesz ka nia na dru kar nię. „W or ga nach MO – KD MO Śród -
mie ście pra cu je ko le ga Fi jał kow skie go, któ ry w ubie głym ro ku skoń czył pra wo i za raz
wstą pił do MO. Na zwi ska je go jesz cze nie usta li łem. On wła śnie in for mu je Fi jał kow -
skie go. Kie dy SB za ma wia po ko je w KD MO, to zna czy, że bę dą po dej mo wa ne dzia ła -
nia prze ciw ko SKS. Wy po wia da się, że przez ta kie dzia ła nia SB pod ry wa au to ry tet
or ga nom MO, któ re nie bio rą udzia łu w zwal cza niu opo zy cji”. Po ni żej znaj du je się
maszy no wa ad no ta cja kpt. Fosz czyń skie go: „W cza sie spo tka nia wrę czy łem TW kwo -
tę 1000 [zł] (je den ty siąc) jako wy na gro dze nie za współ pra cę”.

Za cho wał się tak że spis tre ści tecz ki per so nal nej spo rzą dzo ny 17 ma ja 1979 r.,
z którego wy łą czo no dwa do ku men ty: do ty czą cy in wi gi la cji ko re spon den cji oraz „do ku -
ment «W» (w ko per cie)”. W spi sie tre ści po in for ma cji ope ra cyj nej z 11 ma ja 1979 r.
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112 AIPN Kr, 0101/373, SOR krypt. „Sym po zjum”, k. 116–120.
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(o po zy ska niu TW ps. „Sta ry”) jest tyl ko in for ma cja ope ra cyj na z 9 mar ca 1981 r. Wy ni -
ka z niej, że 3 mar ca 1981 r. Alek san der B. na gle zmarł. Wia do mość tę funk cjo na riusz
SB uzy skał w trak cie roz mo wy te le fo nicz nej z żo ną Alek san dra B.: „Pod czas roz mo wy
za py ta ła mnie, czy mó wi pan Ju lian. Gdy oświad czy łem jej, że tak, po wie dzia ła mi, że
mąż pro sił przed śmier cią, że jak ja za dzwo nię, by prze ka za ła mi ko per tę, któ rą mąż przy -
go to wał spe cjal nie dla mnie. Ja umó wi łem się z żo ną i po je cha łem ode brać wspo mnia ną
ko per tę. Po otwar ciu jej oka za ło się, że znaj du je się w niej ko mu ni kat KSS KOR nr 4”.

Jak zin ter pre to wać ten ma te riał? Czy Alek san der B. rze czy wi ście pod jął współ pra cę
z SB i po ma gał in wi gi lo wać dzia ła czy SKS, któ rym udo stęp niał swo je miesz ka nie na spo -
tka nia, prze pi sy wał na ma szy nie do ku men ty ko mi te tu i kol por to wał je go bi bu łę? Ta kie
jest pierw sze wra że nie po lek tu rze je go tecz ki. 

Jed nak fakt, że je go ak ta otrzy ma ły ka te go rię B -10, skła nia do ostroż ne go for mu ło -
wa nia ocen. Nie ma my tecz ki pra cy TW ps. „Sta ry”, więc nie wie my, czy i ja kich in for -
ma cji do star czał SB. Nie zna my też ani jed nej je go cha rak te ry sty ki. Za cho wa ły się je dy nie
ko pie wła sno ręcz nie na pi sa ne go zo bo wią za nia, ko pie po kwi to wań, in for ma cje o tym, że
otrzy mał jesz cze wię cej pie nię dzy od SB. Jed nak że na pod sta wie ana li zy wcze śniej szych
ma te ria łów wie my, że wszyst kie te oko licz no ści nie prze są dza ją o rze czy wi stej współ -
pra cy. 

War to wziąć pod uwa gę, że SKS dzia łał jaw nie, a SB mia ła wie le in for ma cji na je go
te mat. Czer pa ła je rów nież z pod słu chów, ob ser wa cji i kon tro li ko re spon den cji (o sto so -
wa niu tych środ ków wy raź nie jest mo wa w ak tach TW ps. „Sta ry”). W tej sy tu acji py ta -
nie o war tość ope ra cyj ną in for ma cji prze ka zy wa nych SB przez te go TW jest za sad ne.
Ma my tu prze cież do czy nie nia z byłym żoł nie rzem Pol ski Nie pod le głej, oso bą ma ją cą
du że do świad cze nie i prak ty kę za rów no w pro wa dze niu dzia łal no ści kon spi ra cyj nej, jak
i w kon tak tach jesz cze z UB. 

Za ło że nie, że Alek san der B. wy pro wa dził „bez pie kę” w po le nie jest nie praw do po -
dob ne113, choć bez wie dzy na te mat war to ści ope ra cyj nej akt TW o ka te go rii B -10 trud -
no by ło by ta kiej hi po te zy bro nić. 

Ma rek S., spe cja li sta ds. za trud nie nia w KPBP nr 2, miał 34 la ta, gdy zo stał po zy ska -
ny przez or ga ny bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Miał współ pra co wać z SB pod pseu do ni -
mem „Ilo na”. Roz mo wę wer bun ko wą prze pro wa dził kpt. Ta de usz Krze miń ski
23 grud nia 1978 r. w ho te lu „Cra co via”. 

Za cho wa ły się ko pie wła sno ręcz ne go oświad cze nia Mar ka S. o udzie la niu SB po mo -
cy „w za kre sie in te re su ją cych ich spraw” i o przy bra niu pseu do ni mu „Ilo na” (bez da ty)
oraz dwóch po kwi to wań otrzy ma nia pie nię dzy na jed na ko wą kwo tę 1000 zł (na pi sa nych
wła sno ręcz nie i pod pi sa nych pseu do ni mem „Ilo na”) – z 19 grud nia 1978 r. oraz 9 lute -
go 1982 r. Z no tat ki służ bo wej z 1 lu te go 1984 r., spo rzą dzo nej przez młod sze go cho rą -
że go An drze ja Ste fan ka, wy ni ka, że „w cza sie ca łej współ pra cy TW był pię cio krot nie
wy na gra dza ny po 1000 zł”.

Ak ta dwu krot nie prze glą dał kpt. Fran ci szek Waś ko (24 lu te go 1979 r. oraz 21 stycz -
nia 1980 r.). Wy ni kiem tej dru giej kon tro li by ła ad no ta cja na wy ka zie osób: „Tow. Krze -
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113 „Za wsze na le ży się li czyć z moż li wo ścią ce lo we go na sy ła nia osób, któ rych za da niem bę dzie usta -
le nie za in te re so wań, me tod i środ ków pra cy SB (MO) lub dez in for mo wa nie nas, aby w ten spo sób chro -
nić prze ciw ni ka pro wa dzą ce go wro gą lub prze stęp czą dzia łal ność”. AIPN Kr, 0155/174, T. Ba rań ski,
K. Ka li ta, „Kon tro la taj ne go współ pra cow ni ka Służ by Bez pie czeń stwa”, War sza wa 1984, s. 12.
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miń ski, pro szę upo rząd ko wać tecz kę per so nal ną TW, opra co wać cha rak te ry sty kę, plan
szko leń, plan wy ko rzy sta nia oraz sys tem na wią za nia łącz no ści w na głych sy tu acjach”. 

Kon se kwen cją tych uwag jest za pew ne cha rak te ry sty ka TW z 9 lu te go 1980 r. au tor -
stwa kpt. Krze miń skie go: „Do star czył sze reg in for ma cji o ist nie ją cych nie pra wi dło wo -
ściach w bu dow nic twie, głów nie z za kre su po li ty ki ka dro wej, na stro jów za łóg
na po szcze gól nych bu do wach11 4, a obec nie je go in for ma cje ma ją rów nież war tość ope ra -
cyj ną, do ty czą bo wiem nie pra wi dło wo ści w go spo dar ce fun du szem płac, kli ko wo ści itp.
Wy ko rzy sty wa ne by ły w ra mach spra wy obiek to wej krypt. «Ko or dy na tor» pro wa dzo nej
na KZP. Do tej po ry spo tka nia z taj nym współ pra cow ni kiem od by wa no głów nie w sa -
mo cho dzie oso bo wym i kil ka krot nie w miesz ka niu wła snym, za pew nia ją cym peł ną kon -
spi ra cję. W naj bliż szym cza sie bę dzie wpro wa dzo ny na lo kal kon tak to wy. Do chwi li
obec nej TW był trzy krot nie wy na gra dza ny fi nan so wo”. 

Opie ra jąc się tyl ko na tej cha rak te ry sty ce, moż na stwier dzić, że TW ps. „Ilo na” po -
cząt ko wo nie do star czał wia do mo ści o cha rak te rze ope ra cyj nym, a je dy nie in for mo wał
o nie pra wi dło wo ściach i na stro jach. Mi mo to w tym „ja ło wym” – jak moż na przy pusz -
czać – okre sie otrzy mał przy naj mniej jed no wy na gro dze nie fi nan so we. Na po cząt ku
1980 r. je go in for ma cje – w oce nie kpt. Krze miń skie go – mia ły już war tość ope ra cyj ną,
cho ciaż do ty czy ły te go sa me go – nie pra wi dło wo ści w za kła dzie pra cy. Ak ta SO krypt.
„Ko or dy na tor”115 za cho wa ły się w for mie pa pie ro wej, acz kol wiek są moc no wy bra ko -
wa ne. Za wie ra ją one wy kaz taj nych współ pra cow ni ków i kon tak tów ope ra cyj nych, w któ -
rym nie wy mie nio no TW ps. „Ilo na”116. W ma te ria łach tych nie ma tak że je go do nie sień. 

Nie wia do mo, czy taj ny współ pra cow nik rze czy wi ście zo stał wpro wa dzo ny na lo kal
kon tak to wy117, ale wy da je się to ma ło praw do po dob ne w kon tek ście ad no ta cji zwierzch -
ni ka kpt. Krze miń skie go umiesz czo nej pod cha rak te ry sty ką „Ilo ny” z 9 lu te go 1980 r.:
„Tow. Krze miń ski. W szko le niu TW pro szę szcze gó ło wo uwa gę zwró cić na kon spi ra cję
pra cy, me to dy uzy ski wa nia in for ma cji ope ra cyj nych oraz ak tyw ne kon tro lo wa nie je go
po staw. Pro szę wy ko rzy stać TW do bie żą cej kon tro li ope ra cyj nej fi gu ran ta Wydz[ia -
łu] III ob. Mu zycz ki118. TW na le ży okre so wo spraw dzić po przez oso bo we źró dła oraz
źró dła tech nicz ne”. 

Czte ry mie sią ce póź niej (24 czerw ca 1980 r.) TW prze jął szer. Adam Po lon ka z te go
sa me go wy dzia łu (czy li Wy dzia łu III-A). Prze ję cie „Ilo ny” przez ni skie go ran gą i nie po -
sia da ją ce go do świad cze nia funk cjo na riu sza wska zu je, że nie by ło to war to ścio we źró dło
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114 Praw do po dob nie przy wer bun ku TW ps. „Ilo na” po peł nio no błąd opi sy wa ny w li te ra tu rze szko -
le nio wej MSW. „Gdy by przed wer bo wa ny mi ja sno po sta wio no, o co nam cho dzi i ja kie go cha rak te ru
za da nia bę dą wy ko ny wać, nie wąt pli wie by ły by więk sze opo ry w wy ra że niu zgo dy na współ pra cę, a może
i od mo wy. Jed nak te jed nost ki, któ rych opór po tra fi li by śmy prze ła mać i zgo dziły by się na współ pra cę,
sta no wi ły by sieć rze czy wi ście po zy ska ną dla na szych ce lów. Pra ca z nią przy no si ła by obo pól ne za do -
wo le nie i nie przy spa rza ła by ty le trud no ści”. AIPN Kr, 0179/473, „Nie któ re pro ble my pra cy z sie cią taj -
nych współ pra cow ni ków. Po zy ska ni w 1962 r.”, oprac. K. Mo de lew ski, Bia ły stok 1964, s. 8.

115 AIPN Kr, 08/299, SO krypt. „Ko or dy na tor”. Spra wa obiek to wa za ło żo na w mar cu 1976 r. na Kra -
kow skie Zjed no cze nie Bu dow nic twa, pro wa dzo na do 21 VIII 1984 r.

116 Ibi�dem, k. 33.
117 Pod po rucz nik Bu rza wa, któ ry pro wa dził TW ps. „Ilo na” od mar ca 1981 r. do li sto pa da 1983 r.,

spo ty kał się z nim w ka wiar niach.
118 Mi chał Mu zycz ka (1937–1989), praw nik, pra cow nik ad mi ni stra cyj ny UJ. Syn płk. Lu dwi ka

Muzycz ki ps. „Be ne dykt” (człon ka KG ZWZ-AK, współ za ło ży cie la WiN, więź nia sta li now skie go). 
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in for ma cji. Moż na ra czej przy pusz czać, że – mi mo kil ku kry tycz nych uwag zwierzch ni -
ka – kpt. Krze miń ski na dal nie był w sta nie spro stać za da niu.

W mar cu 1981 r. pro wa dze nie taj ne go współ pra cow ni ka prze jął ppor. Ry szard Bu -
rza wa z Wy działu III-1. W cha rak te ry sty ce TW ps. „Ilo na” z 5 lip ca 1982 r. ppor. Bu rza -
wa za pi sał: „Ce lem prze ję cia wy mie nio ne go na kon takt by ło za bez pie cze nie do pły wu
in for ma cji na te mat dzia łal no ści w miej scu pra cy i po za pra cą fi gu ran ta spr[awy krypt.]
«Po wie lacz» Mi cha ła Mu zycz ki, z któ rym zna się do brze na sto pie służ bo wej oraz to wa -
rzy skiej. W okre sie do tych cza so wej współ pra cy do star czył on sze reg in for ma cji na te -
mat fi gu ran ta oraz ist nie ją cych uchy bie niach i nie pra wi dło wo ściach w swo im miej scu
pra cy i na stro jów za ło gi, ko men ta rzy na tle za cho dzą cych wy da rzeń itp. W cią gu mo jej
z nim współ pra cy był on raz wy na gra dza ny fi nan so wo”.

TW ps. „Ilo na” jest wy mie nio ny w wy ka zie oso bo wych źró deł in for ma cji wy ko rzy -
sta nych w spra wie SOR krypt. „Po wie lacz”119. W dru gim to mie tych akt jest tak że kil ka
do nie sień „Ilo ny”. „Fi gu rant spra wy krypt. «Po wie lacz» za cho wu je się b. po praw nie, nie
po dej mu je w za sa dzie żad nych dys ku sji na te ma ty po li tycz ne, w swej pra cy trzy ma się
ści śle prze pi sów, w związ ku z czym do cho dzi nie kie dy do pew nych kon tro wer sji mię -
dzy nim a prze ło żo ny mi”120. „Mi chał Mu zycz ka za cho wu je się w miej scu pra cy po praw -
nie”121. „W dniu 27 ma ja TW był u Mi cha ła Mu zycz ki za pro szo ny do no we go miesz ka nia
wraz z dwie ma ko le żan ka mi z pra cy [...]. Ni cze go po dej rza ne go zwią za ne go z li te ra tu rą
bez de bi to wą TW nie za uwa żył. Roz mo wa zaś to czy ła się wy łącz nie wo kół spraw za kła -
du”122. „Mi chał Mu zycz ka ak tu al nie jest na urlo pie do 5 lip ca. Dzia łal no ścią w NSZZ
«So li dar ność» jest znu żo ny i uwa ża, że jest w nim za du żo mo wy o Ko ście le, a za ma ło
rze czy wi stej wal ki o in te re sy lu dzi pra cy”123. „Mi chał Mu zycz ka w dal szym cią gu nie
po dej mu je dzia łal no ści po li tycz nej”124.

Źró dło TW ps. „Ilo na” jest tak że dwu krot nie wy mie nio ne w opra co wa niach funk cjo -
na riu sza SB. „Z uwa gi na zło żo ną przez fi gu ran ta de kla ra cję wo bec dy rek to ra Za kła du
Re mon to wo -Bu dow la ne go Wo je wódz kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej, że nie bę dzie pro -
wa dził w miej scu pra cy dzia łal no ści an ty so cja li stycz nej, co zo sta ło spraw dzo ne przez
źró dło ps. «Ilo na», po sta no wio no spra wę krypt. «Po wie lacz» prze ka zać do dal sze go pro -
wa dze nia tut[ej sze mu] Wy dzia ło wi III. Fi gu rant w miej scu pra cy na dal bę dzie kon tro lo -
wa ny po przez źró dło [ps.] «Ilo na»”125. „Z do tych cza so we go roz po zna nia ope ra cyj ne go
(TW [ps.] «Ilo na», «PT» i «W») wy ni ka, że M[ichał] Mu zycz ka w miej scu pra cy zgod -
nie ze zło żo ną dy rek to ro wi de kla ra cją nie pro wa dzi wro giej dzia łal no ści”126.
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Po Paź dzier ni ku ’56 za an ga żo wał się w od twa rza nie nie za leż ne go har cer stwa (w 1960 r. dru ży na har -
cer ska, do któ rej na le żał, zo sta ła roz wią za na przez wła dze). Od 1977 r. uczest nik ROPCiO. Czło nek za -
ło ży ciel KPN. W lip cu 1980 r. zre zy gno wał z dzia łal no ści po li tycz nej. In�ter�ne�to�wa�en�cy�klo�pe�dia�KPN,
http://www.ear chi wumkpn.pl/en cy klo pe dia_kpn/ob szar_dru gi/dzia la cze.html (do stęp 25 IV 2016 r.).

119 AIPN Kr, 010/9397, SOR krypt. „Po wie lacz”, t. 1–8. Pierw sze dwa to mu do ty czą lat 1978–1982.
Wy ka zy oso bo wych źró deł in for ma cji w obu tych to mach wy mie nia ją TW ps. „Ilo na” (od po wied nio
karty 13 oraz 6). 

120 Ibi�dem, t. 2, Wy ciąg z in for ma cji od TW ps. „Ilo na”, 15 X 1979 r., k. 84.
121 Ibi�dem, Wy ciąg z in for ma cji od TW ps. „Ilo na”, 30 IX 1981 r., k. 168.
122 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na od TW ps. „Ilo na”, 3 VI 1981 r., k. 169.
123 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na od TW ps. „Ilo na”, 26 VI 1981 r., k. 171.
124 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na spi sa na ze słów od TW ps. „Ilo na”, 9 IX 1981 r., k. 172.
125 Ibi�dem, Ana li za SOR krypt. „Po wie lacz”, 3 XII 1979 r., k. 27. 
126 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny z 14 XII 1979 r., k. 30.
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War tość ope ra cyj ną tych do nie sień traf nie pod su mo wu je na stę pu ją cy frag ment kie -
run ko we go pla nu wy ko rzy sta nia TW ps. „Ilo na” z 5 lu te go 1982 r.: „Sła bą stro ną wy ko -
rzy sta nia TW są ogra ni czo ne moż li wo ści ope ra cyj ne go wy ko rzy sta nia, ze wzglę du
na du ży za kres obo wiąz ków ro dzin nych [...] oraz brak do tar cia ope ra cyj ne go do śro do -
wisk an ty so cja li stycz nych”.

W li sto pa dzie 1983 r. pro wa dze nie TW prze jął mł. chor. An drzej Ste fa nek, co za pew -
ne przy spie szy ło za koń cze nie współ pra cy. W po sta no wie niu o jej roz wią za niu od no to -
wa no: „W dniu 17 li sto pa da 1983 r. na spo tka niu TW [ps.] «Ilo na» spo rzą dził sto sow ne
oświad cze nie, w któ rym stwier dził, że ze wzglę du na bar dzo trud ną sy tu ację ro dzin ną
i oso bi stą re zy gnu je z dal szej współ pra cy z or ga na mi Służ by Bez pie czeń stwa. Na to miast
głów nym po wo dem re zy gna cji ze współ pra cy, jak oświad czył TW, jest de cy zja są du
dot[yczą ca] ne ga tyw ne go roz po zna nia je go wnio sku o za tar cie ska za nia w dro dze ła ski”.
Z ma te ria łów wy ni ka, że Ma rek S. był ska za ny na 3 la ta po zba wie nia wol no ści
z art. 201 kk („bę dąc kie row ni kiem dzia łu rek ty fi ka cji «Po lo mos», ak cep to wał kra dzie -
że spi ry tu su, otrzy mu jąc za swo je mil cze nie w tej spra wie ok[oło] 10 tys. zł”).

Wy da je się, że TW ps. „Ilo na” w okre sie współ pra cy z Wy dzia łem III-A był ty po wym
źró dłem sy gnal nym (jak więk szość osób, któ rych ak ta otrzy ma ły ka te go rię B -10). Fakt,
że w tym okre sie trzy krot nie otrzy mał on wy na gro dze nie, wy ni kał z błę dów w pra cy ope -
ra cyj nej po peł nio nych przez pro wa dzą ce go go funk cjo na riu sza. W okre sie je go współ -
pra cy z Wy dzia łem III (od koń ca 1982 r. – Wy dzia łem III-1) ogra ni czał się on
do udzie la nia in for ma cji o jed nej oso bie bę dą cej w za in te re so wa niu SB, któ ra w tym cza -
sie nie pro wa dzi ła już jed nak ak tyw nej dzia łal no ści po li tycz nej. Wiadomości te by ły
praw dzi we i po twier dza ły wy co fa nie się figuranta z ak tyw no ści opo zy cyj nej127. Po za tymi
in for ma cja mi TW ps. „Ilo na” nie miał moż li wo ści ope ra cyj nych do star cze nia SB innych
–  bardziej war to ścio wych danych. Dla cze go za tem TW był w tym okre sie dwu krot nie
wy na gra dza ny? Być mo że mia ło to za chę cić go do prze ja wia nia więk szej ini cja ty wy.

Pod su mo wa nie

Prze pro wa dzo ne ba da nia po twier dzi ły za sad ność te zy sfor mu ło wa nej na wstę pie12 8.
Mam świa do mość, że nie któ re ak ta mo gą bu dzić wąt pli wo ści, któ rych nie je ste śmy w sta -
nie roz wiać z uwa gi na to, że nie dys po nu je my kom plet ną do ku men ta cją. Roz strzy ga ją -
ce jest jed nak to, że trud no jest wska zać in ne kry te rium niż brak war to ści ope ra cyj nej
prze ka zy wa nych in for ma cji129, któ re sta no wi ło by wspól ny mia now nik dla akt omó wio -
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127 Mi chał Mu zycz ka wy co fał się z dzia łal no ści opo zy cyj nej w KPN jesz cze przed Sierp niem ’80.
Wię cej na ten te mat zob. M. Le wan dow ski, M. Gaw li kow ski, Prze�śla�do�wa�ni,�wy�szy�dza�ni,�za�po�mnia�ni…
Nie�po�ko�na�ni.�ROPCiO�i KPN�w Kra�ko�wie 1977–1981, Kra ków 2009, s. 153.

128 Na le ży pa mię tać, że przed sta wio na wy żej hi po te za ba daw cza by ła we ry fi ko wa na tyl ko w opar -
ciu o ak ta KW MO/WUSW w Kra ko wie. Prak ty ka sto so wa na w in nych KW MO/WUSW mo gła być
nie co in na (choć trud no so bie wy obra zić, aby by ła ra dy kal nie in na). Z tych wzglę dów wy ni ki ba dań na -
le ży sto so wać z pew ną ostroż no ścią w od nie sie niu do akt taj nych współ pra cow ni ków zar chi wi zo wa nych
po za Kra ko wem. Ce lo we by ło by jed nak prze pro wa dze nie po dob nych ana liz do ku men ta cji TW zar chi -
wi zo wa nej w po za kra kow skich KW MO/WUSW i po rów na nie uzy ska nych re zul ta tów.

129 Po mi nię to w tym opra co wa niu dru gie kry te rium wska za ne w Wy ka zie akt sta no wią cym za łącz -
nik do In struk cji z 1974 r., ko niecz ne do te go, aby da nym ak tom nadać ka te go rię B -10. Jest nim ne ga -
tyw na pro gno za od no szą ca się do moż li wo ści po wtór ne go opra co wa nia i po zy ska nia osób, któ rych 
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nych w ar ty ku le. A prze cież ja kiś wspól ny mia now nik ist niał, sko ro wszyst kie zo sta ły
za kwa li fi ko wa ne do tej sa mej ka te go rii ar chi wal nej.

Na le ży pod kre ślić, że nada wa nie ka te go rii B -10 (wła ści wej dla kTW) nie któ rym ak -
tom taj nych współ pra cow ni ków mia ło peł ne uza sad nie nie w prze pi sach obo wią zu ją cych
Służ bę Bez pie czeń stwa.

De fi ni cja współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa pu blicz ne go za war ta by ła w Za rzą -
dze niu nr 006/70 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 lu te go 1970 r. w spra wie pra cy ope -
ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych (zwa ne go da lej In struk cją
z 1970 r.)130, któ re było w mocy przez ca ły okres obo wią zy wa nia In struk cji z 1974 r.
Brzmia ła ona na stę pu ją co: „Taj ni współ pra cow ni cy – to oso by ce lo wo po zy ska ne
do współ pra cy ze Służ bą Bez pie czeń stwa i wy ko nu ją ce za da nia w za kre sie za po bie ga -
nia, roz po zna nia i wy kry wa nia wro giej dzia łal no ści [...]. O rze czy wi stym po zy ska niu
do współ pra cy sta no wi otrzy ma nie war to ścio wych in for ma cji w trak cie po zy ski wa nia
lub wy ko na nie zle co ne go za da nia”131. 

Z dal szej czę ści In struk cji z 1970 r. ja sno wy ni ka ło, że na pod sta wie do nie sień uzy -
ski wa nych od taj nych współ pra cow ni ków mu si być moż li we opra co wa nie (przez funk -
cjo na riu sza SB) in for ma cji ope ra cyj nej. „In for ma cją w ro zu mie niu ni niej szej in struk cji
jest każ da wia do mość (zbiór wia do mo ści) o oso bach, fak tach i zja wi skach po zo sta ją cych
w za in te re so wa niu Służ by Bez pie czeń stwa. In for ma cje uży tecz ne dla dzia łań ope ra cyj -
nych win ny od po wia dać na stę pu ją cym wy mo gom:

– wią zać się z za kre sem dzia łań Służ by Bez pie czeń stwa lub in nych or ga nów, z któ -
ry mi służ ba współ dzia ła ła;

– obiek tyw nie od twa rzać stan rze czy wi sty do ty czą cy osób, fak tów, zda rzeń, zja wisk
i sy tu acji;

– umoż li wiać ich prak tycz ne wy ko rzy sta nie”132.
In struk cja z 1970 r. wspo mi na ła skró to wo i nie ka te go rycz nie o po bra niu od taj ne go

współ pra cow ni ka pi sem ne go zo bo wią za nia do współ pra cy: „W za leż no ści od po trze by
i zgo dy po zy ski wa ne go na le ży przy jąć zo bo wią za nie o współ pra cy i usta lić je go pseu -
do nim”133. Wy raź nie więc kła dła ona na cisk nie na for mal ny aspekt wer bun ku, ale na fakt
rze czy wi ste go prze ka zy wa nia ope ra cyj nie uży tecz nych in for ma cji134. 
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do ty czą omó wio ne tu ak ta. To dru gie kry te rium jest praw do po dob nie de cy du ją ce dla od róż nie nia te czek
per so nal nych TW, któ rym nada no ka te go rię B -10, od te czek per so nal nych TW, któ rym nada no ka te go -
rię B -20. Licz ba TW ka te go rii B -20 by ła zbli żo na do licz by TW ka te go rii B -10, a w oma wia nych tu
trzech wy dzia łach (III, III-1 oraz III-A) by ła na wet zde cy do wa nie wyż sza. Pro blem TW, któ rych ak tom
nada no ka te go rię B -20, wy ma ga do dat ko wych ba dań.

130 In�struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa…, s. 121–139. In struk cja ta obo wią zy wa ła
przez ca ły oma wia ny tu taj okres, a więc w la tach 1974–1985. Ko lej na sta no wi ła za łącz nik do Za rzą dze -
nia nr 00102 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 XII 1989 r. w spra wie za sad dzia łal no ści ope ra cyj nej
(zwa na da lej In struk cją z 1989 r.). Ibi�dem, s. 140–159.

131 Par. 10 pkt 1 i par. 12 In struk cji z 1970 r.
132 Par. 26 In struk cji z 1970 r.
133 Par. 12 pkt 4 In struk cji z 1970 r. Wcze śniej na to miast obo wią zy wa ły in ne, bar dziej for mal ne

zasady. In struk cja (tym cza so wa) z 13 lu te go 1945 r. [o] po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu ral no -infor -
ma cyj nej sie ci; In struk cja nr 012/53 o pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa z sie cią agen tu ral ną; In struk cja
nr 04/55 z 11 III 1955 r. o za sa dach pra cy z agen tu rą w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go PRL oraz
In struk cja nr 03/60 z 2 VII 1960 r. o pod sta wo wych środ kach i for mach pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez -
pie czeń stwa wy raź nie na ka zy wa ły po bra nie zo bo wią za nia od „za wer bo wa ne go” (trak tu jąc od stą pie nie 
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Pra wi dło wość ta kiej in ter pre ta cji In struk cji z 1970 r. po twier dza li te ra tu ra szko le nio -
wa MSW. „Uzy ska nie [...] zgo dy kan dy da ta na współ pra cę nie moż na trak to wać ja ko
zwy kłej de kla ra cji. Idzie tu o zgo dę fak tycz ną, z prze ko na nia i trwa łą chęć re ali za cji prze -
ka zy wa nych przez Służ bę Bez pie czeń stwa za dań. W ten spo sób ro zu mia ne po zy ska nie
taj ne go współ pra cow ni ka nie koń czy się więc na ak cie wy ra że nia zgo dy na współ pra cę,
ale mu si cha rak te ry zo wać ca ły okres współ pra cy”135. 

„Prak ty ka do wo dzi, że wie lo krot nie no wo po zy ska ni taj ni współ pra cow ni cy już
na dru gim spo tka niu, po mi mo uprzed nio wy ra żo nej zgo dy, od ma wia ją współ pra cy, tłu -
ma cząc to róż ny mi wzglę da mi. Wy ni ka z te go, że po zy ska nie taj ne go współ pra cow ni ka
nie koń czy się na wy ra że niu przez nie go for mal nej zgo dy na współ pra cę, ale jest pro ce -
sem czę sto dłu go trwa łym, wy stę pu ją cym jesz cze pod czas współ pra cy, zwłasz cza
w pierw szym jej eta pie, zwa nym wdra ża niem taj ne go współ pra cow ni ka do współ pra cy.
Pod sta wo wym ce lem te go eta pu jest m.in. utrwa le nie po zy ska nia”136.

W tym kon tek ście po gląd, że „naj waż niej szym mo men tem wer bun ku by ło pod pi sa -
nie zo bo wią za nia do taj nej współ pra cy z UB-SB”137 (w od nie sie niu do sta nu po 1970 r.)
nie wy da je się za sad ny1 38. 

Kon se kwen cją ta kie go spo so bu ro zu mie nia współ pra cy w In struk cji z 1970 r. by ło
po stę po wa nie w tym cza sie funk cjo na riu szy Wy dzia łu „C” KW MO/WUSW. Znaj do wa li
się oni na koń cu dro gi, któ rą prze cho dzi ły ak ta taj nych współ pra cow ni ków (po czy na jąc
od pod ję cia przez funk cjo na riu sza ope ra cyj ne go czyn no ści przy go to waw czych po prze -
dza ją cych wer bu nek). 

Tech nicz na czyn ność zło że nia akt w ar chi wum139 KW MO/WUSW (funk cje ar chi -
wum peł ni ła Sek cja 3 Wy dzia łu „C”), któ rej to wa rzy szy ły pra ce ewi den cyj ne, po le ga ją -
ce na ich wy re je stro wa niu z dzien ni ka re je stra cyj ne go KW MO/WUSW i za re je stro wa niu
w dzien ni ku ar chi wal nym, nie by ła wca le ostat nim od cin kiem tej dro gi. Ak ta tra fia ły
bowiem do Sek cji 1 (ewi den cyj nej) Wy dzia łu „C”140, gdzie by ły m.in. ana li zo wa ne1 41.
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od te go obo wiąz ku ja ko sy tu ację wy jąt ko wą) i mniej lub bar dziej szcze gó ło wo okre śla ły je go treść (zob.
In�struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa…, s. 23, 39, 77, 109). In struk cja z 1989 r., po dob -
nie jak In struk cja z 1970 r., za wie ra ła nie sta now cze sfor mu ło wa nie o po bra niu zo bo wią za nia „w mia rę
moż li wo ści”. Jed nak że – w prze ci wień stwie do In struk cji z 1970 r. – re gu lo wa ła, ja kie ele men ty po win -
ny zna leźć się w tym wła sno ręcz nie na pi sa nym i pod pi sa nym na zwi skiem do ku men cie (par. 5 ust. 2),
tak jak to by ło we wszyst kich in struk cjach wy da nych przed 1970 r.

134 Jesz cze moc niej ak cen to wa ła to In struk cja z 1989 r., któ ra za wie ra ła na stę pu ją cą de fi ni cję taj ne -
go współ pra cow ni ka: „Taj nym współ pra cow ni kiem jest oso ba po zy ska na do współ pra cy ze Służ bą Bez -
pie czeń stwa w ce lu uzy ski wa nia w spo sób taj ny waż nych in for ma cji dla tej służ by oraz re ali za cji in nych
za dań” (par. 3 pkt 1). 

135 AIPN Kr, 0179/6, A. Ra dom ski, H. Opiń ski, „Pra ca z taj ny mi współ pra cow ni ka mi”, War sza -
wa 1971, s. 11.

136 AIPN Kr, 0179/7, t. 30, P. Dut kie wicz, K. Ka li ta, „Po zy ska nie taj ne go współ pra cow ni ka SB”,
War sza wa 1979, s. 84.

137 W. Fra zik, F. Mu siał, op.�cit., s. 310.
138 Au to rzy oma wia ją łącz nie wszyst kie in struk cje re gu lu ją ce pra cę ope ra cyj ną UB, a po tem SB, któ -

rych by ło w su mie sześć (z lat: 1945, 1953, 1955, 1960, 1970 i 1989). Cho ciaż zwra ca ją uwa gę na głów -
ne róż ni ce mię dzy ty mi nor ma ty wa mi, to jed nak umknę ły im nie któ re istot ne niu an se. 

139 Na te mat za sad funk cjo no wa nia Ar chi wum MSW zob. np. P. Mil cza now ski, Spe�cy�fi�ka�struk�tu�ry
or�ga�ni�za�cyj�nej�Ar�chi�wum�MSW [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki…, s. 221–230.

140 Sek cja 1 do ko ny wa ła m.in. ana li zy te czek taj nych współ pra cow ni ków i spraw skła da nych
do archiwum. Za da nie to na le ża ło do obo wiąz ków służ bo wych funk cjo na riu sza za trud nio ne go na
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W to ku tej czyn no ści sza co wa no ich war tość z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia i sto sow -
nie do wy ra żo nej opi nii nada wa no im ka te go rię ar chi wal ną142. 

Oce na war to ści ope ra cyj nej akt do ko ny wa na w Wy dzia le „C” – w prze ci wień stwie
do wie lu ocen do ko ny wa nych dzi siaj – jest bar dzo wia ry god na. Po pierw sze, by ła prze -
pro wa dza na przez fa chow ców, któ rzy ana li zo wa li bar dzo wie le akt. Po dru gie, do ko ny -
wa li oni tej oce ny, dys po nu jąc kom plet ny mi ak ta mi. Po trze cie, nie by li ob cią że ni
świa do mo ścią, że mo gą oso bom re je stro wa nym ja ko TW po móc lub za szko dzić, gdyż
mie li świa do mość, że efekt ich pra cy ob ję ty był ści słą ta jem ni cą1 43.

W ten spo sób cza sa mi po wsta wa ła roz bież ność mię dzy tre ścią za pi sów w dzien ni ku
re je stra cyj nym a ad no ta cja mi do ko ny wa ny mi póź niej (w wy ni ku ana li zy akt w Wy dzia -
le „C”). Do tej po ry uzna wa no, że „dzien nik re je stra cyj ny sta no wi pod sta wo we źró dło
przy usta la niu cha rak te ru re je stra cji kon kret nej oso by”144, po mi ja jąc zu peł nie zna cze nie
ka te go rii ar chi wal nej, któ ra nie by ła od no to wy wa na w dzien ni ku re je stra cyj nym145.
W wie lu wy pad kach pro wa dzi ło to i na dal pro wa dzi do błęd nych wnio sków.
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sta no wi sku „D”. AIPN Kr, 0179/634, Za kres pra cy Wy dzia łu „C” opra co wa ny w Wy dzia le „C” KW MO
w Kra ko wie, sty czeń 1975 r., s. 4–6.

141 Obo wią zek ana li zo wa nia akt w ar chi wum MSW zo stał sfor mu ło wa ny w par. 31b do da nym do In -
struk cji z 1974 r. Za rzą dze niem nr 030/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 VII 1979 r., zmie nia ją cym
za rzą dze nie w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz -
nych, a na stęp nie po wtó rzo ny w par. 9 In struk cji z 1985 r. Na funk cję ana li tycz ną ewi den cji ope ra cyj nej
kła dzio no sil ny na cisk w li te ra tu rze szko le nio wej MSW. „Czyn no ści pra cow ni ka nie mo gą spro wa dzać
się do czyn no ści tech nicz nych, cho dzi przede wszyst kim o pra cę ana li tycz ną […]. Ewi den cja jest ośrod -
kiem gro ma dzą cym ak tu al ne da ne o za re je stro wa nych oso bach i spra wach i sta no wi bank in for ma cji po -
sia da ją cych war tość ope ra cyj ną. Jej za war tość jest pod sta wą do spo rzą dza nia – w za leż no ści
od po trzeb – róż ne go ro dza ju opra co wań ana li tycz nych dla kie row nic twa służ bo we go, ze sta wień cy fro -
wych i opi so wych, któ re są po moc ne w sys te mie kie ro wa nia i za rzą dza nia oraz przy pro gra mo wa niu
dzia łań ope ra cyj nych. Ana li za da nych sta ty stycz nych po zwa la mię dzy in ny mi na oce nę pra wi dło wo ści
dzia łań ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa […]. Da je tak że moż li wo ści po rów na nia efek tyw no ści pra -
cy ope ra cyj nej jed no stek pra cu ją cych w po dob nych wa run kach i wy cią gnię cia od po wied nich wnio sków
dla sko ry go wa nia lub zwięk sze nia efek tyw no ści pra cy ope ra cyj nej, przez co tak że speł nia funk cję kon -
tro l ną”. AIPN Kr, 041/67, t. 31, Kon spekt ewi den cji ope ra cyj nej opra co wa ny w Biu rze „C”
MSW, 1976 r., s. 14. 

142 Już w la tach sie dem dzie sią tych funk cjo na riu sze pio nu „C” zwra ca li uwa gę na to, że okre sy prze -
cho wy wa nia akt TW (cho dzi ło o tecz ki pra cy) po win ny być uza leż nio ne od war to ści ope ra cyj nej tych
akt. Zob. AIPN, 170/1, Uwa gi na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Lu bli nie do pro jek tu In struk cji o po -
stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi i wy ka zem akt, 1 IV 1974 r., k. 101–102. Pro po no wa no na wet,
aby akt TW po zy ska nych do raź nie i wy eli mi no wa nych, któ rzy za okres współ pra cy nie wnie śli żad nych
istot nych usta leń w spra wie, nie prze sy łać do ar chi wum Wy dzia łu „C”, lecz nisz czyć we wła snym za -
kre sie w jed no st ce ope ra cyj nej. Ibi�dem, Uwa gi za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Opo -
lu, 27 VIII 1973 r., k. 52.

143 Pe wien wpływ na ich oce nę mo gły mieć ewen tu al ne oso bi ste re la cje z funk cjo na riu sza mi ope ra -
cyj ny mi. Nada nie zar chi wi zo wa nym ak tom TW ka te go rii B -10 ozna cza ło prze cież kry tycz ną oce nę efek -
tów pra cy funk cjo na riu sza, któ ry pro wa dził da ne go TW. Na le ży jed nak pa mię tać, że ta kry tycz na oce na
by ła zwy kle prze su nię ta w cza sie i od no si ła się nie do bie żą cych efek tów pra cy da ne go funk cjo na riu sza,
ale do pew nych za szło ści, sprzed kil ku czy na wet kil ku na stu lat. 

144 A. Zie liń ski, Przy�kła�dy�do�ku�men�ta�cji�wy�two�rzo�nej�przez�pion�ewi�den�cji�ope�ra�cyj�nej�SB�w la�-
tach 1972–1990�i jej�wy�ko�rzy�sta�nie�do ba�dań�na�uko�wych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej” 2010, t. 3, s. 151.

145 O tym, że ka te go ria ar chi wal na ko do wa ła waż ne wia do mo ści, mo że świad czyć fakt, że w 1984 r.
przy ję to za sa dę (któ ra w wy dzia łach „C” WUSW mia ła być sto so wa na od 1985 r.), iż rok bra ko wa nia 
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Spo sób, w ja ki In struk cja z 1970 r. de fi nio wa ła po ję cie taj ne go współ pra cow ni ka,
w istot nym za kre sie jest zbież ny z orzecz nic twem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go146. We dle
Try bu na łu współ pra ca ze służ ba mi bez pie czeń stwa po win na wy ka zy wać pięć cech:

1. Mu si po le gać na kon tak tach z or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwa (przez co ro zu -
mie się prze ka zy wa nie in for ma cji tym or ga nom przez oso bę współ pra cu ją cą). 

2. Mu si mieć cha rak ter świa do my (co ozna cza wy ma ga nie, aby oso ba współ pra cu ją -
ca zda wa ła so bie spra wę, że na wią za ła kon takt z przed sta wi cie la mi jed nej ze służb).

3. Mu si być taj na (a więc oso ba współ pra cu ją ca mu si so bie zda wać spra wę, że fakt
na wią za nia współ pra cy i jej prze bieg ma po zo stać ta jem ni cą, w szcze gól no ści wo bec tych
osób i śro do wisk, któ rych do ty czą prze ka zy wa ne in for ma cje).

4. Mu si wią zać się z ope ra cyj nym zdo by wa niem in for ma cji przez służ by.
5. Nie mo że się ogra ni czyć do sa mej de kla ra cji wo li, lecz mu si ma te ria li zo wać się

w świa do mie po dej mo wa nych, kon kret nych dzia ła niach w ce lu urze czy wist nia nia pod -
ję tej współ pra cy. 

„Tym sa mym za nie wy star cza ją ce uznać na le ży sa mo wy ra że nie zgo dy w przed mio -
cie na wią za nia i za kre su przy szłej współ pra cy; ko niecz ne na to miast jest pod ję cie kon -
kret nych dzia łań od po wia da ją cych wy żej wska za nym kry te riom i skła da ją cych się
na rze czy wi ste współ dzia ła nie z or ga na mi bez pie czeń stwa”147.

W obu de fi ni cjach (we dług In struk cji z 1970 r. oraz we dług orzecz nic twa Try bu na łu)
ak cent jest po ło żo ny nie na for mal ny, ale na ma te rial ny aspekt współ pra cy, z tym że w in -
struk cji po ło żo no na cisk na to, aby prze ka zy wa ne in for ma cje mia ły war tość ope ra cyj ną.
Try bu nał od te go od stą pił za pew ne z te go po wo du, że dzi siaj bar dzo trud no jest nam oce -
nić war tość ope ra cyj ną in for ma cji prze ka zy wa nych SB kil ka dzie siąt lat te mu. „Na le ży
[...] za cho wać szcze gól ną ba daw czą ostroż ność i roz trop ność, gdyż z per spek ty wy lat,
przy nie zna jo mo ści wie lu ele men tów kon tek stu, np. ust nych wy ja śnień agen ta, bar dzo
ła two o po mył kę (to, co nam wy da je się bła he, mo gło być dla «bez pie ki» bra ku ją cym
ele men tem, i na od wrót, po ra ża ją cy nas swo ją wy mo wą fakt mógł być do sko na le wcześ -
niej zna ny z in ne go źró dła)”148. 

W spo rze o wia ry god ność akt SB wy raź nie za ry so wa ły się trzy sta no wi ska149.
Zwolenni cy jed ne go skraj ne go po glą du (głów nie hi sto ry cy młod sze go po ko le nia) sto ją
na sta no wi sku, że ak ta SB są w peł ni wia ry god ne z uwa gi na roz bu do wa ny sys tem we -
wnętrz nej kon tro li, któ ry w szcze gól no ści wy klu czał two rze nie tzw. mar twych dusz150.

Akta tajnych współpracowników kategorii B-10
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do ku men tów ma być wpi sy wa ny na ob wo lu cie akt spra wy, na pierw szym mi kro fil mo wa nym do ku men -
cie, tj. na no tat ce in for ma cyj nej z opra co wa nia akt, oraz na kar cie E -14, któ rą umiesz cza no w kar to te ce
ogól no in for ma cyj nej po ar chi wi za cji akt. AIPN, 01541/3, No tat ka służ bo wa do ty czą ca try bu po stę po -
wa nia ze spra wa mi no wo wpły wa ją cy mi do ar chi wum Wy dzia łu II Biu ra „C” i wy dzia łów „C”
MSW, 4 VIII 1984 r., k. 110–111. 

146 Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 10 XI 1998 r., K 39/97, http://otk.try bu nal.gov.pl/orze cze -
nia (do stęp 16 IV 2015 r.).

147 Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 V 2007 r., K 2/07, http://otk.try bu nal.gov.pl/orze cze nia
(do stęp 16 IV 2015 r.).

148 W. Fra zik, F. Mu siał, op.�cit., s. 327.
149 Ob szer niej szą ana li zę róż nych opi nii na te mat wia ry god no ści akt SB przed sta wia K. Brzech czyn,

Pro�blem�wia�ry�god�no�ści�te�czek�i opar�tej�na nich�nar�ra�cji�hi�sto�rycz�nej.�Kil�ka�uwag�me�to�do�lo�gicz�nych,
„Pa mięć i Spra wie dli wość” 2012, nr 2, s. 53 i nn.

150 F. Mu siał, Agen�tu�ra�w dzia�ła�niu.�Me�to�dy�kon�tro�li�oso�bo�wych�źró�deł�in�for�ma�cji�SB�w la�tach
1970–1989, „Ar ca na” 2008, nr 79, s. 208. Cza sa mi au tor zda je się jed nak pre zen to wać am bi wa lent ny 
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„Wszel kie oszu stwa wcze śniej czy póź niej wy cho dzi ły na jaw, co sta no wi ło gwa ran cję
ja ko ści pra cy or ga nów bez pie czeń stwa”151.

Zwo len ni cy dru giej skraj nej po sta wy (nie są to hi sto ry cy, tyl ko oso by pu blicz ne) uzna -
ją do ku men ty SB za „świst ki”152, „skse ro wa ną ma ku la tu rę”153, po zba wio ną wszel kiej wia -
ry god no ści.

Sta no wi sko kom pro mi so we wzglę dem dwóch wy mie nio nych wcze śniej zaj mu ją hi -
sto ry cy star sze go po ko le nia, pa mię ta ją cy cza sy PRL z au top sji. Do ce nia ją oni zna cze nie
akt SB ja ko źró deł hi sto rycz nych, ale rów no cze śnie prze strze ga ją przed „złud nym cza -
rem te czek”154. „Ma te ria ły służb spe cjal nych to źró dło spe cy ficz ne, szcze gól ne, wy jąt -
ko wo nie wdzięcz ne przy kry tycz nej, ana li tycz nej ob rób ce. Nie wy star cza za siąść
do lek tu ry owej sym bo licz nej «tecz ki», bę dąc uzbro jo nym je dy nie w stan dar do we wy -
po sa że nie, bez nie zbęd nej wie dzy o struk tu rze urzę du, lu dziach, któ rzy go two rzy li, kie -
run kach i tech ni ce dzia łań ope ra cyj nych. To praw da, że «bez pie ka» z re gu ły nie
fał szo wa ła swo ich ma te ria łów. Wca le nie ozna cza to jed nak, że in for ma cje w nich za -
war te to szcze ra, naj praw dziw sza praw da”155.

Pa ra dok sal nie ana li za akt taj nych współ pra cow ni ków, bę dą ca przed mio tem te go ar -
ty ku łu, przy zna je ra cję wszyst kim trzem stro nom te go spo ru. 

Czy ta jąc opi sa ne wy żej do ku men ty w spo sób bez kry tycz ny, moż na dojść do wnios -
ku, że ma my tu do czy nie nia z kil ku dzie się cio ma ak ta mi taj nych współ pra cow ni ków.
Oso by te bo wiem rze czy wi ście zo sta ły za re je stro wa ne ja ko TW. W ta kim cha rak te rze fi -
gu ro wa ły w dzien ni ku re je stra cyj nym KW MO/WUSW w Kra ko wie przez kil ka, a cza -
sa mi na wet przez kil ka na ście lat. Część tych akt by ła w tym cza sie prze glą da na przez
prze ło żo nych funk cjo na riu szy pro wa dzą cych, a nie kie dy od by wa ły się na wet spo tka nia
kon tro l ne z oso ba mi za re je stro wa ny mi ja ko taj ni współ pra cow ni cy. Ich ak ta zo sta ły zło -
żo ne w ar chi wum i za re je stro wa ne w dzien ni ku ar chi wal nym agen tu ry. Za cho wa ły się
ory gi na ły lub ko pie wła sno ręcz nie na pi sa nych zo bo wią zań do współ pra cy oraz in nych
wła sno ręcz nie na pi sa nych do ku men tów, z któ rych jed no znacz nie wy ni ka, że oso by te
wie dzia ły, z kim mia ły do czy nie nia oraz zna ły pseu do nim, pod ja kim zo sta ły za re je stro -
wa ne przez SB ja ko TW i nie kie dy na wet się nim po słu gi wa ły. W nie któ rych przy pad -
kach ma my tak że wła sno ręcz ne po kwi to wa nia od bio ru pie nię dzy pod pi sa ne przez te
oso by agen tu ral nym pseu do ni mem. Spra wa wy da je się być ja sna i jed no znacz na.
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sto su nek do akt wy two rzo nych przez SB: „Nie jest to jed nak – z wy jąt kiem np. ste no gra mów z pod słu -
chów czy fo to ko pii ko re spon den cji, względ nie do ku men tów wła snych – źró dło w peł ni wia ry god ne dla
opi su po staw i opi nii śro do wisk opo zy cyj nych wo bec wła dzy”. Idem, Wia�ry�god�ność�do�ku�men�ta�cji�ope�-
ra�cyj�nej�UB/SB�–�wy�bra�ne�za�gad�nie�nia�źró�dło�znaw�cze�[w:] Ar�chi�wa�lia�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�ra�tu�re�pre�-
sji�–�za�gad�nie�nia�źró�dło�znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2012, s. 117–126. 

151 P. Sku bisz, Fał�szer�stwa�do�ku�men�ta�cji…, s. 216. Au tor opi su je przy pad ki fał szo wa nia akt SB zde -
ma sko wa ne przez sam re sort i wy cią ga wnio sek, że nie jest to wierz cho łek gó ry lo do wej, ale do wód
na ist nie nie w SB szczel ne go si ta we wnętrz nej kon tro li.

152 Kard. J. Glemp, Ho mi lia wy gło szo na w ar chi ka te drze św. Ja na w War sza wie 7 I 2007 r.;
http://www.nie dzie la.pl/ar ty kul/1189/Nie -chce my -ta kich -sa dow (do stęp 7 IV 2016 r.). 

153 L. Mil ler w wy wia dzie dla „Cor rie re del la Se ra”, 12 I 2007 r. 
154 W. Su le ja, Złud�ny�czar�te�czek,�czy�li�„tecz�ko�we�grze�chy�głów�ne” [w:] Od Pił�sud�skie�go�do Wa�łę�sy.

Stu�dia�z dzie�jów�Pol�ski�w XX wie�ku, red. zbio ro wa, War sza wa 2008, s. 512–516.
155 Ibi�dem, s. 514.
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A jed nak na wet po bież na lek tu ra nie któ rych z tych do ku men tów po zwa la na zwać je
świst ka mi pa pie ru i ma ku la tu rą. Co war te są te wszyst kie for mal ne kry te ria oce ny akt
w przy pad ku ta kich osób jak Krzysz tof B. (za re je stro wa ny ja ko TW ps. „Ma rek”), któ ry
przez trwa ją cy rze ko mo czte ry la ta okres współ pra cy nie do star czył SB ani jed ne go do -
nie sie nia15 6? 

Wni kli wa ana li za tych akt po zwa la na wła ści wą ich in ter pre ta cję, na wy zwo le nie się
„spod złud ne go cza ru te czek” i zro zu mie nie, z ja ki mi sy tu acja mi na praw dę mie li śmy
do czy nie nia w oma wia nych tu taj przy pad kach. Do wo dzi ona tak że, że ra cję ma ją ci, któ -
rzy twier dzą, że „SB sa ma sie bie nie okła my wa ła”. To my sa mi cza sa mi okła mu je my sie -
bie i in nych, gdy nie po tra fi my pra wi dło wo zin ter pre to wać tych akt.

S t r e S z c z e n I e

Zgod nie z In struk cją w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor -
cie spraw we wnętrz nych sta no wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz -
nych z dnia 10 ma ja 1974 r. tecz ki per so nal ne TW skła da ne do ar chi wum w la tach 1974–1985 po -
win ny otrzy my wać ka te go rię ar chi wal ną „A” lub B -30, a tecz ki pra cy – B -15. Tym cza sem tecz ki
per so nal ne czę ści TW zar chi wi zo wa ne w tym cza sie otrzy ma ły ka te go rię B -10, a ich tecz ki pra cy
– B -5. Zgod nie z in struk cją do ka te go rii B -10 po win ny być kwa li fi ko wa ne wy łącz nie tecz ki per -
so nal ne kan dy da tów na TW, a więc osób, któ re z SB nie współ pra co wa ły. Na tej pod sta wie sfor -
mu ło wa no hi po te zę, że tecz ki per so nal ne TW o ka te go rii B -10 do ty czy ły osób, któ re w isto cie nie
pod ję ły współ pra cy z SB (mi mo for mal ne go fak tu ich re je stra cji w cha rak te rze TW). W ce lu we -
ry fi ka cji hi po te zy zba da no wszyst kie tecz ki per so nal ne taj nych współ pra cow ni ków za li czo ne do ka -
te go rii B -10, zło żo ne w ar chi wum KW MO/WUSW w Kra ko wie w la tach 1974–1985 przez trzy
wy dzia ły: III, III -1 oraz III -A/V. Prze pro wa dzo na dro bia zgo wa ana li za po twier dzi ła po sta wio ną
hi po te zę. Po nad to in struk cje do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej SB oraz li te ra tu ra szko le nio wa MSW
rów nież wska zu ją na to, że isto ta współ pra cy z SB w cha rak te rze TW po le ga ła na prze ka zy wa niu
in for ma cji ma ją cych war tość ope ra cyj ną. Je że li w tecz ce pra cy TW ta kich in for ma cji nie by ło, to
funk cjo na riu sze Wy dzia łu „C” mie li pod sta wy, aby ak tom nadać ka te go rię B -10. Od 1985 r. w wy -
dzia łach „C” WUSW wpro wa dzo no za sa dę, aby in for ma cje o ro ku bra ko wa nia akt by ły wpi sy wa -
ne na ob wo lu cie spraw, no tat ce in for ma cyj nej z opra co wa nia akt oraz kar tach E -14. Fakt ten po -
twier dza, że ka te go ria ar chi wal na akt ko do wa ła waż ną in for ma cję – oce nę war to ści ope ra cyj nej
do ku men tów.

Sło wa klu czo we: Służba Bezpieczeństwa, tajny współpracownik, akta operacyjne, akta
osobowych źródeł informacji, archiwizacja, instrukcja archiwalna, kategoria archiwalna, lustracja,
organy bezpieczeństwa państwa.

Akta tajnych współpracowników kategorii B-10
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156 Ad no ta cja pra cow ni ka Wy dzia łu „C” WUSW w Kra ko wie kpt. Suł kow skie go w kwe stio na riu szu
TW, od no szą ca się nie do akt, któ re zo sta ły wy biór czo znisz czo ne, ale do akt kom plet nych, świe żo zło -
żo nych w ar chi wum: „W tecz ce pra cy nie ma ani jed ne go do nie sie nia za okres współ pra cy 1981–1985”.
Zob. ak ta TW ps. „Ma rek” – AIPN Kr, 009/9621 oraz AIPN Kr, 00100/1167/D.
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S u M M A r y

In accordance with the ‘Instruction on the principles and manner of handling archival acts’ in
the Ministry of the Interior, as annexed to Regulation no. 034/74 of the Minister of the Interior of
10 May 1974, personal files of secret collaborators archived in the years 1974–1985 should be
assigned the archiving category of “A” or “B-30”, while work files should be given the category
“B-15” respectively. However, personal files of some secret collaborators, which were archived at
that time, were assigned the category “B-10”, while work files the category “B-5” respectively.
The Instruction states that category “B-10” should refer only to personal files of candidates for
secret collaborators, i.e. persons who had not been collaborating with the Security Service. On this
basis, a hypothesis was formulated that the personal files of secret collaborators under the category
of “B-10” referred to persons who had factually not taken up collaboration with the Security Service
(despite being formally registered as secret collaborators). To verify the hypothesis, an initiative
was undertaken to examine all personal files of secret collaborators under the category of “B-10”
which were archived in the Voivodeship Headquarters of the Citizens’ Militia/the Voivodeship
Offices of the Interior in the years 1974–1985 by three Divisions: III, III-1, and III-A/V. A thorough
analysis made it possible to confirm the formulated hypothesis. Furthermore, instructions
concerning the operational work of the secret collaborators and training manuals from the Ministry
of the Interior also point out that the essence of the secret collaborators’ collaboration with the State
Security consisted in providing operationally valuable information. If there was no such information
in the work files of a secret collaborator, officers of the “C” Division could not assign category 
“B-10” to the respective files. Starting from 1985, the “C” Divisions of the Voivodeship Offices of
the Interior were to follow a rule stating that a notice on the year of missing files would be placed
on the cover of the files, memorandum on the preparation of the files and E-14 cards. This fact
confirmed that the archiving category of the files contained important information – the evaluation
of the operational value of the documents. 

Key words: Security Service, secret collaborator, operational files, files of personal information
sources, archiving, archiving instruction, archiving category, lustration, state security authorities.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 121–125

Jitka Bílková

(The Security Services Archive in Prague)

Instructional and
Promotional Films of the
Ministry of the Interior

of the Czechoslovak Republic 
in the Collections of the
Security Services Archive

The Security Services Archive was founded on 1st February 2008 alongside the
Institute for the Study of Totalitarian Regime under the same Act. There is

about 17 km of archival materials stored in authorized depositories in three sites in Prague
and one site in Kanice, near Brno. The majority of the archival materials were transferred
from the previous institution – the Archive of the Ministry of the Interior. Pursuant to Act
No. 181/2007 Coll., the Archive holds documents created by the security services, the
Communist Party of Czechoslovakia and the organizations of the so-called National Front
during the period from 4th April 1945 to 15th February 1990. The greatest volume of
archival materials was acquired from the Department of Security Services of the Ministry
of the Interior, while other papers were held until 2008 by various authorities: other
departments of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (including Military
Intelligence), the Ministry of Justice, the Security Information Service (BIS) and the
Office for Foreign Relations and Information (ÚZSI).

The Czech Republic has a very liberal legislative approach in regard to access of the
archival materials created by the Communist security services. The research of these
documents1 is permitted to anybody under Act No. 499/2004 Coll. on Archival Science
and Record Services.
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ie1 Archival materials created until 1st January 1990 by state authorities, the security services or various
organizations and political parties consolidated in the so-called National Front.
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These approximately 17 km of documents include several audiovisual films created
by the Communist Security Services. They are lodged in various archival funds, often as
attachments to the StB files.2 As an example, there are several audio tapes with recordings
of phone calls. A total of 221 reels were produced by the Intelligence Technology
Directorate (Directorate VI of the National Security Corps). The record group, General

Staff Intelligence Directorate, contains a collection of 26 films entitled Military
Equipment, in which specific types of weapons used by NATO are described. A similar
military topic is elaborated on in 10 films collected under the record group Military

Counterintelligence. One of the oldest films lodged with the Security Services Archive
is a documentary about the American Army’s arrival in Czechoslovakia in 1945.3

Otherwise, the majority of films are gathered in one fund, named The Collection of

Films Lodged with the Security Services Archive. This collection is a complete set of film
materials which relate to the activities of the security services. It comprises of mostly
short films in the 16mm and 35mm format which the Security Services Archive acquired
upon its establishment as per Act 181/2007 Coll. The collection currently consists of 307
pieces of film material, some of which in two copies. The Archive acquired them from
the Security Department of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (106 items),
the Museum of the Police of the Czech Republic (119 items) and the Institute of
Criminalistics of the Police of the Czech Republic in Prague (82 items) in 2008–2009.

To facilitate their use, and primarily to protect and preserve them, since 2009 the archive
has closely collaborated with an external company4 to convert the film reels into removable
media, namely DVD, all in HD format. The best copy the Archive holds is selected for
digitisation in cases where there are multiple copies. The digitisation process includes image
correction (oscillation, a colour grading) and sound correction (noise removal). The above
process is also necessary because of the natural ageing of the film reels and damage to some
materials, and also to provide researchers with high quality access.

The short films in this complete collection were created between 1949 and 1989 and
most of them were shot under the direct orders of the Ministry of the Interior of the
Czechoslovak Republic. After 1969 they were ordered by the Department of Political
Education, Culture and Promotion of the Federal Ministry of the Interior for specific
departments of the security corps. Almost all the short films lodged with the Archive
today were produced by the Czechoslovak Army Film in direct collaboration with the
National Security Corps and its units, such as the Border Patrol, Internal Patrol, Military
Forces of the Ministry of the Interior, Crime Investigation Service, State Security units,
Public Security units5 and others.

The films these units ordered for their own purposes were used as instructional,
educational and field exercise materials, especially for members of the State Security and
Public Security departments. Some also documented the history and ’tradition’ of the
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2 StB is an abbreviation for the name of Communist secret police – the State Security (in Czech Státní

bezpečnost).
3 Security Services Archive, record group Domažlice District, Ministry of the Interior Department

(B 3_1), inv. no. 1.
4 Its name is Video-Foto Studio Láryšov, near Krnov.
5 Public Security (in Czech Veřejná bezpečnost, abbreviation VB) was the uniformed unit of the

National Security Corps (in Czech Sbor národní bezpečnosti, abbreviation SNB).
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Communist secret police and security services of the Communist regime, such as films
on the 20th anniversary of the National Security Corps, Czechoslovak Counterintelligence
during the war, the 5th anniversary of the Border Patrol department, etc. Especially
interesting for historians are films which offer evidence of the close links between the
security services and the regime in power, such as Security Corps Prepare for the National

Exercise Day, National Conference of National Security Assistants, 15th Party Conference

and the National Security Corps, or films which were used for the ideological
indoctrination of members of the security services, such as The Armed Fist of the Working

Class or The Winning People.
As regards motifs, these short films held by the Archive can be divided up as follows:
1. Purely propagandist and ideological films which follow the then ideology, such as

Code Name Hawk, The War Still Threatens, This Is What America Is Like, It Was Easy

for Mr. Werner, Foreigners from Non-Socialist Countries, etc. They are also designed for
public viewing. This type also includes short films on the activities of the Border Patrol
Department, such as This did not Happen in the Border Zone, I Swear I Will, Prohibited

Zone, Border Guard, etc.
2. Short films designed for internal use by the National Security Corps and their units

which, beside the ideological and propagandist aspect, also include some profession-related
content, such as Investigating at the Crime Scene, Traffic Patrol Guys, Identity Card Checks,
Internal Patrol Journal, The Occupation of the Law Protector, Protective Supervision, etc.
This group justifiably includes short films with professional content which were used for
the continuous education of members of the National Security Corps who were professionals
in some areas of crime investigation, expert laboratories, explosives specialists or dog-
handlers. The following film names are typical examples of these specialised instructional
films: Criminalistics, Methods of Crime Scene Investigation, Crime Investigation

Laboratory, Crime Forensics, Dactyloscopy, Ballistics, Radiology, Microscopes, Graphic

Forensics, Pyrotechnology, Learning Explosives, Phonoscopy, Employment of Police Dogs,
Smell Cans, Police Kynology, Using Weapons, etc. This group also includes films designed
for educational purposes for the Border Patrol Department, such as Border Patrol Squads,
Border Patrol Action, Maintenance of the U-70 Signalling Facility, Employment of Police

Dogs, or for the purposes of the Public Security Corps, such as Tasks and Activity of the

Operative Units of Public Security Corps in Apartment Burglary Investigation, District

Departments of the Public Security Corps, Supervision over Criminal Individuals, Operative

Control Units of the Public Security Corps, and others.
3. Another group of films comprises short films designed for public awareness, free

of ideological content, which were created irrespective of the political situation. They
include Alcohol and Juveniles, Driving in the Town, Be Careful and Self-contained,
Children on Public Transport, Dangers on the Road, Skoda 105, 120 and 130

Automobiles, etc.
These films include materials which are of great interest to historians as they concern

various important events in Czechoslovak history in the latter half of the 20th century, for
instance films on the events of August 1968 and 1969. They not only cover events in
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6 Burning DVD copies of the films is subject to charge and subject to the Archive director’s prior
approval.
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Prague, but also from other places in Czechoslovakia, especially Northern Bohemia. They
include films such as 21 August 1968, Usti nad Labem in 1968 – Transfer of the Soviet

Army, Wenceslaus’ Square in Prague in 1969, Prague Free of Demonstrations and

Interventions – Wounded Police Officers, 21 August 1968 – Public Poll, Films by the

Ministry of the Interior – Prague 1969, Liberec 1969, Barricades in 1969, 21 August

1969 – Prague Echoes, University Conference Delegates, Old Town Square

Manifestations.
Researchers are allowed to watch digitised copies of film in research centres of the

Security Services Archive.6 Films which have not yet been digitised are not accessible.
The Security Services Archive is of course aware of the problem concerning the physical
conditions needed to deposit the film reels. This is the task of our staff from the special
department of the Archive (the Physical Care of Archival Materials group). They regularly
check the temperature, humidity, light exposure etc. in the relevant depositories.
Unfortunately, it was found that some film reels are in poor condition, and some of them
have even been degraded by the so-called vinegar syndrome, which is a threat to other
films as well. This is why the Security Services Archive got in touch with experts from
the National Archives in Prague in order to preserve the damaged films and to discuss
the possibility of depositing these films in this institution, which has better film storage
facilities.

S t r e S z c z e n i e

Ar chi wum Służb Bez pie czeń stwa Re pu bli ki Cze skiej zo sta ło za ło żo ne 1 lu te go 2008 r. na pod -
sta wie tej sa mej usta wy co In sty tut Ba da nia Re żi mów To ta li tar nych. Po sia da za sób li czą cy oko -
ło 17 km ma te ria łów ar chi wal nych, prze cho wy wa nych w spe cjal nych de po zy tach w trzech miej -
scach w Pra dze oraz w miej sco wo ści Ka ni ce (pod Brnem). Więk szość ma te ria łów ar chi wal nych
zo sta ła prze ję ta z po przed niej in sty tu cji – Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych. Obec nie
w Ar chi wum prze cho wy wa ne są do ku men ty wy two rzo ne przez cze cho sło wac kie służ by bez pie -
czeń stwa, Ko mu ni stycz ną Par tię Cze cho sło wa cji i or ga ni za cje tzw. Fron tu Na ro do we go w okre sie
od 4 kwiet nia 1945 r. do 15 lu te go 1990 r. Ar chi wa lia te za wie ra ją tak że cie ka we ma te ria ły au dio -
wi zu al ne wy two rzo ne przez ko mu ni stycz ną Służ bę Bez pie czeń stwa (StB). Znaj do wa ły się one
w róż nych ze spo łach ar chi wal nych i czę sto by ły za łącz ni ka mi do spraw pro wa dzo nych przez StB.
Przy kła do wo po ak tyw no ści pio nu tech ni ki ope ra cyj nej za cho wa ło się 221 szpul róż nych na grań.
Z ko lei zbiór „Od dział Wy wia du Szta bu Ge ne ral ne go” za wie ra ko lek cję 26 fil mów do ty czą cych
sprzę tu woj sko we go uży wa ne go przez NA TO. Po dob nej pro ble ma ty ki do ty czy 10 fil mów zgro -
ma dzo nych w zbio rze „Kontr wy wiad Woj sko wy”. Obec nie więk szość fil mów zo sta ła opra co wa na
w ra mach zbio ru ar chi wal ne go o na zwie „Ko lek cja fil mów z za so bu Ar chi wum Służb Bez pie -
czeństwa”.

Sło wa klu czo we: Archiwum Służb Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, Archiwum
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komunistyczna Partia Czechosłowacji, Służba Bezpieczeństwa
(StB), wywiad wojskowy, kontrwywiad wojskowy, materiały audiowizualne, Praga.
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S u m m a r y

On 1st February 2008, an archive from the Security Service of the Czech Republic was created
under the same statute as the Institute for the Study of Totalitarian Regimes. Its collection contains
approx. 17 km of archival material kept in special deposits in three locations in Prague and the
village of Kanice (in the vicinity of Brno). The majority of archival material was taken from the
former institution – the Archive of the Ministry of the Interior. The Archive now stores documents
produced by the Czechoslovak Security Service, the Communist Party of Czechoslovakia and
organizations of the so-called National Front from 4th April 1945 until 15th February 1990. The
archives also comprise interesting audio-visual material produced by the Communist Security
Service (StB). They were dispersed in different archives and often served as annexes under the
proceedings conducted by the Security Service. For instance, the Operational Technique Division
left behind 221 reels of various recordings. On the other hand, the collection of the Branch Office
of the Intelligence Service of the General Staff of the Armed Forces comprises a series of 26 films
on military equipment used by NATO. Similar issues are raised in 10 films gathered in the collection
of the Military Counterintelligence Service. The majority of files have now been included in an
archival collection called “Collection of films of the Security Service Archives”.

Key words: Archive of the Security Service of the Czech Republic, Archive of the Ministry of
the Interior, Communist Party of Czechoslovakia, Security Service (StB), Military Intelligence
Service, Military Counterintelligence Service, audiovisual materials, Prague.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 127–139

Jens Niederhut

(Stasi Records Agency in Berlin – BStU)

The Audiovisual Legacy 
of the GDR’s Ministry 

of State Security – collection,
preservation, thematic focus

The GDR’s Ministry of State Security left large quantities of records to posterity.1

Although files constitute the core of these documents, millions of
photographs as well as thousands of films, videos and audio recordings are also now
stored in the archives of the Federal Commissioner for the Records of the State Security
Service of the former German Democratic Republic (BStU) They form an integral part
of the archival material for State Security (Stasi, MfS).2

In this paper, we will first describe the audiovisual legacy and examine it in its overall
dimension. In the second part, its conservation status as well as preservation measures,
including its digitization, are discussed. Finally, the substantive dimension of the
audiovisual collections in the context of the MfS’ entire legacy is to be examined
exemplarily and without any claim to its completeness.

1. The audiovisual collections in the Stasi Records Archive: An overview

The photograph collection in the Stasi Records Archive currently contains
approximately 1.7 million positives, negatives and slides.3 Approximately 1.1 million
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1 This paper would not have been possible without the support of my colleagues Katri Jurichs, Katrin
Rübenstrunk and Elke Steinbach, for which I thank them. 

2 Karsten Jedlitschka: Managing Stasi Archives. Special tasks and challenges, in: The Documentation
of Communist Authorities. Materials of the International Conference Warsaw, 4–5 October 2012, ed.
Wladyslaw Stepniak, Warschau 2014, p. 106–123; idem: The Lives of Others: East German State Security
Service’s archival legacy, in: American Archivist 75 (Spring/Summer 2012), p. 81–108. For general
information on the Ministry for State Security, see Jens Gieseke: The History of the Stasi. East German’s
Secret Police, 1945–1990, Oxford 2014.

3 For information on the Stasi‘s photographs see: Volker Kuball, Sivia Oberhack, Katrin Rübenstrunk:
Die fotografische Überlieferung der Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz anläßlich des 50. Jahrestags
des Mauerbaus, in: “Rundbrief Fotografie” 18 (2011), Issue 3, p. 24–30. 
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photographs are kept at the central office in Berlin; the rest are distributed among its
twelve branches. The photo collection is mainly composed of photos which were found
separately. That means they were not part of a formal record or there was no contextual
relation between the record and the photo. Photo files and photo albums are also integrated
into the collection. Photographs that are included in a file, are left in the file and not
included in the photo collection. Thus, the total number of surviving Stasi photographs is
much higher than the figures quoted here.

Nearly 70% of the photographs in the photo collection have been described to date.
As photos are still transferred to the collection, the archival description process is ongoing. 

Since 1990, a wealth of audio recordings has been uncovered in the offices of the
Ministry of State Security. However, only a small portion of these records contain relevant
content.4 Of the nearly 170.00 audio recordings, more than 140.000 have been disposed
because they were empty, the tapes erased or with contents unrelated to the Stasi.
Approximately 6,500 recordings have yet to be described.

However, even if only 15% of the audio recordings actually have archival value,
a collection of approximately 20,000 recordings is both quantitatively and qualitatively
significant. The high proportion of empty and deleted tapes is explained by the internal
processes of the Stasi: ca. 40% of the recordings are from Department 26, which was
responsible for telephone monitoring. Written manuscripts of the recordings were made
and the tapes then erased and reused. The same procedures were also applied for tapes
used for room surveillance and the recording of meetings with unofficial collaborators.
If there are still usable surveillance records, they usually date from the final period of the
Stasi, when the internal work processes no longer functioned.

In addition to these rather disparate records, there are also numerous records that had
already been archived by the Ministry of State Security. These are usually of better quality
and of greater historical relevance, such as, for example, recordings of internal meetings,
major criminal trials or speeches by Erich Mielke.

Audio recordings are only stored in the archives of the BStU’s Central Office in Berlin
because the regional offices do not have the equipment needed to listen to and digitize
the recordings. 

The Ministry of State Security mostly used magnetic tapes – both acetate and polyester
tapes. However, the archives also hold compact cassettes and vinyl records as well as
more exotic recording mediums, such as Nagra tapes and recording wires. 

The description of the audio recordings is already nearing an end and will be
completed over the next few years. In parallel, the most important and significant
recordings will be described more intensely. That is, a detailed summary will be created
and markers placed in the digital audio files to ensure easier access to their content.

The film and video records are comprised of 2,821 items, including 1,154 films and
1,667 videos.5 The archival description is complete, although occasionally previously
unknown tapes and films are still discovered in the files.6
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4 For information on the Stasi‘s audio recordings see also: Silvia Oberhack, Katri Jurichs, Elke
Steinbach: Die Töne der Staatssicherheit. Die Audioüberlieferung des MfS, in: “Info” 7 (2010), Issue 2,
p. 10–13. 
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The films were mostly produced in 16-mm format, which the MfS used for both
instructional films and surveillance footage. Surveillance recordings are usually in black
and white and without sound. Many other archived films also lack sound. In addition to
16-mm films, films in other formats (8 mm, 35 mm, Super 8) have also been preserved.
As in other areas, the Stasi Records Archive needs to preserve various playback devices
as well. Only for the 35-mm films does the BStU lack the appropriate equipment. Such
films are stored in the Federal Film Archives.

Ten different video formats are represented in the archive, although most of the
preserved videos are in VCR and VHS formats. Different video systems (PAL and
SECAM) were also used. Thus, the need to have a variety of equipment for use with
analogue technology is particularly great. 

2. Preservation and Digitization

The archive holds audiovisual records in different forms and on different data carriers.
The conservation thus requires a number of different approaches. In many cases, the
preservation of the original data carriers is difficult or even impossible. 

The highest priority for conservation in analogue mediums is the establishment of
optimum storage conditions according to ISO 11799. Thus, certain kinds of archived
material, such as films and black and white photographs, can be preserved for a very long
time. Others, however, can only be preserved for a few decades. Therefore, the
conservation of audiovisual material means that certain types of analogue media must be
replaced. The BStU pursues the policy to systematically digitize the audio and video
recordings. The digital representations will be preserved over time replacing the original
analogue media. Even with other materials, for example nitrocellulose negatives, the aim
in the future may be their substitution in digital form.

Audio tapes are in a particularly precarious state of preservation. Since further
deterioration in the playback quality is to be expected, the decision was made to preserve
all audio recordings in digital form. The digitization began in 2007 and is carried out in
four recording studios that the BStU established for this purpose. All audio recordings,
which are requested for use by internal or external users, are being digitized. Hence, no
original tapes are made available to users under any circumstances. This is particularly
important because some of the tapes are in such bad condition that they may only be re-
played a few times. Additionally, all the tapes deemed to be in critical condition are
digitized. In the case of polyester tapes, this applies to all tapes that exhibit adhesion and
suffer from so-called “sticky shed” syndrome. Sticky-shed syndrome is a condition
created by the deterioration of the binders in a magnetic tape, which hold the iron oxide
magnetizable coating to its plastic carrier, making the tape illegible. Acetate tapes, in
contrast, are subject to the “vinegar syndrome”, a decomposition process that is caused
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5 For information on the Stasi’s films and videos see also: Silvia Oberhack, Katrin Rübenstrunk:
Die bewegten Bildes des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit: Filme und Videos, in: “Info” 7
(2010), Issue. 1, p. 15–19. 

6 Verzeichnis der Filme und Videos des Ministeriums für Staatssicherheit, compiled by Renate Hedli,
Berlin 2009, online at: http://www.bstu.bund.de/DE/Archive/Findmittel/Find buch/akten verzeichnis -
mfs_filme_videos.pdf. 
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by the chemical reaction when the substrate comes into contact with moist air. In order
to detect the respective damage, polyester tapes are spooled regularly, acetate tapes are
examined with special tests (Acid Detection stripes). Tapes suffering from vinegar
syndrome are destroyed after digitization, since the chemical reaction that occurred on
them can spread to adjacent tapes.

The digitization of the video tapes will begin in 2015. In general, this will not be
carried out by the BStU but outsourced. This is necessary because many video tapes are
in poor condition and need to be cleaned before they are digitized; special equipment is
needed to do this.

A digital archive for the digitized audio and video recordings will be developed over
the coming years. As long as an OAIS7-compliant digital archive does not exist, the digital
representations must still be stored securely and redundantly in archival formats along
with their associated metadata.

Table: The file formats for usage and digital preservation
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7 OAIS (Open Archival Information System) is an international standard (ISO 14721) and reference
model for digital archives. 

Format for usage Format for digital archiving

Photograph JPEG/TIFF 300 ppi (A4) TIFF 600 ppi (A4)

Film/Video Video-DVD, MPEG 4 10 Bit uncompressed (4:4:2) MXF

Audio MP3 128 kBit/s 24 Bit uncompressed 48 kHz WAV

Audio recording studio at the BStU (photo: BStU)
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3. The Collections: subject matter and its significance

The use of the Stasi records remains high. Thousands of applications to view files are
submitted each year, whereby the audiovisual collections are used mainly by the media,
by academic researchers and in the context of historical and political education.

On the Internet, the audiovisual collections already enjoy a notable presence, which
will be significantly increased in 2015 when the “Stasi Mediathek” goes online.
Furthermore, online search aids for the audiovisual collections will be provided via the
ARGUS platform.8

The media’s interest in the history of the GDR and specifically in the Ministry of State
Security is constant. Features about the construction and fall of the Wall, research on MfS
employees and collaborators or contributions on the opposition and resistance to the
regime are still numerous. Even discoveries of previously unknown photographs of the
Berlin Wall find their way into the daily press. The interest of newspapers and magazines,
television and radio stations is generally high, rising considerably in anniversary years,
such as in 2014/15, the 25th anniversary of the peaceful revolution.

The other important user group are scholars and researchers. In many cases,
illustrations for printed and online publications are what is being sought. However,
historians are also increasingly using audiovisual records as the main sources of their
research. Since the „iconic turn” in the humanities in the 1990s, images have been at the
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8 The “Stasi  Mediathek” and the ARGUS platform are accessible online at http://www.bstu.bund.de. 

Films in the Stasi Records Archive (photo: BStU)
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heart of historical research. For the history of the Ministry of State Security, the stock of
photographs has already been examined in a monograph which was methodologically
inspired by “visual studies”.9 In addition, there are sub-disciplines, such as film history
and “acoustic studies”, which focus on moving images and sound recordings and examine
these regarding their cultural and historical aspects.

Also noteworthy is the fact that some artists have explored MfS photographs and used
them as inspiration for their artistic work.10

The BStU’s audiovisual collections are heterogeneous and cover a wide range of
subject matter, thus contributing to many potential research projects. Below, we would
like to present the collections under five different headings. They do not cover all our
audiovisual records, but may give an impression of our archive’s holdings. 

The Wall, the border and the fall of the Wall

The GDR defined itself through its border: The Berlin Wall was the most famous East
German structure. The prevention of escapes and illegal border crossings was a task that
involved many state institutions. Accordingly, this subject also assumes a prominent
position in the MfS’ audiovisual legacy. The photograph collection contains numerous
images of border installations, especially of the Berlin Wall. Checkpoints and border
security systems are well documented, and panorama and aerial photographs impressively
attest to the division of Berlin.11 The detailed photographic documentation of the
monstrous structure is particularly valuable for research purposes. Especially since the
public is still largely unfamiliar with the view of the Wall from the east.

The Stasi’s instructional and training films also show border security installations at
border crossings and detected escape attempts. The escape attempts were simulated in
part for the filming; other images show the hiding places of the escapees in vehicles with
which escape attempts were made via water or air. The films expand our knowledge of
the events at the German-German border and give form to the often desperate attempts
to escape. The rich legacy also demonstrates how intensely and obsessively concerned
the GDR’s security forces were with the country’s border and what resources they spent
securing it.

Surveillance: Objects and techniques

Thousands of photographs of people and buildings, snapshots of people on the street,
recordings of private telephone conversations: monitoring and collecting information
about people constituted the basis of the Stasi’s activities. This is reflected in various
ways in the audiovisual collections.

Photographs, films and audio recordings give – often clearer than the written records
– information about surveillance techniques: the photographic practice, and the equipment
and the methods that were used are presented. Hidden cameras, filming techniques and
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9 Karin Hartewig: Das Auge der Partei. Fotografie und Staatssicherheit, Berlin 2004. 
10 Arwed Messmer: Reenactment MfS, Ostfildern 2014; Simon Menner: Top Secret. Bilder aus den

Archiven der Staatssicherheit, Ostfildern 2013. 
11 Kuball/Oberhack/Rübenstrunk, p. 27–29.
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the installation of hidden listening devices in people’s homes – the audiovisual materials
illustrate how the State Security Service worked, its level of professionalism and its
strategies. Insights can be gained into the intelligence techniques in general, and in
particular into the unique conditions in the GDR. The Stasi used, for example, East
German products as well as imports from the West, which demonstrates both the shortage
economy of the GDR and the organization’s creative procurement practices.

The focus, however, is on the objects of observation. The photographs indicate the
spatial and temporal circumstances in which the MfS monitored certain individuals. This
allows conclusions to be drawn about the intensity of the Stasi’s surveillance activities,
as well as about their motives and resources. The number of surveillance photographs,
for example, provides an indication of how important a specific place was to the Stasi.
Particularly with respect to the case of monitoring individuals, the written documents
frequently provide equally good or even better information about the Stasi’s monitoring
activities. The images and film footage, however, emphasize in an exceptional way an
additional dimension. They visualize the intensity with which the MfS invaded the private
spheres of their victims.
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View of Pariser Platz, the Brandenburg Gate and the Berlin Wall in 1989 

(BStU, MfS, HA I, Fo, Nr. 365, Bild 32)
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Training of agents

A significant proportion of the audiovisual records focuses on the training and
education of Stasi employees or other groups. This applies particularly to the stock of
instructional and training films in the BStU archive. These often focus on individual
espionage cases and demonstrate the methods and means that led to the discovery of
activities by enemy agents or successful operations performed against ideological
opponents. The films’ subjects range from instructions for conducting house searches to
monitoring techniques, methods of investigation and interrogation techniques.

The most well known Stasi training film, which is frequently used by the BStU in its
educational work, is “Revisor”.12 The film depicts a real case from 1985 in which an
individual draws the suspicion of the Stasi when he makes contact with a West German
journalist. The film depicts operational measures such as surveillance, house searches
and, finally, the man’s arrest. The man, to whom the State Security Service gave the alias
“Revisor”, was not a member of the opposition or a dissident, but, ultimately, only
someone who could not fully appreciate the consequences of his actions. In this respect,
“Revisor” demonstrates how the Stasi’s degradation measures could affect anyone.
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Monitoring of the dissident Robert Havemann, ca. 1975

(BStU, MfS, HA XX, Fo, No. 1383, Bild 3)

12 BStU (ed.): “Revisor”.  Überwachung, Verfolgung, Inhaftierung durch das MfS. Ein Fallbeispiel
für den Unterricht. Film-DVD mit einem original Lehrfilm des MfS und Bildungs-DVD mit didaktischen
Hinweisen und Aktenauszug, Berlin 2007.
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The instructional films provide detailed information on individual cases which are

still of great historical interest. Additionally, these films reveal interesting facts about

intelligence techniques and methods practiced during the Cold War. Finally, the films’

educational content reveals what the State Security Service wanted to convey to its

employees, which, in turn, provides insight into the organization’s own self-image and

self-conception.13

Self-perception and stereotypes of the enemy

The Stasi’s photographic and audio records permit investigations of a classical field

of “visual studies”, i.e. how the Ministry of State Security perceived itself and its

opponents.

The Stasi’s self-image can be explored based on numerous materials and thematic

priorities. An outstanding example is the internal and media presentation of longtime

Minister of State Security, Erich Mielke. Unlike his deputy, Markus Wolf, the head of

foreign intelligence, Mielke did not shy away from the public and was, as a member of

the Politburo and representative of the East German Volkskammer, a public figure. He

staged his public perception accordingly. There are photographs of him in uniform,

hunting, with foreign officials, with Honecker and Ulbricht, as well as with ordinary

workers, for example, when visiting his constituency – images that simultaneously

emphasize his position, his power and his closeness to the people.
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Training materials: The art of camouflage, ca. 1980 

(BStU, MfS, HA VIII, Fo, Nr. 448, Bild 29, 31, 32)

13 Research has already been conducted on the Stasi’s training and instructional films. See Sophie

Meyer: The Instruction Films of the GDR Ministry for State Security and for the Állambiztonság of the
People’s Republic of Hungary, 1959–1989, Master Thesis, Central European University, Budapest 2011.
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Of particular interest with regards to the creation of identity and community are
Mielke’s speeches at internal conferences or other official events; many of these were
archived by the Stasi as audio files and have thus been preserved. The speeches also
illustrate the added value of the audio recordings compared to the manuscripts of the
speeches, which are, at least partly, also in the archives: Mielke often deviated from his
manuscripts and spoke freely to his employees. These improvised sections in particular
allow for interesting conclusions to be drawn about the MfS’ self-perception: Mielke’s
speeches include aspects of community building, e.g. alleged selflessness, which is
expressed, for example, in one’s willingness to lead a life of secrecy. The willingness to
use force, which was conveyed in a pronounced cult of weapons as part of the Stasi’s
self-image, is also evident in Mielke speeches.

Not only is the Stasi’s self-image apparent in such audiovisual records, but the image
of the enemy as well. This particularly applies to instructional and training films that
focus on the recruiting and espionage methods employed by Western intelligence
agencies, which are represented as ideological opponents in the films and portrayed with
the negative characteristics befitting  the ideological enemy. The opponents are degraded,
for example, and described as “rats” or a “cross between a fox and pig” and thus excluded
from the human community. This image of the enemy served as an outward demarcation
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Erich Mielke with Erich Honecker and Walter Ulbricht, 1970

(BStU, MfS, SdM, Fo, Nr. 173, Bild 40)
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and, thus, the image of the Stasi employees. Films and photographs transported these
mechanisms in a particularly effective way.14

The voices of the victims and perpetrators

The BStU archives contain numerous recordings of court trials. Almost all major
political criminal cases against opposition activists and dissidents are completely or
partially preserved. A series of espionage trials is preserved as well, including those used
against Stasi defectors, which were so confidential that very few in the Ministry knew
about them. In addition to the audio recordings, there are some, although fewer, films of
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14 Holger Kulick: Feindbilder. Die Fotos und Videos der Stasi, DVD, Berlin 2006. 

Trial before the Berlin Municipal Court for escaping the republic and aiding an

escape, 1976 (BStU, MfS, ZAIG, Fo, Nr. 662, Bild 19)

09_Niederhut:PA IPN 9  05.06.2017  23:28  Strona 137



trials. Both are unusual in the German archiving tradition: As a rule, in Germany audio
recordings of court hearings are only made for internal purposes; thus, it is rare to find
fragments or complete records of court proceedings in German archives.

In addition to the legal proceedings, recordings of interrogations are held in the BStU
archive. The stock includes both secretly and openly made recordings. In some cases,
these include entire investigations with interrogations conducted by the judiciary and
investigative bodies or, in other cases, just a single interrogation conducted in a Stasi
detention centre.

The files also usually contain written documents on all court proceedings and hearings.
However, the audiovisual collections have an added value compared to the written
documents: The voices of judges and prosecutors, defendants and witnesses, Stasi officers
and their victims can be heard. How fanatical were the prosecutors, how anxious or
confident the defendants, how were subjects pressured during interrogations? Volume,
tone and direct speech provide information about the nature of the litigation process, the
treatment of the accused and his or her constitution. A systematic evaluation of these
audio recordings has not yet been conducted. However, radio and television have used
another essential feature that emphasizes the difference between audio and film recordings
and written documents: The listener directly experiences the historical source, the feelings
and emotions of the individuals, unfiltered by transcription and notation.

The importance of the audiovisual collections in the Stasi archive for academic
research on the history of the GDR is obvious. The photographs, films and audio tapes
are outstanding sources of the SED dictatorship, the opposition and the intelligence
operations in East Germany. Their use and examination in a scholarly context is still –
compared with the written documents – relatively new. In the media and the educational
field, these testaments, however, are very common and serve – in an exceptional way –
the illustration and disseminating of knowledge about the East German dictatorship.

S T R E S Z C Z E N I E

Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NRD (Sta si) po zo sta wi ło po so bie ogrom ny za -
sób ar chi wal ny. Choć ma te ria ły ak to we sta no wią je go trzon, to ra zem z ni mi prze cho wy wa ne są
w obec nym ar chi wum Peł no moc ni ka Fe de ral ne go do spraw Ma te ria łów Pań stwo wej Służ by Bez -
pie czeń stwa NRD (BStU) mi lio ny zdjęć, ty sią ce fil mów i na grań dźwię ko wych. Zna cze nie tych
zbio rów au dio wi zu al nych za cho wa nych po dzia łal no ści Sta si jest oczy wi ste dla na ukow ców zaj -
mu ją cych się hi sto rią NRD. Fo to gra fie, fil my i ma te ria ły dźwię ko we mo gą być istot nym źró dłem
do ba dań dyk ta tu ry So cja li stycz nej Par tii Jed no ści Nie miec (SED), dzia łal no ści opo zy cji de mo -
kra tycz nej i ak tyw no ści ope ra cyj nej wschod nio nie miec kiej „bez pie ki”. Ich wy ko rzy sty wa nie w ba -
da niach na uko wych w Niem czech po zo sta je jed nak – w po rów na niu z ma te ria ła mi ak to wy mi – sto -
sun ko wo no wym pro ce sem. Dla te go w ni niej szym ar ty ku le opi sa no stan, me to dy opra co wa nia,
za bez pie cza nia i war tość hi sto rycz ną za so bu au dio wi zu al ne go prze cho wy wa ne go obec nie w ar -
chi wum BStU.

Sło wa klu czo we: NRD, Pełnomocnik Federalny do spraw Materiałów Państwowej Służby
Bezpieczeństwa NRD (BStU), Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi),
Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SED), materiały audiowizualne.
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S U M M A R y

The Ministry for State Security of the German Democratic Republic (the Stasi) left behind a
huge archival collection. Although files are its core resource, they are stored with millions of
photographs, thousands of films and audio recordings in the current archive of the Federal
Commissioner for the Records of the State Security Service of the German Democratic Republic
(BStU). Scientists dealing with the history of the German Democratic Republic acknowledge the
significance of the audio-visual collections from the former Stasi. Photographs, films and sound
material may be an important source to study the dictatorship of the Socialist Unity Party of
Germany (SED), the activities of the democratic opposition and the operations of the East German
Security Service. However, their use in scientific studies in Germany is still relatively new, if
compared with the use of the files. Therefore, this article presents the status, preparation and
securing methods, as well as the historic value of the audio-visual collection which is currently
stored in the archives of the State Security Service.

Key words: German Democratic Republic, Federal Commissioner for the Records of the State
Security Service of the German Democratic Republic (BStU), Ministry for State Security of the
German Democratic Republic (the Stasi), Socialist Unity Party of Germany (SED), audiovisual
materials.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 141–149

Slavomir Zrebný

(The Nation’s Memory Institute in Slovakia)

Audiovisual collections 
by the communist 

secret services
in the Nation’s Memory

Institute in Slovakia

Today we can make public and share what was considered a national secret in the
past.The same is true for audiovisual collections, which the secret service left
here.Therefore, Slovakia shares the considerable part of all these collections with

the Czech Republic. I would like to provide some special examples and previews of
moviesmade by the secret service.

Firstly, I would like to briefly recall the story about the Nation’s Memory Institute in
Slovakia, the sources of its archival movies, the methods of the secret service in making
the movies. In the next part of the article I would like focus attention on the categorisation
of movies and on the commented previews.

The Nation’s Memory Institute (NMI) was established in 2003 with an aim to chart
the crimes of communism and fascism in Slovakia and to analyse the oppression period
and, additionally, to be the voice of unfairly persecuted people.

Since its establishment, the NMI has also striven to gather various audiovisual
materials made by the secret service. The main sources of the movies are:

– Slovak Information Service, which got the movies from the State Security,
– Police Academy,
– various archives such as district ones etc.,
– private owners.
It is necessary to say that many movies were destroyed. After the revolution in 1989,

the so-called exceptional shredding of the secret service’s materials started. Then, a lot of
movies were destroyed. However, the movies by the secret service, which were preserved,
are sufficient for analysing the way the State Security used the medium of film.
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Criminal police used the various operational methods of the police proceeding against
criminals. On the other side, the State Security also used operational methods of the
criminal police work, but these were aimed at their own people having different attitudes
(often only a small suspicion or the religious belief or just a different attitude was enough).
The State Security often worked under the pretence of crime prevention. They assumed
that if such citizenshadn’t been detained, he would surely have committed a crime.

The Federal Ministry of Interior had its own film studio, where a wide range of movies
were produced during the 1970s and 1980s. Studio was placed in the premises of the
University of the National Security Corps in Prague. We presume that there were not only
instructional and educational movies made, but also movies made to order for the Krátky
film Praha and Československý armádny film production companies – propaganda
documentaries.

The collections of movies from the secret service can be divided into five basic
categories:

1. Operational (evidence, interrogation, monitoring).
2. Instructional and educational movies (training of young agents and police officers).
3. Propaganda movies (made for public use).
4. Seized movie material.

1. Operational (evidence, interrogation, monitoring)

Operational materials were made mainly on the basis of the secret pursuit of people.
This kind of material could later beused in investigations and as evidence at trial. As we
have already stated, just a minor suspicion was enough for the State Security to invade
the privacy of citizens.

Secret photographing and filming were the typical methods of investigation of the
State Security from the time of its establishment. The division of powers for their
production was known from the end of the year 1951, when the same went for
wiretapping.

The stocktaking from December 1950 showed that the State Security had more than
25 different types of cameras, actually 809 pieces, for the purposes of photographing and
filming. Moreover, they had 12 studio movie cameras and 5 portable movie cameras. As
the size of movie cameras was not convenient in the 1950s, filming techniques for the
purposes of espionage fully developed few years later.

Here we can demonstrate the way as well as the reason for making such movies in
the case of the State Security. The problem was that the employees of the secret service
had a serious suspicion of information leaks to the capitalist states even though they were
not able to prove it.

“Action Egon” (1976) – a creative application of new documentary forms during
pursuit actions. Monitoring was aimed to reveal the channel of unwanted information and
written material leaks from the right-wing groups to the capitalist states with the use of
operational devices. By monitoringit was proved that the way of unwanted information
leak led through an employee of a capitalist embassy, who was in touch with a rightward
oriented member of the Prague culture stage.The pursuit was aimed to monitor the course
of meetings and the way of delivering materials with the assistance of movie cameras.
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Near the embassy there was a park, where such meetings were usually held. Many
candid cameras had been placed around to monitor the area. The only problem was that
the meetings were always held in different places in the park, and thus it was rather
complicated to make a quality record. It was required to record the whole course of the
meeting, not just its part.

Secret service employees thus tried to find a suitable solution. They finally decided
to place the camera inside a pram and at the particular time a woman pretending that she
was walking with her child was sent to the park.

The role of the mother with child was played by an employee of the secret service
who had been on the maternity leave at that time. She was willing to participate in the
action with her own child.

Another problem was of technical character as it was needed to create a sort of
“television pram”. Since the record was supposed to be quite long, a movie camera was
not suitable for its production, so they had to use a television camera instead. It was placed
inside the pram (photo 1). The camera objective was filming the scene through one of
the holes in the pram, on the right side (photos 2–3). The device recording the picture
was placed in a shopping bag (photo 4). Camera control was on the side of the pram, so
an agent could start and stop the recording anytime (photo 5).

This way of filming was successful and secret service employees also offered this
solution for other cases.

Another example of “camouflage” in use was an adjustment of the television
receiver CASTELLO made in 1977. “Camouflage” consisted of a hidden movie camera
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P-1 and hidden camera OKO-II. They both were hidden behind the decorative lattice of
the television speaker. Right inside the TV there were electric lines connected to the
mainsand picture was transmitted via coaxial cable to the distance of about 100 metres.
The movie camera and camera were controlled in the same way.

State Security also used cameras to make records from demonstrations and
manifestations. For example, records of intervention of the State Security against the
participants of Candle Manifestation (peaceful gathering of believers in 1988 was attended
by thousands of people and it was one of the biggest demonstrations against the
communist regime before 1989). This peaceful demonstration was brutally dispersed by
State Security with truncheons and water cannons, many demonstrators were cruelly
beaten.

The recorded material could be used for the exact identification of the participating
people, who were interrogated and blackmailed afterwards. Being present at such
gathering was regarded by the State Security as an anti-state activity.

2. Instructional and educational movies 

(training of young agents and police officers)

Nation’s Memory Institute also has a great number of instructional films which were
prepared for new employees of the State Security. For example, movies focused on
process of home inspection, state border protection, inspection of baggage at the airport,
etc. Objectives:

1) To teach new employees various methods of work.
2) To present citizens with different attitude as criminals, while the reason for placing

wiretapping technology in their flat could be to monitor the gatherings of terrorist groups
preparing an attack as well as illegal philosophical lectures by a forbidden professor. In
a suitcase at an airport there could be automatic or some other gun as well as forbidden
literary works and religious items. Another movie “Skrytá hliadka” (“Hidden Guard”)
shows citizens who were looking for freedom in democratic countries and thus tried to
cross the state border. This movie makes an impression that only people who had
committed a crime at the territory of former Czechoslovakia and wanted to avoid being
punished tried to escape across the Iron Curtain.

3) To use, or rather misuse, operational methods of police work in order to frighten
citizens having a different opinion. Placing wiretaps in buildings and telephones, house
searches, opening correspondence, or open monitoring of people could definitely frighten
another person who was not trained to be resistant to such methods.

This way, the State Security reinforced the fear in society, which we could call a sort
of “big brother effect”, the feeling that everything was monitored back then.

“House Search”, an instructional movie made by the Československý armádny film
production company for the Federal Ministry of Interior in the year 1982. It is a very
detailed legal as well as psychological instruction on the reasons, objectives, forms, and
methods of house searching. The movie instructs on preparation, process, strategy,
means, and methods of the house search. It emphasizes that to make this investigation
activity successful it was necessary to monitor interests and hobbies as well as
professional orientation of the subject to have the house searched. It also wants to point
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out the need to proceed systematically and to be consistent in doing the house search.

However, watching the manners of people to have the house searched was important,

too.

Lastly, it warns viewers – students to be precise – in the evaluation of the search and

to choose their next steps correctly.

It was well-know that educational movies by KGB were used for instructional

purposes. They describe and show how to detect secret writings with optic equipment

and how to place wiretaps in flats (the so-called area wiretapping). There is also a

demonstration of how to do preparatory house search with placing the wiretapping devices

under the pretence of gas or electric line inspection.The movie shows how to monitor

certain items with the use of radioactive substance, while its presence was detected from

an appropriate distance. Moreover, in this short footage there is an example of the so-

called operational house search. We can see State Security members (in this particular

footage there are KGB members) who are about to break into the flat and do the house

search without leaving any traces or at least covering them. There is also an illustration

of a secret baggage search; an unsuccessful one. It demonstrates the possible failure in

case of insufficient and careless preparation.

3. Propaganda movies

Propaganda movies were made to persuade viewers that the National Security Corps

used operational methods of work to fight against criminals. Such movies were meant

for State Security and some of them for the public. This way the State Security tried to

excite reliance and trust in the public.

The film “Hidden Guard” shows visual control of the Iron Curtain from a fixed

checkpoint, consisting of border guards in the case of the so-called violation of the state

border, procedure of inspection of technical security systems on the border as well as

search for a violator.

As the technical equipment was placed in terrain – in forests (border with the Federal

Republic of Germany) – the signal for violation of borders could be caused by wild

animals, which actually happened very often. However, each violation signal had to be

verified and the “violator” identified by the border guard.

The movie shows that in the case of a human violator – a person searching for freedom

in democratic countries – the border guard as well as the search group, which was sent to

the location from the border guard’s base, were supposed to put in enormous effort in

order to detain the “violator” and were also authorised to use a gun as well as “a dog

without leash”. It is necessary to emphasize that this instructional movie belongs to the

period ones, so the laterdevices and other technical equipment in the border area as well

as procedures of detaining “violators” became more sophisticated. However, some

procedures such as the use of guns against the “violator” didn’t change until the fall of

the Iron Curtain.

The movie “Instructions for use of operational technology” was produced as

a montage of educational and propaganda movies. In the first part of the movie there are

some illustrations from former Czechoslovakia showing how espionage could be

performed by “the enemy”. There is a demonstration of communication via radio
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frequency transmitter, camouflage for transport of material through the border and
customs controls as well as an example of secret writing with the use of multi-component
inks.

4. Seized material

The secret service confiscated various items in investigations and house searches etc.
– for instance various pictures and movies from the occupation in 1968. State Security
was instructed to confiscate all existing recordings.

“August 1968” (Rožňava) is stored in the Archive of the Nation’s Memory Institute
in Bratislava. It was made by anemployee of Osvetový dom (cultural house) in Rožňava
with the work movie camera on 21 August 1968 in Rožňava square. The movie was seized
by State Security most likely at the beginning of July 1970. State Security started
investigating the production of this documentary on the denunciation by one of the
workmates. According to the recordings from the interrogation, the movie had been made
on the instruction ofthe director of the cultural house in Rožňava, who authorised filming
of the Soviet and allied troops’ arrival in Rožňava, while his employee made it willingly.
Today we can only guess the purpose of this kind of movie. However, we surely know
that in the early normalisation period, State Security confiscatedany documentation on
the allied troops’ arrival in the Czechoslovak Socialist Republic in 1968. Either
photographic or movie one.

*    *    *

Our effort is to continue gathering and digitising of audiovisual collection made by
the State Security. We store them in the NMI archive in a digitised form on HDD disks
and DVCAM magnetic tapes. They are at the researchers’ disposal on DVDs.These
movies are gradually processed by the audiovisual department and used for instance in
making new movies from the oppression period. They illustrate the witnesses of people,
who were persecuted by the regime. This way our movie Candle Manifestation was made.
The State Security bequeathed a rich picture and video material to us. I regard these
movies as a valuable source of information in this audiovisual era. It is a form, which can
be accepted by the masses. Thanks to their authenticity they usually provide a clear
evidence of the crimes by the communist regime.

S t r e S Z c Z e n I e

Sło wac ki In sty tut Pa mię ci Na ro du po wstał w 2003 r. Do je go usta wo wych za dań na le ży ewi -
den cja, gro ma dze nie, ad mi ni stro wa nie i udo stęp nia nie do ku men tów apa ra tu re pre sji III Rze szy,
ZSRS i or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa, któ re wy two rzo no i zgro ma dzo no od 18 kwiet nia 1939 r.
do 31 grud nia 1989 r., i któ re do ty czy ły zbrod ni po peł nio nych na oso bach na ro do wo ści sło wac kiej
lub oby wa te lach sło wac kich in nych na ro do wo ści. In sty tut gro ma dzi m.in. ma te ria ły au dio wi zu al -
ne wy two rzo ne przez ko mu ni stycz ne służ by bez pie czeń stwa. Przej mo wa no je z róż nych in sty tu -
cji, m.in. ze Sło wac kiej Służ by In for ma cyj nej, Aka de mii Po li cyj nej, ar chi wów pań stwo wych, a tak -
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że od osób pry wat nych. Zgro ma dzo ne zbio ry fil mo we to przede wszyst kim ma te ria ły ope ra cyj ne

(róż no rod ne do wo dy, na gra ne prze słu cha nia, mo ni to ring), fil my in struk ta żo we i edu ka cyj ne dla

agen tów i funk cjo na riu szy, ma te ria ły pro pa gan do we oraz wie le fil mów za re kwi ro wa nych przez

„bez pie kę” oso bom pry wat nym. W ar ty ku le zo sta ły scha rak te ry zo wa ne naj cie kaw sze przy kła dy

te go ro dza ju ma te ria łów, prze cho wy wa nych obec nie w zbio rach Sło wac kie go In sty tu tu Pa mię ci

Na ro du. 

Sło�wa�klu�czo�we: Słowacki Instytut Pamięci Narodu, Słowacka Służba Informacyjna, Służba

Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Czechosłowacja, komunistyczna propaganda,

materiały audiowizualne.

Summary

The Slovak Nation’s Memory Institute was founded in 2003. Its statutory tasks comprise of:

evidencing, collecting, administrating and making available documents of the repression apparatus

of the Third Reich, the USSR and state security authorities, which were produced and collected

from 18th April 1939 until 31st December 1989, and referred to crimes committed on Slovak

nationals or Slovak citizens of other nationalities. The Institute collects, inter alia, audio-visual

material produced by the Security Service of the Communist regime. It was taken over from various

institutions, inter alia, the Slovak Information Service, the Police Academy, state archives, and

individuals. Above all, the film collections comprise of operational material (different types of

evidence, recorded interviews, or monitoring), instructional and educational films for agents and

officers, propaganda material, as well as many films confiscated by the Security Service from

individuals. The article defines the most interesting examples of such material, currently stored in

the collection of the Slovak Nation’s Memory Institute.

Key�words: Slovak Nation’s Memory Institute, Slovak Information Service, Security Service,

Ministry of the Interior, Czechoslovakia, Communist propaganda, audio-visual material.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 151–164

Wiktoria Okipniuk

(Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie)

Konsulat Generalny 
II Rzeczpospolitej w Kijowie.

Tragiczny epilog 
jesieni 1939 r.*

We wrze śniu 1939 r. Pol ska po nio sła klę skę w nie rów nej wal ce z na zi stow ski -
mi Niem ca mi i ko mu ni stycz nym Związ kiem So wiec kim. Wbrew obo wią zu -
ją cym umo wom mię dzy na ro do wym kie row nic two III Rze szy od mó wi ło

uzna nia im mu ni te tu dy plo ma tycz ne go i za gwa ran to wa nia pra cow ni kom am ba sa dy i urzę -
dów kon su lar nych II Rze cz po spo li tej w Niem czech swo bod ne go wy jaz du za gra ni cę.
W kon se kwen cji tych bez praw nych dzia łań skład oso bo wy pol skiej służ by kon su lar nej
w ca łym kra ju do znał znacz nych strat. W paź dzier ni ku 1939 r. więk szość pra cow ni ków
pol skie go MSZ w ZSRS zo sta ła zmu szo na do wy jaz du do Fran cji. Wy jąt ka mi by li kon -
sul ge ne ral ny Pol ski w Ki jo wie Je rzy Ma tu siń ski i dwóch je go pod wład nych – An drzej
Or szyń ski i Jó zef Ły czek. Znik nę li oni bez wie ści w przed dzień wy jaz du pra cow ni ków
te go urzę du oraz człon ków ich ro dzin z Ki jo wa do Mo skwy.

Stro na pol ska bez zwłocz nie pod ję ła kro ki, aby od szu kać za gi nio nych. Jed nak na licz -
ne za py ta nia Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych oraz in nych pol skich urzę dów przy cho -
dzi ła od po wiedź, ja ko by na te re nie ZSRS ta kie oso by nie prze by wa ły i o lo sach ich nie
by ło żad nych wie ści. Su ge stiom Po la ków, że Ma tu siń skie go, Or szyń skie go i Łycz ka
aresz to wa ły so wiec kie or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa, ka te go rycz nie za prze cza no. Losy
ostat nie go kon su la ge ne ral ne go II Rze czpo spo li tej w Ki jo wie nie zo sta ły wy ja śnio ne
do dziś.

Ze zro zu mia łych przy czyn so wiec ka hi sto rio gra fia ni gdy się tą spra wą nie zaj mo wa -
ła. W cią gu ostat nich lat ukra iń scy ba da cze po świę ci li wie le uwa gi roz ma itym aspek tom
sto sun ków pol sko -ukra iń skich, szcze gól nie dzia łal no ści pla có wek dy plo ma tycz nych
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Polski na te re nach USRS w okre sie mię dzy wo jen nym. Jed nak że tyl ko w nie któ rych pu -
bli ka cjach moż na spo tkać wzmian kę o wy da rze niach zwią za nych z upro wa dze niem pra -
cow ni ków Kon su la tu Ge ne ral ne go RP w Ki jo wie1. Pol scy hi sto ry cy nad za gad nie niem
tym po chy la ją się już od daw na. W swo ich ba da niach wy ko rzy stu ją sze ro ki za sób źró -
deł, zwłasz cza z ar chi wum pol skie go MSZ, oraz wspo mnie nia świad ków wy da rzeń2.

Ni niej sza pu bli ka cja ma na ce lu przy bli że nie wa run ków, w ja kich funk cjo no wał Kon -
su lat Ge ne ral ny RP w Ki jo wie w przeded niu i na po cząt ku II woj ny świa to wej, a tak że
wy ja śnie nie oko licz no ści za gi nię cia kon su la ge ne ral ne go i je go pod wład nych. 

Do przy go to wa nia ar ty ku łu wy ko rzy sta no pra ce pol skich i ukra iń skich hi sto ry ków, jak
rów nież do ku men ty ar chi wal ne so wiec kich służb spe cjal nych. Na wstę pie na le ży wspo -
mnieć o dwóch te le gra mach za stęp cy lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych USRS
My ko ły Gor liń skie go z 1 paź dzier ni ka 1939 r. do lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz -
nych ZSRS Ław rien ti ja Be rii. Do ku men ty te nie daw no uj rza ły świa tło dzien ne w związ ku
z na uko wo -tech nicz nym opra co wa niem za so bu Wy dzie lo ne go Ar chi wum Pań stwo we go
Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny3. Na le ży tu za zna czyć, że w chwi li obec nej są to prak tycz -
nie je dy ne bez po śred nie źró dła, któ re po twier dza ją zwią zek or ga nów bez pie czeń stwa
NKWD z za gi nię ciem współ pra cow ni ków pol skiej mi sji dy plo ma tycz nej i któ re jed no -
znacz nie wska zu ją na zle ce nio daw ców oraz wy ko naw ców tej taj nej ope ra cji. W pu bli ka cji
wy ko rzy sta no rów nież spe cjal ne za wia do mie nia, któ re we wrze śniu 1939 r. zo sta ły wy sła -
ne przez kie row ni ka NKWD USRS do NKWD ZSRS (te z ko lei już opu bli ko wa no)4.

Pla ców ki dy plo ma tycz ne i kon su lar ne w Pol sce i w re pu bli kach so wiec kich – w tym
w USRS – otwar to nie dłu go po za koń cze niu woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Nie speł na rok
po zaprzestaniu dzia łań mi li tar nych, w październiku 1921 r., dzia łal ność roz po czę ła Am -
ba sa da RP w Char ko wie. Funk cjo no wa ła ona jed nak nie zbyt dłu go, gdyż je dy nie do koń -
ca grud nia 1923 r.5 Pla ców kę za mknię to wsku tek po zba wie nia Ukra iny, któ ra we szła
w skład ZSRS, moż li wo ści re ali zo wa nia su we ren nej dzia łal no ści dy plo ma tycz nej i po li -
ty ki ze wnętrz nej. W wy ni ku pro ce su cen tra li za cji władzy w Związ ku Sowieckim am ba -
sa dy otwie ra no je dy nie w Mo skwie, a w re pu bli kach two rzo no tyl ko urzę dy kon su lar ne.

Wiktoria Okipniuk
H
is
to
r
ia
 i
 u
st
r
ó
j

152

1 Ukra ji na i Pol sz cza 1920–1939 rr.: Z isto ri ji dy pło ma tycz nych wid no syn USSR z Dru ho ju Ricz czju

Po spo ły to ju: Do ku men ty i ma te ria ły, oprac. H.S. Ru blo wa, O.S. Ru blow, Ky jiw 2012, s. 46.
2 War to tu taj wspo mnieć artykuł Woj cie cha Skó ry dotyczący porwania Matusińskiego, w któ rym

do kład nie wy jaś nio no owe wy da rze nia, do ko na no pró by ana li zy ich przy czy ny, jak rów nież przy to czo -
no świa dec two jed ne go z uczest ni ków tych wypadków – Or szyń skie go, któ re mu uda ło się prze żyć oraz
prze do stać się – po wyj ściu z wię zie nia – na Bli ski Wschód. Zob. W. Skó ra, Po rwa nie kie row ni ka polskiej

pla ców ki kon su lar nej w Ki jo wie Je rze go Ma tu siń skie go przez wła dze ra dziec kie w 1939 r. [w:] Pol ska

dy plo ma cja na Wscho dzie w XX – po cząt kach XXI wie ku, red. H. Stroń ski, G. Se ro czyń ski, Olsz tyn 2010,
s. 414–437. Cie ka wa rów nież jest jedna z publikacji Sławomira Nowinowskiego, w któ rej roz pa tru je on
wy da rze nia zwią za ne z aresz to wa niem współ pra cow ni ków pol skie go kon su la tu w Ki jo wie w kon tek ście
li kwi da cji wszyst kich urzę dów dy plo ma tycz nych II RP w ZSRS. Zob. S. No wi now ski, Za koń cze nie dzia -

łal no ści am ba sa dy i kon su la tów RP w Związ ku So wiec kim je sie nią 1939 r., „Ze szy ty Hi sto rycz ne” 2008,
nr 164, s. 3–60.

3 Zob. kopie dokumentów nr 1 i 2.
4 Ra dianś ki or ha ny der żaw no ji bez pe ky u 1939 – czerw ni 1941 r.: do ku men ty HDA SB Ukra ji ny,

oprac. W. Da ny łen ko, S. Ko kin, Ky jiw 2009, ss. 1311. 
5 Od 1 I 1924 r. funk cjo no wa ła ona pod zmie nio ną na zwą: Przed sta wi ciel stwo Pol ski w Char ko wie.

For mal nie am ba sa dę zli kwi do wa no 1 III 1924 r. Zob. Ukra ji na i Pol sz cza 1920–1939 rr.: Z isto ri ji dy -

pło ma tycz nych wid no syn USSR…, s. 42.
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W związ ku z tym w marcu 1924 r. w po miesz cze niach by łej am ba sa dy przy ul. Ol miń -
skie go 15 w Char ko wie pra cę roz po czął kon su lat II Rze czpo spo li tej. Nad zwy czaj ny sta -
tus te go urzę du pod kre śla ło nada nie mu kie row ni czej ran gi rad cy pol skiej am ba sa dy
w Mo skwie6. W październiku 1926 r. – z uwa gi na zwięk szo ne po trze by lud no ści w za -
kre sie świad czeń kon su lar nych – przy ul. Ka ro la Liebk nech ta 17 w Ki jo wie otwo rzo no
jesz cze je den pol ski kon su lat w USRS. Po prze nie sie niu sto li cy so wiec kiej Ukra iny do Ki -
jo wa (1 sierp nia 1934 r.) sta tus te go urzę du zo stał pod nie sio ny do ran gi kon su la tu ge ne -
ral ne go, na to miast przed sta wi ciel stwo w Char ko wie sta ło się kon su la tem zwy czaj nym.
Na sku tek żą dań stro ny so wiec kiej Pol ska w grud niu 1937 r. zli kwi do wa ła swój kon su -
lat w Char ko wie. Od tąd w USRS ja ko je dy ny czyn ny urząd służ by kon su lar nej Rze cz -
po spo li tej po zo stał Kon su lat Ge ne ral ny w Ki jo wie.

Pod ko niec 1937 r. pol ski kon su lat w Tbi li si rów nież za wie sił swo ją dzia łal ność, skut -
kiem cze go sieć dy plo ma tycz nych i kon su lar nych urzę dów Pol ski w ZSRS zo sta ła zre -
du ko wa na do am ba sa dy w Mo skwie, przy któ rej dzia łał Od dział Kon su lar ny i At ta chat
Woj sko wy, a tak że do kon su la tów ge ne ral nych w Ki jo wie i Miń sku oraz kon su la tu w Le -
nin gra dzie. Na le ża ły one do sie ci pod po rząd ko wa nej De par ta men to wi Kon su lar ne mu
pol skiego MSZ, któ ra przed II woj ną świa to wą skła da ła się z 87 ofi cjal nych przed sta wi -
cielstw (27 kon su la tów ge ne ral nych i 29 zwy czaj nych, 31 urzę dów ze sta tu sem wi ce kon -
su la tu, agen cji kon su lar nej czy też od dzia łu kon su lar ne go) oraz 141 kon su la tów ho no ro -
wych8. Ogó łem struk tu ry te za trud nia ły 530 urzęd ni ków pań stwo wych oraz 763 osoby
pra cu ją ce w opar ciu o umo wę9. Do oso bli wo ści pol skiej służ by kon su lar nej na le żał fakt,
że jej urzę dy wy ko ny wa ły nie tyl ko wy spe cja li zo wa ne czyn no ści usta lo ne mię dzy na ro -
do wą prak ty ką, lecz tak że wzię ły na sie bie ro lę przed sta wi ciel stwa i or ga nu wy ko naw -
cze go wszyst kich re sor tów pań stwo wych – od opie ki re li gij nej po czy na jąc, na spra wach
han dlo wych koń cząc10.

Ka dro wy po ten cjał oraz in ne moż li wo ści urzę dów kon su lar nych wy ko rzy sty wał oczy -
wi ście pol ski wy wiad woj sko wy, czy li Od dział II Szta bu Ge ne ral ne go/Głów ne go Woj -
ska Pol skie go1 1. Na le ży za zna czyć, że w cią gu ca łe go okre su swo je go funk cjo no wa nia
na te ry to rium ZSRS pol skie przed sta wi ciel stwa dy plo ma tycz ne i urzę dy kon su lar ne peł -
ni ły ro lę waż nych (acz kol wiek nie je dy nych) ośrod ków „dwój ki”12. Kon su lat w Ki jo wie
nie był wy jąt kiem: wśród nie licz ne go per so ne lu urzę du (nie speł na 10 osób) za wsze
umiesz cza no przy naj mniej trzech współ pra cow ni ków Od dzia łu II Szta bu Generalnego/
Główne go, którzy dzia ła li pod przy kry ciem sta no wisk se kre ta rzy, re fe ren tów, ku rie rów,
szo fe rów, a na wet wi ce kon su la.
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6 Ibi dem, s. 62–64.
7 Bu dy nek, któ ry w la tach 1926–1939 na le żał do pol skie go kon su la tu, znaj do wał się w pre sti żo wej

dziel ni cy Lyp ky, na ro gu ulic K. Liebk nech ta (w okre sie przed re wo lu cyj nym – ul. Le wa sziw ska, obec -
nie – Szow ko wycz na) oraz Ki ro wa (obec nie – My cha iła Hru szew skie go). Je go aktualny ad res: ul. Hru -
szew skie go 20.

8 W. Mi cho wicz, Or ga ni za cja pol skie go apa ra tu dy plo ma tycz ne go w la tach 1918–1939 [w:] Hi sto -

ria dy plo ma cji pol skiej, t. IV: 1918–1939, red. P. Łos sow ski, War sza wa 1995, s. 56.
9 A. Pe płoń ski, Wy wiad a dy plo ma cja II Rze czy po spo li tej, To ruń 2004, s. 314.
10 W. Mi cho wicz, op. cit., s. 56.
11 Etat te go urzę du w 1939 r. skła dał się z 250 ofi ce rów, 450 funk cjo na riu szy, jak rów nież z licz nych

funk cjo na riu szy cy wil nych niż sze go szcze bla. Zob. A. Pe płoń ski, op. cit., s. 314.
12 A. Wa si lew ski, Pol ska służ ba kon su lar na 1918–1939 (ak ty praw ne, or ga ni za cja, dzia łal ność),

Toruń 2004, s. 133–134.
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W la tach 1926–1937 na cze le kon su la tu w Ki jo wie sta li: Mie czy sław Ba biń ski
(do kwiet nia 1930 r.), Hen ryk Jan kow ski (maj 1930 r. – 1932 r.), Sta ni sław So śnic ki
(kwie cień 1933 r. – li piec 1934 r.) oraz kon sul ge ne ral ny Jan Kar szo -Sie dlew ski (sier -
pień 1934 r. – wrze sień 1937 r.)13. Wszy scy ci kie row ni cy kon su la tu współ pra co wa li z pol -
ski mi struk tu ra mi wy wia du. Szcze gól nie Kar szo -Sie dlew ski do brze „ro zu miał po trze by
wy wia du, znał te ren i sprzy jał pra cy Od dzia łu II”14.

Kon su lat Ge ne ral ny II Rze cz po spo li tej 1 października 1937 r. w Ki jo wie ob jął Jerzy
Ma tu siń ski1 5 – do świad czo ny pra cow nik służ by kon su lar nej, któ ry ka rie rę za wo do wą
w MSZ roz po czął w ma ju 1926 r. Przed przy by ciem do USRS zaj mo wał na stę pu ją ce
stano wi ska w służ bie dy plo ma tycz nej: kon sul w Pit ts bur ghu (Sta ny Zjed no czo ne, od
lipca 1933 r.), eta to wy współ pra cow nik Kon su la tu Ge ne ral ne go w No wym Jor ku (Stany
Zjed no czo ne, 1935 r.) i kon sul ge ne ral ny w Lil le (Fran cja, 1935–1936)16.

W okre sie mię dzy wo jen nym wa run ki pra cy pol skich pla có wek dy plo ma tycz nych
oraz urzę dów kon su lar nych w USRS – a ogól nie w ZSRS – by ły do syć trud ne, a po gor -
szy ły się jesz cze w okre sie „wiel kie go ter ro ru” 1937–193817. Ro bert Ku śnierz, zaj mu ją -
cy się funk cjo no wa niem przed sta wi cielstw II Rze cz po spo li tej, roz róż nia w nim kil ka
pod okre sów: „stan dar do we nie do god no ści” w wa run kach „je żowsz czyz ny”; na si le nie re -
pre sji w li sto pa dzie 1937 r.; okres re tor sji od lip ca do sierp nia 1938 r. oraz po wrót do po -
cząt ko we go, przed retor syj ne go sta nu w sierp niu 1938 r.18 Na skraj nie ne ga tyw ne
po dej ście do pra cow ni ków pol skie go MSZ nie wąt pli wie wpły nę ło za ostrze nie sto sun -
ków po mię dzy dwo ma kra ja mi je sie nią 1938 r. spo wo do wa ne od mo wą War sza wy współ -
dzia ła nia z Mo skwą w upo ra niu się z „kry zy sem cze cho sło wac kim”19. Wła śnie wów czas
Ma tu siń skie mu przy szło pra co wać na pla ców ce w USRS.
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13 Ukra ji na i Pol sz cza 1920–1939 rr.: Z isto ri ji dy pło ma tycz nych wid no syn USSR…, s. 46.
14 A. Pe płoń ski, op. cit., s. 138–139.
15 Je rzy Ma tu siń ski (1 X 1890 r. – nie wcze śniej niż 8 X 1939 r.) – uro dził się w War sza wie, gdzie ukoń -

czył Szko łę Na uk Po li tycz nych oraz fa kul tet pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie. Pod czas stu -
diów brał udział w dzia łal no ści or ga ni za cji Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej „Zet”. W la tach 1918–1920 pra co wał
na Da le kim Wscho dzie ja ko współ re dak tor „Gło su Pol ski”. Po po wro cie do oj czy zny pra co wał w Od dzia -
le II Mi ni ster stwa Spraw Woj sko wych (li piec 1920 r. – sier pień 1921 r.). Od sierp nia 1923 r. do 1925 r. stał
na cze le Eks po zy tu ry Ko mi sji Mie sza nej do spraw Re pa tria cji w Czy cie. W 1928 r. oże nił się z An ną
Rodziewicz, z któ rą miał cór kę (ur. 1930 r.). Zob.: W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 424; idem, Służ ba kon su lar na

Dru giej Rze czy po spo li tej. Or ga ni za cja, ka dry i dzia łal ność, To ruń 2006, s. 295; http://re cords.an ce -
stry.com/Je rzy_Ma tu sin ski_ re cords.ashx?pid=103125499 (do stęp 12 XII 2016 r.).

16 I dem, Porwanie..., s. 424.
17 Do trud no ści cha rak te ry stycz nych dla po przed nich lat (de fi cyt żyw no ści, cięż kie wa run ki by towe,

zło żo ne sto sun ki z miej sco wą wła dzą, śle dze nie dzia łal no ści współ pra cow ni ków kon su la tu i kon tro lo -
wa nie ich kon tak tów z miej sco wą lud no ścią przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa) w la tach 1937–1939
pra cow ni cy kon su la tu spo ty ka li się z od mo wą do star cza nia pra sy re gio nal nej, trud no ścia mi ze zdo by -
ciem bi le tów na po ciąg, do syć czę stym wy bi ja niem okien w po miesz cze niach pla ców ki nie chro nio nych
ze wnętrz nym nad zo rem, pu blicz ny m ob rażanie m, za stra sza niem, a na wet przy pad ka mi po bi cia oraz
zatrzy ma nia współ pra cow ni ków przez mi li cję i NKWD. Zob. R. Ku śnierz, Funk cjo no wa nie pol skich

pla có wek dy plo ma tycz nych w ZSRS w wa run kach Wiel kie go Ter ro ru (1937–1938) [w:] Pol ska dy plo ma -

cja na Wscho dzie…, s. 374–403.
18 Ibi dem, s. 376.
19 S. Gre go ro wicz, M.J. Za cha rias, Pol ska–Zwią zek So wiec ki. Sto sun ki po li tycz ne 1925–1939, War -

sza wa 1995, s. 161–163; W. Ma ter ski, Pol sko -so wiet ski je otno sze ni ja (1932–1939), uzło wy je pro błe my

[w:] So wiet sko -pol ski je otno sze ni ja w po li ti cze skich usło wi jach Jew ro py 30-ch go dow XX sto łe ti ja, Sw.
Sta tiej 2001, s. 101. 
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W połowie 1939 r. w ki jow skim kon su la cie kie ro wa nym przez Ma tu siń skie go pra co -
wa ło pię ciu kon trak to wych pra cow ni ków MSZ: pro wa dzą cy kan ce la rię Lu do mir Czer -
wiń ski, se kre tarz An to ni Pień kow ski (w rze czy wi sto ści – pra cow nik pol skie go wy wia du,
rot mistrz Wło dzi mierz Pro siń ski), prak ty kant Hen ryk Sło wi kow ski, Hen ryk Wi śniew ski
oraz se kre tarz kon su la tu Eu ge niusz Za ręb ski (w rze czy wi sto ści – mjr Mie czy sław Sło -
wi kow ski20). W dru giej po ło wie 1939 r. do łą czył do nich wi ce kon sul Jó zef Zda no wicz
(w rze czy wi sto ści – kpt. Jan Kracz kie wicz)21. Kie row ca mi kon su la tu by li Andrzej Orszyń -
ski22 i Jó zef Ły czek. Orszyński do pra cy w Ki jo wie przy je chał 7 października 1936 r.
z Tbi li si, gdzie pra co wał rów nież ja ko kie row ca kon su la tu. Nie co wcze śniej pra cę na tym
sta no wi sku roz po czął Ły czek.

Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 1939 r. pra cow ni cy urzę du kon su lar ne go za czę li za -
uwa żać ozna ki przy go to wy wa nia się ZSRS do woj ny: prze miesz cza nie i kon cen tra cję
jed no stek woj sko wych, prze dłu ża nie okre su służ by w ar mii czy wstrzy my wa nie prze -
pustek dla kor pu su ofi cer skie go. Zbie ra nie przez Po la ków ta kich in for ma cji nie uszło
uwa dze so wiec kie go kontr wy wia du. Na przy kład 9 wrze śnia 1939 r. na czel nik Od dzia -
łu II Za rzą du Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NKWD USRS Leonid Paw ły czew prze słał
lu do we mu ko mi sa rzo wi spraw we wnętrz nych ZSRS Be rii oraz na czel ni ko wi Oddzia -
łu II Za rzą du Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NKWD ZSRS Piotrowi Fie do to wi ra port
spe cjal ny, w któ rym po wia da miał, że „współ pra cow ni cy pol skie go kon su la tu w Kijo -
wie – se kre tarz kon su la tu Pień kow ski, dru gi se kre tarz – Za ręb ski, dwóch szo fe rów
konsula tu – Or szyń ski i Ły czek, ten ostat ni we dług na szych da nych jest agen tem pią tej
eks po zy tu ry2 3, ostat ni mi cza sy oka zu ją du że za in te re so wa nie prze pro wa dza ny mi zgru -
po wa nia mi wojsk, w tym ce lu sta ra ją się od wie dzać punk ty, w któ rych są kon cen tro wa -
ne jed nost ki woj sko we i gdzie za ła do wy wa ne są esze lo ny. Gdy re kru ci prze cha dza ją się
po uli cach, współ pra cow ni cy kon su la tu ob ser wu ją ich z za in te re so wa niem, sta ra jąc się
do wie dzieć, do kąd się kie ru ją. Ze stro ny na sze go wy wia du do ko na no wszel kich sta rań,
aby nie do pu ścić współ pra cow ni ków kon su la tu do miejsc kon cen tra cji jed no stek, wy -
zna czo nych dla zgru po wa nia woj sko we go”24.

Wspo mnia ne „wszel kie sta ra nia” ozna cza ły, że 10 wrze śnia 1939 r. pra cow ni kom
pol skie go kon su la tu w Ki jo wie za bro nio no wy jeż dża nia sa mo cho dem po za gra ni ce
miasta25. Ko rzy sta jąc z fak tu, iż za kaz ten nie do ty czył prze miesz cza nia się ko le ją,
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20 Mie czy sław Zyg fryd Sło wi kow ski (26 II 1896 r. – 20 VII 1989 r.) – for mal nie ob jął sta no wi sko
se kre ta rza w kon su la cie w Ki jo wie, peł nił rów nież funk cję ku rie ra. Po ewa ku owa niu się z Mo skwy wraz
z gru pą pol skich pra cow ni ków dy plo ma tycz nych i urzę dów kon su lar nych zja wił się 25 X 1939 r. w punk -
cie zbor nym Woj ska Pol skie go w Pa ry żu. Zaj mo wał sta no wi ska do wód cze w pol skich for ma cjach woj -
sko wych na te re nie Fran cji, był jed nym z or ga ni za to rów pol skie go wy wia du w pół noc nej Afry ce
i Wiel kiej Bry ta nii. Uży wał pseu do ni mów „Ry gor” i „Skow roń ski”. Po woj nie po zo stał na emi gra cji,
gdzie brał ak tyw ny udział w ży ciu po li tycz nym pol skiej dia spo ry. Zmarł w Lon dy nie, w stop niu ge ne ra -
ła bry ga dy. Zob.: T. Du bic ki, A. Such citz, Ofi ce ro wie wy wia du WP i PSZ w la tach 1939–1945. Słow nik

bio gra ficz ny, t. 2, War sza wa 2011, s. 306–312; W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 431.
21 W. Skóra, Porwanie..., s. 423–424.
22 Wia do mo, że Or szyń ski uro dził się w 1901 r. w Ja ro sła wiu, w wo je wódz twie lwow skim. Ibi dem,

s. 435.
23 Eks po zy tu ry – te ry to rial ne fi lie, na ja kie po dzie lo ny był pol ski wy wiad woj sko wy w la tach

1920–1939.
24 Ra dianś ki or ha ny…, s. 995–996.
25 W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 425.
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12 wrze śnia Za ręb ski wy ru szył ja ko ku rier po cią giem do Mo skwy. W dro dze za uwa żył
oży wio ny ruch na sta cjach ko le jo wych, co utwier dzi ło go w prze ko na niu, że pro wa dzo -
na jest mo bi li za cja. Po po wro cie 14 wrze śnia do Ki jo wa spró bo wał (za po mo cą za szy -
fro wa ne go te le gra mu) uprze dzić swo je kie row nic two o przy go to wa niach woj sko wych
ZSRS. Te le gra ficz ne po łą cze nie z War sza wą zo sta ło już jed nak prze rwa ne i nie po ko ją -
cy sy gnał z Ki jo wa przesła ny okręż ną dro gą – na ad res przed sta wi cielstw II Rze cz -
pospoli tej w Bu ka resz cie albo w Ry dze – mógł by do trzeć z opóź nie niem, co ni we czy ło
plan Za ręb skie go. W związ ku z tym za się gnął po ra dy u Ma tu siń skie go, po czym zde cy -
do wał się do star czyć tę nie zwy kle waż ną in for ma cję wła sny mi si ła mi. 16 wrze śnia, uzy -
skaw szy po zwo le nie z NKID ZSRS (Lu do wy Ko mi sa riat Spraw Za gra nicz nych)
przy Ra dzie Ko mi sa rzy Lu do wych, Za ręb ski i prak ty kant Sło wi kow ski wy ru szy li po -
cią giem w stro nę gra ni cy polsko -so wiec kiej.

Naj gor sze przy pusz cze nia pra cow ni ków kon su la tu w Ki jo wie co do za mia rów ZSRS
w peł ni się wkrót ce po twier dzi ły. 17 wrze śnia 1939 r. po go dzi nie dru giej nad ra nem am -
ba sa do ra RP w Mo skwie Wa cła wa Grzy bow skie go we zwa no przez te le fon do NKID
ZSRS, gdzie po wia do mio no go o wy po wie dze niu wszyst kich umów za war tych po mię -
dzy obu pań stwa mi26. Od czy ta no i sta ra no się wrę czyć dy plo ma cie no tę lu do we go ko mi -
sa rza spraw zagranicznych ZSRS, człon ka Biu ra Po li tycz ne go KC WKP(b) Wia cze sła wa
Mo ło to wa, z któ rej prze zie ra ła nie ukry wa na sa tys fak cja i po gar da dla nie mal do szczęt -
nie roz bi te go przez We hr macht są sied nie go kra ju: „Nie miec ko -pol ska woj na ujaw ni ła
we wnętrz ne ban kruc two pań stwa pol skie go. W cią gu dzie się ciu dni ope ra cji wo jen nych
Pol ska stra ci ła wszyst kie swo je za kła dy prze my sło we i ośrod ki kul tu ry. War sza wa ja ko
sto li ca Pol ski już nie ist nie je. Pol ski rząd upadł i nie da je zna ków ży cia. To ozna cza, że
pol skie pań stwo i je go rząd fak tycz nie prze sta ły ist nieć”27.

W do ku men cie tym wy su wa no wo bec Pol ski rów nież za rzu ty, że na sku tek bra ku kie -
row nic twa sta ła się ona „re jo nem wszel kie go ro dza ju za gro żeń oraz nie prze wi dy wal nych
dzia łań, któ re mo gą być za gro że niem dla ZSRS”, i za po wie dzia no, że „w związ ku z tym
rząd so wiec ki re zy gnu je z za cho wa nia neu tral no ści i na ka zu je Ar mii Czer wo nej prze kro -
czyć gra ni cę”, aby „wziąć pod swo ją opie kę ży cie oraz do by tek lud no ści za chod niej Ukra -
iny i za chod niej Bia ło ru si”28. Am ba sa dor Grzy bow ski za pro te sto wał i od mó wiw szy
przy ję cia no ty, na zwał dzia ła nia Ar mii Czer wo nej „ni czym nie uza sad nio ną na pa ścią”
na Pol skę29.

Za ręb ski i Sło wi kow ski nie zdą ży li po wia do mić War sza wy o moż li wym za gro że niu
ze stro ny ZSRS. Wia do mość, że Ar mia Czer wo na prze kro czy ła już gra ni cę i ru sza w głąb
Pol ski, za sta ła ich w Rów nem. Zde cy do wa li się za tem na po wrót do Ki jo wa3 0, jed nak
21 wrze śnia zo sta li aresz to wa ni w Sze pie tów ce przez so wiec kie or ga ny bezpieczeństwa
pań stwa31.
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26 P. Łos sow ski, Dy plo ma cja pol ska 1918–1939, War sza wa 2001, s. 362.
27 Sto sun ki Rze czy po spo li tej Pol skiej z pań stwem ra dziec kim 1918–1943. Wy bór do ku men tów, wybór

i oprac. J. Ku ma niec ki, War sza wa 1991, s. 232.
28 Ibi dem.
29 P. Łos sow ski, op. cit., s. 364.
30 S. No wi now ski, op. cit., s. 38–39.
31 W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 425.
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Po zo sta li pra cow ni cy ki jow skie go kon su la tu 17 wrze śnia 1939 r. zo sta li za trzy ma ni
przez NKWD w po miesz cze niach urzę du. Wkrót ce blo ka dę ogra ni czo no i oso bom, któ -
re zaj mo wa ły się za ku pem pro duk tów żyw no ścio wych, po zwo lo no wyjść z bu dyn ku32.
Po za tym pla có wek dy plo ma tycz nych w Ki jo wie i Mo skwie nie od cię to od środ ków ko -
mu ni ka cji, w tym od ener gii elek trycz nej i po łą czeń te le fo nicz nych. Wśród pra cow ni -
ków za pa no wał jed nak – co zro zu mia łe – nie po kój, wy wo ła ny ocze ki wa niem
na wtar gnię cie z ze wnątrz i aresz to wa nia. Kon sul ge ne ral ny, uświa do miw szy so bie, że
praw do po dob nie bę dzie głów nym ce lem so wiec kich służb spe cjal nych, nie był w sta nie
ukryć przed oto cze niem swo ich pe sy mi stycz nych prze wi dy wań. In for ma cje o je go wy -
po wie dziach i de pre syj nym sta nie, spo wo do wa nym na pa ścią Nie miec i ZSRS na Pol skę,
szyb ko do tar ły do kie row nic twa NKWD. Zwąt pie nie pol skie go dy plo ma ty od no to wa no
w spe cjal nym ra por cie z 19 wrze śnia 1939 r. za stęp cy lu do we go ko mi sa rza spraw we -
wnętrz nych USRS My ko ły Gor liń skie go, spo rzą dzo nym dla lu do we go ko mi sa rza spraw
we wnętrz nych ZSRS Be rii: „Pol ski kon sul w Ki jo wie Ma tu siń ski ostat ni mi dnia mi jest
roz stro jo ny, oba wia się aresz to wa nia i ze łza mi w oczach dzie li się wia do mo ścia mi
o ostat nich wy da rze niach w Pol sce”33. 

Z uwa gi na to, że w związ ku z przy stą pie niem ZSRS do woj ny pra cow ni cy pol skie go
MSZ akre dy to wa ni w Mo skwie, Ki jo wie, Le nin gra dzie i Miń sku zna leź li się we wro gim
kra ju, po wsta ła ko niecz ność ich na tych mia sto wej ewa ku acji. W od po wie dzi na na kaz zor -
ga ni zo wa nia ich trans por tu po za gra ni ce ZSRS, wy da ny am ba sa do ro wi i kon su lom przez
pol ski MSZ, stro na so wiec ka za de mon stro wa ła nie chęć do wy peł nie nia pod ję tych przez
nią wcze śniej zo bo wią zań. 19 wrze śnia za stęp ca lu do we go ko mi sa rza spraw za gra nicz -
nych ZSRS Wła di mir Po tiom kin po in for mo wał Grzy bow skie go, że im mu ni tet dy plo ma -
tycz ny je go pod wład nych wy gasł i że nie mo gą już oni mieć żad nych przy wi le jów ani
gwa ran cji na otrzy ma nie wiz wy jaz do wych34. Am ba sa dor nie mógł samo dziel nie ure gu -
lo wać tych spraw z Ro sja na mi, po nie waż Pol ska znaj do wa ła się w sta nie woj ny z ZSRS.
Zgod nie z prze wi dy wa ną w ta kich wy pad kach prak ty ką dy plo ma tycz ną zwró cił się o po -
moc do po śred ni ka, którym zgo dził się zo stać po seł Włoch – Au gu sto Ros so35.

Na miej sce zbiór ki pra cow ni ków wszyst kich pol skich kon su la tów wy zna czo no
Moskwę, gdzie 22 wrze śnia po ja wił się per so nel z Le nin gra du, a po pa ru dniach pra cow -
ni cy z Miń ska. Nie by ło tyl ko ko le gów z Ukra iny. Wy jazd z ZSRS był za pla no wa ny
na 2 paź dzier ni ka 1939 r.36

Ma tu siń skie go, któ ry 30 wrze śnia przy był na we zwa nie do peł no moc ne go od dzia łu
służb NKID ZSRS przy RKL USRS, po wia do mio no, że per so nel kon su la tu pojedzie
do Mo skwy w spe cjal nym wa go nie, a o do kład nym ter mi nie wy jaz du zo sta nie powia do -
mio ny póź niej. Oznaj mio no mu też, iż „za gi nio nych” pra cow ni ków kon su la tu Za ręb skie -
go i Sło wi kow skie go na dal po szu ki wa no37.

Zgod nie z in for ma cją za war tą w jed nym z wy żej wspo mnia nych te le gra mów
KC WKP(b) USRS 30 wrze śnia 1939 r. pod jął de cy zję o aresz to wa niu Ma tu siń skie go.
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32 Ibi dem, s. 427.
33 Zob. Ra dianś ki or ha ny…, s. 1013.
34 W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 426.
35 M. Kru szyń ski, Am ba sa da RP w Mo skwie 1921–1939, War sza wa 2010, s. 62.
36 W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 427.
37 Ibi dem, s. 427–428.
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Wy ko na nie te go za da nia I se kre tarz KC WKP(b) USRS Ni ki ta Chrusz czow, prze by wa -
ją cy oczy wi ście w Mo skwie, zle cił człon ko wi Po lit biu ra KC WKP(b) My chaj le Bur my -
sten ce. Ten z ko lei o pół no cy we zwał do sie bie w tym ce lu za stęp cę lu do we go ko mi sa rza
spraw we wnętrz nych USRS Gor liń skie go. Omó wiw szy tę nie cier pią cą zwło ki ope ra cję
z na czel ni kiem Se kre ta ria tu NKWD ZSRS Stie pa nem Ma mu ło wem, Gor liń ski wy dał
swo im pod wład nym po le ce nie jej roz po czę cia.

Mo skwa po sta wi ła wy móg – aresz to wa nie Ma tu siń skie go mia ło być do ko na ne po za
gra ni ca mi kon su la tu. W związ ku z tym pol skie go dy plo ma tę po wia do mio no te le fo nicz -
nie, że bez zwłocz nie ma się sta wić w sie dzi bie NKID ZSRS przy RKL USRS przy
ul. Liebk nech ta 17 – oko ło 350 me trów od pol skie go kon su la tu. Po mi mo tak nie wiel kiej
odle gło ści konsul Ma tu siń ski i dwóch je go kie row ców – Or szyń ski i Łyczek – wy je cha li
z pla ców ki sa mo cho dem. Męż czyzn za trzy ma no w no cy z 30 wrześ nia na 1 paź dzier ni -
ka 1939 r., mię dzy go dzi ną 1.30 a 2.0038. Cho ciaż plan ope ra cji nie prze wi dy wał aresz -
to wa nia kie row ców, ich rów nież od izo lo wa no. Sta li się bo wiem na ocz ny mi świad ka mi

38 W hi sto rio gra fii spo ty ka się rów nież in ną da tę po rwa nia Ma tu siń skie go – 30 wrze śnia. Tę da tę
podał błęd nie Grzy bow ski w swo im pod su mo wu ją cym ra por cie.
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upro wa dze nia kon su la. Już o go dzi nie 4.35 1 paź dzier ni ka 1939 r. Gor liń ski dro gą te le -
gra ficz ną prze słał lu do we mu ko mi sa rzo wi spraw we wnętrz nych ZSRS ra port o wy ko na -
niu za da nia. Jed no cze śnie pro sił go o wska zów ki do ty czą ce po zo sta łe go per so ne lu kon -
su la tu39. O go dzi nie 5.00 za stęp ca ludo we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych USRS
przy go to wał jesz cze jed ną de pe szę, któ rą prze sła no do NKWD ZSRS o go dzi nie 6.00.
Opi sa no w niej do kład nie prze bieg ope ra cji i po in for mo wa no, że w po miesz cze niach kon -
su la tu prze by wa 17 osób – współ pra cow ni ków oraz człon ków ich ro dzin40. Plan zatrzy -
ma nia kon su la Ma tu siń skie go trzy ma ny był w ści słej ta jem ni cy, zwłasz cza przez jego
wy ko naw ców – od współ pra cow ni ków Za rzą du Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NKWD
USRS wzię to pod pi sy pod zo bo wią za niem do jej za cho wa nia.

O go dzi nie 6.00 ra no, nie do cze kaw szy się po wro tu Ma tu siń skie go, je go pod wład -
ni po le ci li ku rie ro wi kon su la tu prze ko nać się, czy pod bu dyn kiem służb NKID stoi ich
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39 Wy dzie lo ne Ar chi wum Pań stwo we Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny, f. 16, op. 32, spr. 69,  k. 268.
40 Ibi dem, k. 269.

Pismo zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych USRS 

Mykoły Gorlińskiego do ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS 

Ławrientija Berii z 1 X 1939 r. (HDA SBU, f. 16, op. 32, spr. 69, k. 269–269v)

11_Okipniuk:PA IPN 9  05.06.2017  23:29  Strona 159



sa mo chód. Mi mo że je go wyj ście zo sta ło od ra zu wy kry te przez nie zna ną oso bę, któ -
ra za bro ni ła mu opusz cza nia bu dyn ku, zdą żył zo ba czyć, iż przed wspo mnia nym urzę -
dem przy ul. Liebk nech ta 17 nie by ło żad nych sa mo cho dów. Po kil ku nie uda nych
pró bach, o go dzi nie 9.00 wi ce kon sul Jó zef Zda no wicz (kpt. Jan Kracz kie wicz) do dzwo -
nił się do NKID. Za prze czo no tam, ja ko by Ma tu siń ski skła dał wi zy tę w so wiec kim
urzę dzie. Pół go dzi ny póź niej za dzwo nił sam na czel nik NKID, któ ry zde men to wał in -
for ma cje na te mat noc ne go we zwa nia pol skie go kon su la. Za zna czył przy tym, że wypy -
ty wa nia Po la ków na te mat za gi nio ne go dy plo ma ty uwa ża za pro wo ka cję. W kon su la cie
zro zu mia no, że kon su la oraz kie row ców upro wa dzo no, i powia do mio no o tym przez
te le fon am ba sa dę w Mo skwie. Te go sa me go dnia o godzi nie 14.00 pra cow ni cy NKID
przy wieź li do kon su la tu dwóch za trzy ma nych w Sze pie tów ce współ pra cow ni -
ków – Sło wi kow skie go i Za ręb skie go, a tak że sy na te go ostat nie go – Je rze go41.

Współ pra cow ni cy Kon su la tu Ge ne ral ne go w Ki jo wie wraz z człon ka mi ich ro -
dzin – m.in. z żo ną i cór ką konsula Ma tu siń skie go – 4 paź dzier ni ka 1939 r. wy ru szy li
do Mo skwy. Przy jazd ich tak wspo mi na ła Hil da Jan kow ska, żo na do rad cy am ba sa dy
w Mo skwie Ta de usza Jan kow skie go: „Wresz cie przy je cha ła gru pa ki jow ska. Pa ni Ma tu -
siń ska – nad zwy czaj spo koj na. Nie stra ci ła wia ry, że mę ża jej za trzy ma no na sku tek
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41 In ne da ty tych wy da rzeń po da je w swo ich wspo mnie niach Sło wi kow ski. Twier dzi on, że Ma tu -
siń skie go po rwa no w no cy z 1 na 2 października, a on sam po wró cił do kon su la tu w Kijo wie
2 października. W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 428.

Telegram do ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Ławrientija Berii 

z 1 X 1939 r. informujący o aresztowaniu polskiego konsula i jego kierowców 

(HDA SBU, f. 16, op. 32, spr. 69, k. 268)
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jakiegoś nie po ro zu mie nia i że la da dzień przy je dzie do nas. «My mu si my cze kać na ta -
tu sia» – po wta rza ła je go cór ka. Ale on nie wra cał”42.

O po moc w spra wie za gi nio nych bez wie ści pra cow ni ków ki jow skie go kon su la tu
am ba sa dor Grzy bow ski zwró cił się do przed sta wi cie li mo skiew skie go kor pu su dy plo -
ma tycz ne go. Nie przy nio sło to jed nak żad nych po zy tyw nych re zul ta tów – NKID ZSRS
kon se kwent nie od ma wia ło udzie le nia ja kich kol wiek in for ma cji. Pod czas de cy du ją cej
roz mo wy, któ ra od by ła się mię dzy Wa cła wem Grzy bow skim i Wia cze sła wem Mo ło to -
wem 5 paź dzier ni ka 1939 r., kie row nik so wiec kie go re sor tu spraw za gra nicz nych stwier -
dził, że Je rzy Ma tu siń ski „nie prze by wa w na szych rę kach”. Za pew niał przy tym, że on
sam jest za in te re so wa ny po szu ki wa nia mi pol skie go dy plo ma ty i wy ja śnie niem tej spra -
wy. Jed no cze śnie lu do wy ko mi sarz li czył na to, że wsku tek za gi nię cia Ma tu siń skie go
am ba sa dor zmu szo ny bę dzie opóź nić ewa ku ację43. Nie ma jąc wpły wu na sta no wi sko
stro ny so wiec kiej oraz ze wzglę du na bez pie czeń stwo po zo sta łych pod wład nych i człon -
ków ich ro dzin, Grzy bow ski nie zde cy do wał się od wo łać ewa ku acji. Moż li we, że de cy -
du ją cy wpływ na to mia ła in for ma cja, ja ką otrzy mał 2 paź dzier ni ka at taché woj sko wy
w Mo skwie ppłk Ste fan Brzesz czyń ski od swo je go ko le gi we Fran cji. W taj nej de pe szy
za wia do mio no go, że do rąk so wiec kich or ga nów pań stwo wej „bez pie ki” tra fi ły do ku -
men ty do ty czą ce per so na liów Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go/Głów ne go i w związ ku
z tym re ko men do wa no mu do ko na nie nie zwłocz nej ewa ku acji osób, któ re by ły za gro -
żo ne. Treść te go te le gra mu am ba sa dor Grzy bow ski i at taché Brzesz czyń ski zde cy do wa li
się za ta ić przed swo imi ko le ga mi, aby chro nić ich „rów no wa gę emo cjo nal ną”44.

Ewa ku acja per so ne lu MSZ Pol ski oraz człon ków ich ro dzin od by ła się 9 paź dzier ni -
ka 1939 r.45 Na Dwor cu Le nin gradz kim w Mo skwie cze kał na nich po ciąg, któ ry skła dał
się z pię ciu wa go nów pa sa żer skich i jed ne go ba ga żo we go46. W ce lu po że gna nia się ze
swo imi pol ski mi ko le ga mi przy by li tam przed sta wi cie le nie mal że wszyst kich – z wy jąt -
kiem wło skiej i nie miec kiej – mi sji dy plo ma tycz nych akre dy to wa nych w Mo skwie. Tuż
przed go dzi ną 21.00 Po la cy wy ru szy li w za plom bo wa nych wa go nach do Hel si nek, gdzie
do tar li 11 paź dzier ni ka, a dwa dni póź niej, przez Szwe cję, Nor we gię, Ho lan dię i Bel gię,
zna leź li się we Fran cji47.

Świa dec two o tym, co sta ło się z kon su lem ge ne ral nym Pol ski w Ki jo wie, po zo sta -
wił uczest nik tych wy da rzeń – Or szyń ski, któ ry po wy bu chu woj ny nie miec ko -so wiec -
kiej tra fił – tak jak ty sią ce Po la ków – z wię zień Gu ła gu do pol skich jed no stek
woj sko wych, któ re for mo wa ły się na te re nie ZSRS. Na stęp nie wraz z ar mią Wła dy sła wa
An der sa zna lazł się w Ira ku. Or szyń ski – ka pral kom pa nii sa mo cho do wej 5. Dy wi zji
Piecho ty – kie dy w grud niu 1942 r. usły szał, że ca ły czas nie od na le zio no pra cow ni ków
ki jow skie go kon su la tu, na tych miast zgło sił się do do wódz twa i MSZ. Zło żył dwa
szczegó ło we oświad cze nia, z któ rych jed no ode brał at taché Am ba sa dy RP w Bag da dzie
Sło wi kow ski – je go by ły ko le ga z pra cy w ki jow skim kon su la cie48.
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42 M. Kru szyń ski, op. cit., s. 64.
43 W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 428–429.
44 S. No wi now ski, op. cit., s. 57.
45 W. Skó ra wska zu je, że wy jazd współ pra cow ni ków pol skie go MSZ od był się 10 X 1939 r. Zob.

W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 429.
46 S. No wi now ski, op. cit., s. 58.
47 M. Kru szyń ski, op. cit., s. 64–65.
48 W. Skó ra, Po rwa nie…, s. 434–436.

11_Okipniuk:PA IPN 9  05.06.2017  23:29  Strona 161



Wiktoria Okipniuk
H

is
to

r
ia

 i
 u

st
r

ó
j

162

Or szyń ski po in for mo wał, że w no cy z 30 wrze śnia na 1 paź dzier ni ka 1939 r. wspól -

nie z Łycz kiem, oko ło go dzi ny 2.20, za wieź li konsula samo cho dem do bu dyn ku NKID.

Ko ło bram urzę du szo fer kon su la mi nął sto ją cy tam samo chód oso bo wy ze zga szo ny mi

świa tła mi. Rap tem wy sko czy ło z nie go sze ściu cywi lów, z któ rych trzech skie ro wa ło

broń na Ma tu siń skie go i ka za ło mu pod nieść rę ce do gó ry. Gdy na past ni cy za py ta li, czy

jest uzbro jo ny, Ma tu siń ski za prze czył i oznaj mił, że jest pol skim kon su lem ge ne ral nym.

Nie po wstrzy ma ło to jed nak ata ku ją cych, któ rzy po upew nie niu się, z kim ma ją do czy -

nie nia, za czę li prze szu ki wać dy plo ma tę i je go szo fe rów. Nie zna la zł szy żad nej bro ni,

w asy ście jesz cze jed ne go sa mo cho du, któ ry nad je chał w cza sie trwa nia zaj ścia, od wieź -

li – bez żad nych wy ja śnień – za trzy ma nych na uli cę Ko ro len ki (dziś Wło dzi mier ska)

do we wnętrz ne go wię zie nia Urzę du Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NKWD USRS. Po ko -

lej nym do kład nym prze szu ka niu, Po la ków roz dzie lo no i za mknię to w róż nych ce lach.

Or szyń skie go prze trzy my wa no w od osob nie niu bez prze słu cha nia przez osiem dni,

po czym w no cy prze wie zio no go na sta cję ko le jo wą na obrze żach mia sta. Tam za uwa -

żył Ma tu siń skie go, któ ry wy cho dził z sa mo cho du. Or szyń ski wkrót ce do łą czył do in nych

więź niów, któ rzy roz ma wia li, nie zwa ża jąc na za kaz kon wo jen tów. Przez ścia nę wa go -

nu usły szał głos Ma tu siń skie go, któ ry nada rem nie sta rał się wy pro sić u war tow ni ka gaze -

tę, oraz skar żą ce go się na zim no Łycz ka49. Ra no ogrza no wa gon i na kar mio no więź niów,

po czym oko ło go dzi ny 13.00 po ciąg ru szył, aby na stęp ne go dnia, czy li 10 paź dzier ni -

ka 1939 r., przy być do Mo skwy50.

W dro dze na Łu bian kę, do kąd za wie zio no Or szyń skie go, nie uda ło mu się już doj -

rzeć swo je go sze fa oraz dru gie go kie row cy z ki jow skie go kon su la tu. W cza sie prze słu -

chań, któ re pro wa dził m.in. śled czy o na zwi sku Bar din, Po la ka oskar ża no o szpie go stwo

i gro żo no mu za to ka rą śmier ci. In ny funk cjo na riusz NKWD szcze gó ło wo py tał o pra cę

Or szyń skie go w pol skim kon su la cie w Tyflisie w la tach 1931–1933. Cze ki ści szcze gól -

nie in te re so wa li się per so ne lem ki jow skie go urzę du i do ma ga li się po da nia dro bia zgo -

wych in for ma cji na je go te mat. Za kła da li bo wiem, że każ dy pra cow nik pol skiej pla ców ki

dy plo ma tycz nej pro wa dził dzia łal ność szpie gow ską. Or szyń ski miał wra że nie, że śled -

czy po sta wi li so bie za cel udo wod nie nie, iż kon sul Ma tu siń ski utrzy my wał kon tak ty z so -

wiec ki mi oby wa te la mi „w ce lach wy wia dow czo -kontr re wo lu cyj nych”. Funk cjo na riu szy

so wiec kich or ga nów bez pie czeń stwa rów nie moc no (a mo że i na wet bar dziej) in te re so -

wa ła oso ba in ne go współ pra cow ni ka kon su la tu – Za ręb skie go. Do ma ga li się od Po la ka

m.in. po da nia je go praw dzi we go na zwi ska oraz ujaw nie nia, czym zaj mo wał się w kon -

su la cie. Od po wiedź Or szyń skie go, że był on se kre ta rzem ki jow skiej pla ców ki, zna nym

mu pod na zwi skiem Za ręb ski, zde cy do wa nie nie za do wa la ła śled czych, któ rzy oskar ża li

aresz tan ta o za ta ja nie praw dzi wych in for ma cji.

Or szyń ski prze by wał na Łu bian ce do 24 lip ca 1941 r. Na stęp nie, pod czas ewa ku acji

wię zie nia, wraz z in ny mi więź nia mi zo stał prze wie zio ny do Sa ra to wa. 26 sier pnia 1941 r.

ob ję ła go amne stia dla oby wa te li RP, któ ra otwo rzy ła mu dro gę do pol skie go woj ska51.

W październiku 1942 r. kon sul w Ca pe Town Jan Ma jew ski po wia do mił MSZ, iż ofi -

cer Kró lew skich Sił Po wietrz nych Wiel kiej Bry ta nii w Mon ta igu Frank Ba xter za pew nił

49 Pod czas ze znań w Bag da dzie Or szyń ski opie rał się na tym, że dzię ki wie lo let niej zna jo mo ści

i wspól nej pra cy z Ma tu siń skim i Łycz kiem, ła two roz po znał ich gło sy.
50 W. Skó ra, Po�rwa�nie…, s. 435.
51 Ibi�dem, s. 435–436.
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go, że w 1941 r. oso bi ście wi dział Ma tu siń skie go w wię zie niu na Łu bian ce52. Na tym
koń czą się ja kie kol wiek wia do mo ści o lo sach ki jow skie go kon su la. Od no śnie do trze cie -
go za gi nio ne go pra cow ni ka kon su la tu – Łycz ka – ist nie ją je dy nie ską pe da ne, że w 1941 r.
rów nież on do cze kał się amne stii, ale po zo stał na te ry to rium ZSRS, gdzie zmarł w nie -
wy ja śnio nych oko licz no ściach53.

*   *   *

Od na le zio ne źró dła nie zbi cie do wo dzą, że kon sul ge ne ral ny w Ki jo wie Je rzy Ma tu -
siń ski oraz dwaj je go pod wład ni – An drzej Or szyń ski i Jó zef Ły czek – zo sta li aresz to -
wa ni przez or ga ny NKWD USRS. Zna na jest już rów nież do kład na da ta i czas ich
za trzy ma nia. In for ma cje za war te w tych do ku men tach po twier dza ją, że de cy zja o ich
aresz to wa niu zo sta ła pod ję ta na naj wyż szym szcze blu par tyj nym ZSRS, a do gro na osób,
któ re kie ro wa ły ope ra cją, na le że li: czło nek Po lit biu ra KC WKP(b), I se kre tarz
KC WKP(b) USRS – Ni ki ta Chrusz czow, kan dy dat na człon ka Po lit biu ra KC WKP(b),
lu do wy ko mi sarz spraw we wnętrz nych ZSRS – Ław rien tij Be ria, czło nek Po lit biu -

Konsulat Generalny II Rzeczpospolitej w Kijowie. Tragiczny epilog...
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52 Ibi dem, s. 434.
53 Ibi dem, s. 436.

Obecny wygląd budynku przy ul. M. Hruszewskiego 20, 

w którym znajdował się polski konsulat w latach 1926–1939 (fot. W. Okipniuk)
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ra – Mychaj ło Bur my sten ko, za stęp ca lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych
USRS – My ko ła Gor liń ski, na czel nik Se kre ta ria tu NKWD ZSRS – Stie pan Ma mu łow. 

Treść nie daw no ujaw nio nych źró deł nie kie dy cał ko wi cie we ry fi ku je po da wa ną przez
hi sto ry ków wer sję znik nię cia Ma tu siń skie go. Dal sze go wy ja śnie nia wy ma ga jed nak
przyczy na aresz to wa nia kon su la i je go dal sze lo sy. Przy pusz cze nie, że za trzy ma no go
z po wo du po dej rze nia o związ ki z dzia ła nia mi polskich służb specjalnych na te re nach
USRS, nie zna la zło do tąd po twier dze nia. Bra ku je rów nież wia do mo ści o ostat nich la tach
ży cia Łycz ka. Po ja wie nie się no wych ma te ria łów bę dzie oczy wi ście sprzy jać od kry ciu
tej, jak i wie lu in nych ta jem nic so wiec kich i pol skich służb wywiadowczych okre su mię -
dzy wo jen ne go i II woj ny świa to wej.

S t r e S z c z e n i e

W ar ty ku le omó wio no wa run ki, w ja kich funk cjo no wał Kon su lat Ge ne ral ny RP w Ki jo wie
w przeded niu i na po cząt ku II woj ny świa to wej, oraz oko licz no ści za gi nię cia kon su la ge ne ral ne go
i je go dwóch współ pra cow ni ków. Tekst zo stał opra co wa ny przede wszyst kim na pod sta wie do nie -
daw na nie zna nych do ku men tów ar chi wal nych za cho wa nych po so wiec kich służ bach spe cjal nych.
Świad czą one o tym, że ostat ni kon sul ge ne ral ny w Ki jo wie – Je rzy Ma tu siń ski oraz dwaj je go
pod wład ni – An drzej Or szyń ski i Jó zef Ły czek zo sta li aresz to wa ni w no cy z 30 wrze śnia
na 1 paździer ni ka 1939 r. przez funk cjo na riu szy NKWD USRS. Po le ce nie w tej spra wie wy da li
m.in. I se kre tarz KC WKP(b) USRS – Ni ki ta Chrusz czow i lu do wy ko mi sarz spraw we wnętrz nych
ZSRS – Ław rien tij Be ria. Aresz to wa nych prze wie zio no do sie dzi by NKWD w Mo skwie i oskar -
żo no o pro wa dze nie dzia łal no ści szpie gow skiej prze ciw ko Związ ko wi So wiec kie mu.

Sło wa klu czo we: Konsulat Generalny w Kijowie, Jerzy Matusiński, Andrzej Orszyński, Józef
Łyczek, Nikita Chruszczow, Ławrientij Beria, NKWD, NKID, USRS, ZSRS, KC WKP(b),
Oddział II Sztabu Generalnego/Głównego WP.

S u m m a r y

This article discusses the conditions under which the Consulate General of the Republic of
Poland operated in Kiev on the eve and at the beginning of the Second World War, as well as the
circumstances under which the Consul General with two co-workers went missing. The content of
the article was based above all on archival documents of the former Soviet Special Service which
have only recently been discovered. They indicate that the Consul General to Kiev, Jerzy
Matusiński, and his two subordinates, Andrzej Orszyński and Józef Łyczek, were arrested by
officers of the NKVD of the Ukrainian Socialist Soviet Republic during the night from
30th September to 1st October 1939. The respective order was issued by, inter alia, the First Secretary
of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) of the Ukrainian Socialist
Soviet Republic, Nikita Khrushchev, and the People’s Commissioner for the Interior of the Union
of Soviet Socialist Republics, Lavrentiy Beria. The arrested were transferred to the NKVD
headquarters in Moscow and accused of carrying out espionage activity against the Soviet Union.

Key words: Consulate General in Kiev, Jerzy Matusiński, Andrzej Orszyński, Józef Łyczek,
Nikita Khrushchev, Lavrentiy Beria, NKVD, People’s Office for Foreign Affairs (NKID), Ukrainian
Socialist Soviet Republic, Union of Soviet Socialist Republics, Central Committee of the All-Union
Communist Party (bolsheviks), Second Division of the General/Central Staff of the Polish Armed
Forces.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 165–184

Witold Wasilewski

(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Porucznik WP 
Czesław Pawłowski, 

lekarz weterynarii – ocalony
jeniec ze Starobielska

Je niec obo zu NKWD w Sta ro biel sku Cze sław Do mi nik Paw łow ski, pod po rucz nik re -
zer wy WP, le karz we te ry na rii, fi gu ru je w spi sach ofiar zbrod ni ka tyń skiej ja ko za -
mor do wa ny w Char ko wie w 1940 r. W rze czy wi sto ści Cze sław Paw łow ski prze żył

nie wo lę w Sta ro biel sku, po dal szych przej ściach opu ścił Zwią zek So wiec ki i do żył sę -
dzi we go wie ku w Sta nach Zjed no czo nych.

Cze sław Do mi nik Paw łow ski, syn Ja na i An ny z do mu Gó ra lik, uro dził się 4 sierp -
nia 1908 r. we Lwo wie. Po cho dził z ro dzi ny pol skiej, wy zna nia rzym sko ka to lic kie go,
ochrzczo ny zo stał w ob rząd ku ła ciń skim w ko ście le pa ra fial nym pw. św. An to nie go Pa -
dew skie go oo. Fran cisz ka nów we Lwo wie1. 1 wrze śnia 1921 r. roz po czął na ukę w Gim -
na zjum Pań stwo wym im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Hru bie szo wie. W czerw cu 1928 r. zdał
przed Pań stwo wą Ko mi sją Eg za mi na cyj ną eg za min doj rza ło ści ty pu hu ma ni stycz ne go2.

Ab sol went gim na zjum, re ali zu jąc po wszech ny obo wią zek służ by woj sko wej, zgło sił
się 17 lip ca 1928 r. do Szko ły Pod cho rą żych Re zer wy Wojsk Łącz no ści w Ze grzu3.
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1 CAW, Ak ta per so nal ne, Cze sław Do mi nik Paw łow ski, nr 3572 (da lej: AP 3572), Te sti mo nium Or -
tus et Bap ti smi, wy sta wio ne w pa ra fii rzym sko ka to lic kiej pw. św. An to nie go Pa dew skie go we Lwo -
wie 20 XII 1915 r., od pis po twier dzo ny za zgod ność z ory gi na łem przez pro bosz cza i urzęd ni ka sta nu
cy wil ne go pa ra fii rzym sko ka to lic kiej w Hru bie szo wie 1 VI 1929 r., b.p. Paw łow ski po wta rzał te da ne
tak że w in nych do ku men tach. Wo bec re aliów epo ki nie ma pew no ści co do da ty dzien nej i miej sca uro -
dzin. Ta kie da ne wpi sa no pod czas chrztu we Lwo wie do pa ra fial nej księ gi me try kal nej. 

2 Ibi�dem, Świa dec two doj rza ło ści wy sta wio ne przez Pań stwo wą Ko mi sję Eg za mi na cyj ną w Hru bie -
szo wie 9 VI 1928 r., od pis po twier dzo ny za zgod ność przez dy rek to ra Gim na zjum Pań stwo we go
im. S. Sta szi ca 27 V 1929 r., b.p.

3 Ibi�dem, Li sta kwa li fi ka cyj na z 1929 r., b.p. Zgod nie z li stą w SPR prze by wał do 17 V 1929 r.,
co wy ni ka ło z po mi nię cia dnia wy sta wie nia świa dec twa kwa li fi ka cyj ne go – 18 V 1929 r. 
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Od 30 lip ca 1928 r. do 18 ma ja 1929 r. od był dzie się cio mie sięcz ny kurs pod cho rą żych
re zer wy w Obo zie Szkol nym Wojsk Łącz no ści. Kurs za koń czył po myśl ną kwa li fi ka cją,
ze zbior czy mi no ta mi: po stę pu ogól ne go – do brą, umie jęt no ści do wo dze nia – do brą
i 40. lo ka tą na 102 uczniów4. Ukoń cze nie pod cho rą żów ki za owo co wa ło mia no wa niem
Paw łow skie go na sto pień plu to no we go pod cho rą że go re zer wy, z przy dzia łem do 2. ba -
ta lio nu (ba onu) te le gra ficz ne go 2. puł ku łącz no ści5. W je go an kie cie kwa li fi ka cyj nej zna -
la zły się m.in. in for ma cje o upra wia niu ko lar stwa i lek ko atle ty ki oraz bie głej zna jo mo ści
ję zy ka ro syj skie go6. 

W 1931 r. Paw łow ski od był sze ścio ty go dnio we (10 sierp nia – 19 wrze śnia) ćwi cze -
nia re zer wy w 2. ba ta lio nie te le gra ficz nym7. Przed za koń cze niem ćwi czeń ko mi sja kwa -
li fi ka cyj na ba ta lio nu do ko na ła szcze gó ło wej oce ny re zer wi sty i po twier dzi ła je go
przy dat ność do zaj mo wa nia sta no wi ska do wód cy plu to nu8. Wnio sek no mi na cyj ny na sto -
pień pod po rucz ni ka zło żył do wód ca 2. ba ta lio nu te le gra ficz ne go9. Paw łow ski, dzię ki
pozy tyw nej opi nii i zgod nie z po rząd kiem po li ty ki ka dro wej, zo stał mia no wa ny pod -
porucz ni kiem re zer wy, ze star szeń stwem od 1 stycz nia 1932 r., do łą cza jąc do kor pu su
ofi cer skie go Woj ska Pol skie go1 0.

Wnio sko wi awan so we mu za wdzię cza my in for ma cję o miej scu za miesz ka nia re zer -
wi sty – w 1931 r. był to Lwów, ul. Stal ma cha 111. Paw łow ski prze niósł się z Hru bie szo -
wa lub je go oko lic do Lwo wa naj pew niej nie dłu go wcze śniej, w związ ku z pod ję ciem
stu diów w ro ku aka de mic kim 1929/1930. Przy uli cy Stal ma cha zlo ka li zo wa ny był dom
dla stu den tów Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej12. 

19 mar ca 1933 r. stu dent Paw łow ski oże nił się z rok młod szą He le ną Uljasz, Po lką
wy zna nia rzym sko ka to lic kie go, w li sto pa dzie te go ro ku uro dzi ła im się cór ka Ha li na.

Witold Wasilewski
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4 Ibi�dem, Wy ciąg kwa li fi ka cyj ny, Obóz Szkol ny Wojsk Łącz no ści, Ze grze, 18 V 1929 r., b.p.
5 2. pułk łącz no ści, z do wódz twem w Ja ro sła wiu, spra wo wał nad zór nad od dzia ła mi łącz no ści trzech

okrę gów kor pu sów: V, VI i X. W wy ni ku roz po czę tej w 1929 r. kil ku eta po wej re or ga ni za cji wojsk łącz -
no ści zo sta ły roz wią za ne puł ki, zor ga ni zo wa no gru py łącz no ści, usa mo dziel nio no ba ta lio ny, zmo dy fi -
ko wa no nu me ra cję. Paw łow ski, po roz wią za niu puł ku, był wzy wa ny na ćwi cze nia in nych jed no stek
łącz no ści.

6 Ibi�dem, Li sta kwa li fi ka cyj na z 1929 r., do wódz two 2. ba ta lio nu te le gra ficz ne go, b.p.
7 Ibi�dem, Rocz ne uzu peł nie nie li sty kwa li fi ka cyj nej z 1931 r., do wódz two 2. ba ta lio nu te le gra ficz -

ne go, b.p. W to ku za ini cjo wa ne go 2 VII 1930 r. dru gie go eta pu re or ga ni za cji wojsk łącz no ści roz for mo -
wa no 2. pułk łącz no ści i utwo rzo no m.in. czte ry ba ta lio ny te le gra ficz ne o nu me rach: 2, 3, 4 i 6.

8 Ibi�dem, Orze cze nie ko mi sji kwa li fi ka cyj nej 2. ba ta lio nu te le gra ficz ne go, 15 IX 1931 r., b.p.
9 Ibi�dem, Wnio sek no mi na cyj ny do wód cy ba ta lio nu ppłk. Świę to chow skie go, b.d., b.p. 
10 Ibi�dem, Rocz ne uzu peł nie nie li sty kwa li fi ka cyj nej z 1935 r., kor pus oso bo wy łącz no ści, kom pa -

nia te le gra ficz na 3. DP Leg., b.p.; Rocz�nik�ofi�cer�ski�re�zerw 1934�(re�print), War sza wa–Lon dyn 2003,
s. 179. W obu od no to wa ny: „ppor. rez. łącz no ści ze star[szeń stwem] 1 I 1932 [r.], lo ka ta 33”. W ak tach
oso bo wych Paw łow skie go, wy two rzo nych w PSZ w okre sie woj ny, po da wa no star szeń stwo
na dzień 1 I 1931 r., co praw do po dob nie wy ni ka ło z błę du po peł nio ne go w mo men cie wpi sy wa nia z pa -
mię ci da nych, któ rych nie moż na by ło prze pi sać z list kwa li fi ka cyj nych Paw łow skie go po zo sta łych
w oku po wa nym kra ju, przy rów no cze snym bra ku księ gi star szeń stwa ofi ce rów. Błąd po peł nio no w 16. pp
przy spo rzą dza niu pro wi zo rycz nej, nie rocz nej li sty kwa li fi ka cyj nej, pod pi sa nej 18 VI 1942 r., a na stęp -
nie po wie lo no w spo rzą dzo nej na stan dar do wym dru ku, pod pi sa nej 12 II 1943 r. Rocz nej li ście kwa li fi -
ka cyj nej za rok 1942 oraz ko lej nych do ku men tach. 

11 Ibi�dem, Wnio sek no mi na cyj ny do wód cy ba ta lio nu ppłk. Świę to chow skie go, b.d., b.p. 
12 A. Re dzik, Szkic�z dzie�jów�szkol�nic�twa�wyż�sze�go�we�Lwo�wie, „Nie pod le głość i Pa mięć” 2006, nr 3,

s. 105.
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W grud niu 1938 r., kie dy by ła już usta bi li zo wa na je go sy tu acja za wo do wa, na świat przy -
szła dru ga cór ka mał żeń stwa Paw łow skich – Da nu ta13. 

Po mię dzy ślu bem a na ro dzi na mi dziec ka Paw łow ski od był pię cio ty go dnio we ćwi -
cze nia re zer wy (26 czerw ca – 29 lip ca) w kom pa nii te le gra ficz nej 3. Dy wi zji Pie cho ty
Le gio nów, sta cjo nu ją cej w Za mo ściu. Uczest ni czył w nich w stop niu pod po rucz ni ka, od -
po wied nim dla peł nio nej przez nie go funk cji do wód cy plu to nu. Za słu żył i tym ra zem
na po twier dze nie przy dat no ści do do wo dze nia plu to nem, ale ze słab szą niż po przed nio
oce ną kom pe ten cji, głów nie za spra wą mniej sze go za an ga żo wa nia w służ bę1 4. Mniej sze,
w oce nie do wód cy kom pa nii1 5, za an ga żo wa nie moż na tłu ma czyć kon cen tra cją pod po -
rucz ni ka na stu diach we te ry na ryj nych.

Paw łow ski stu dio wał na Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej we Lwo wie, cie szą cej
się du żą re no mą, je dy nej stric�te we te ry na ryj nej uczel ni wyż szej w Pol sce, któ rą ukoń -
czył w 1935 r.16 12 mar ca te go ro ku rek tor Aca de miae Me di ci nae Ve te ri na rie Le opo lien -
sis prof. Bro ni sław Ja now ski po świad czył pro mo wa nie Cze sła wa Paw łow skie go
Ad Me�di�ci�Ve�te�ri�na�rii�Gra�dum, czy li na sto pień le ka rza we te ry na rii17. Pod dy plo mem
lwow skiej uczel ni pod pi sa li się rów nież pro fe so ro wie i pro mo to rzy: prof. dr An drzej
Klisiec ki i prof. dr Grze gorz Alek san dro wicz18.

W 1935 r. świe żo upie czo ny le karz od był – po now nie w kom pa nii te le gra ficz nej
3. DP Leg. – czte ro ty go dnio we (21 sierp nia – 16 wrze śnia) ćwi cze nia re zer wy. Od sze fa
łącz no ści dy wi zji otrzy mał oce nę ogól ną: „Do bry do wód ca plu to nu”19. Wy sta wio -
na 20 wrze śnia 1935 r. w Za mo ściu opi nia by ła ostat nią, któ rą Paw łow ski otrzy mał ja ko
ofi cer kor pu su łącz no ści. 

Po zdo by ciu dy plo mu Paw łow ski pod jął sta ra nia o zmia nę przy na leż no ści ewi den -
cyj nej, w tym wy pad ku za rów no kor pu su oso bo we go, jak i jed nost ki woj sko wej. Ab sol -
went lwow skiej Al ma Ma ter zło żył do Po wia to wej Ko men dy Uzu peł nień w Hru bie szo wie
po da nie o prze nie sie nie do Kor pu su Ofi ce rów We te ry na ryj nych Re zer wy z przy dzia łem
do jed nost ki kon nej, gdzie mógł by w am bu lan sie we te ry na ryj nym „z więk szym po żyt -
kiem dla ar mii pol skiej, jak też i dla sie bie wy ko rzy stać swój za sób wie dzy no wo na by -
tej i fa cho wej, tj. le kar sko -we te ry na ryj nej”20. Po da nie na pi sał w Tar no wie, pro sił
o przy dział na te re nie PKU w Hru bie szo wie, ale zwró cił się o od po wiedź na ad res:

Porucznik WP Czesław Pawłowski, lekarz weterynarii – ocalony jeniec...
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13 Mi ni stry of De fen ce, APC Di sc lo su res 5 (Po lish), Bu il ding 1 (Ops), RAF Nor tholt, West End Ro -
ad, Ru islip, Mid dle sex HA4 6NG, Ak ta per so nal ne Cze sła wa Paw łow skie go, po rucz ni ka płat ne go, opa -
trzo ne z dniem 1 III 1947 r. nu me rem ewi den cyj nym 6230 (da lej: MOD, AP Cze sła wa Paw łow skie go),
Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na 5 IV 1943 r., po twier dzo na przez C. Paw łow skie go
za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p. 

14 CAW, AP 3572, Rocz ne uzu peł nie nie li sty kwa li fi ka cyj nej z 1933 r., Kor pus oso bo wy łącz no ści,
kom pa nia te le gra ficz na 3. DP Leg., b.p.

15 Ibi�dem. W an kie cie kwa li fi ka cyj nej pod opi nią wid nia ła też ad no ta cja, za pew ne sze fa łącz no ści
dy wi zji: „Zga dzam się z opi nią do wód cy komp[anii] te le graf[icz nej]. Za mość, 14 VIII 1933 r.”.

16 Spis�le�ka�rzy�we�te�ry�na�ryj�nych�w Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej, ma rzec 1939, s. 98; CAW, AP 3572,
Dy plom le ka rza we te ry na rii nr 1107/650/35, b.p.

17 Sto pień „le karz we te ry na rii”, na zy wa ny zwy cza jo wo dok to rem, był rów no rzęd ny ma gi ster skie -
mu, uczel nia mia ła też pra wo nada wa nia stop nia na uko we go dok to ra me dy cy ny we te ry na ryj nej.

18 CAW, AP 3572, Dy plom le ka rza we te ry na rii nr 1107/650/35, b.p.
19 Ibi�dem, Rocz ne uzu peł nie nie li sty kwa li fi ka cyj nej z 1935 r., Kor pus oso bo wy łącz no ści, kom pa -

nia te le gra ficz na 3. DP Leg., b.p.
20 Ibi�dem, Po da nie Cze sła wa Paw łow skie go do PKU Hru bie szów, b.d., b.p.
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Czesław Paw łow ski, lek. wet., po wiat Gry bów, woj. kra kow skie, gdzie praw do po dob nie
udał się w związ ku z po szu ki wa niem pra cy. 10 kwiet nia 1935 r. po wia to wy ko men dant
uzu peł nień w Hru bie szo wie prze słał do ko men dan ta ka dry 2. ba ta lio nu te le gra ficz ne go
w Kra snym sta wie proś bę o opi nię2 1. Od po wiedź by ła bar dzo enig ma tycz na22. Nie wia -
do mo, czy zwró co no się o in ne opi nie. Dla lo su proś by ko re spon den cja ta nie mia ła istot -
ne go zna cze nia, o uwzględ nie niu po da nia prze są dzi ły ogól ne re gu la cje mi ni stra spraw
woj sko wych i więk sza przy dat ność wnio sko daw cy ja ko le ka rza we te ry na rii niż łącz no -
ściow ca. No wy przy dział do służ by we te ry na ryj nej gwa ran to wał wy ko rzy sta nie umie -
jęt no ści i wie dzy, nie zbęd nych w ar miach po sia da ją cych m.in. ka wa le rię. 

Po prze nie sie niu w 1936 r. do kor pu su we te ry na ryj ne go Paw łow ski słu żył na dal
w stop niu pod po rucz ni ka, acz kol wiek już nie peł nił funk cji do wód cy plu to nu, lecz młod -
sze go le ka rza we te ry na rii puł ku23. Zgod nie z przy dzia łem od 1936 r. do 1939 r. był dru -
gim le ka rzem we te ry na rii 2. Puł ku Szwo le że rów Ro kit niań skich2 4. W 1937 r. ukoń czył
dzie się cio dnio wy kurs (31 ma ja – 9 czerw ca) do sko na lą cy dla ofi ce rów le ka rzy we te ry -
na rii w Cen trum Wy szko le nia i Ba dań We te ry na ryj nych w War sza wie25. W tym sa mym
ro ku za li czył w 2. puł ku w Skar ży sku trzy ty go dnio we (10–26 czerw ca) ćwi cze nia re zer -
wi stów. 12 lip ca 1937 r. do wód ca puł ku płk dypl. Wi told Ra dec ki -Mi ku licz wy dał Paw -
łow skie mu opi nię do ty czą cą no wej funk cji, w któ rej stwier dził, że na da je się
na sta no wi sko młod sze go le ka rza we te ry na rii puł ku26. 

Biu ro kra cja woj sko wa za pew ni ła do sko na ły wgląd w bieg służ by Paw łow skie go,
mniej wie my o je go ży ciu cy wil nym, ale i tu z po mo cą przy cho dzi ad mi ni stra cyj ny po -
rzą dek II RP, a kon kret nie spi sy za wo do we le ka rzy. Paw łow ski zna lazł się tyl ko w ostat -
nim z nich, ale wy star czy ło to do uzy ska nia od po wie dzi na py ta nia m.in. o je go miej sce
za miesz ka nia i ro dzaj za trud nie nia bez po śred nio przed wy bu chem II woj ny świa to wej. 

W urzę do wym spi sie le ka rzy we te ry na ryj nych w Rzecz po spo li tej Pol skiej z 1939 r.
Cze sław Do mi nik Paw łow ski, ur. w 1908 r., fi gu ro wał ja ko le karz sa mo rzą do wy, za miesz -
ka ły w Hosz czy w po wie cie ró wień skim, wy zna nia rzym sko ka to lic kie go, na ro do wo ści
pol skiej27. Paw łow ski był jed nym z 2173 le ka rzy we te ry na rii „za miesz ka łych na te re nie
pań stwa pol skie go” i na le żał do naj licz niej szej ka te go rii le ka rzy sa mo rzą do wych (1039)28,
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21 Ibi�dem, Pi smo prze wod nie ppłk. We so łow skie go z PKU w Hru bie szo wie, 10 IV 1935 r., b.p.
22 Ibi�dem, Od po wiedź p.o. ko men dan ta ka dry kpt. Buj no wi cza, 8 V 1935 r., b.p. 
23 Ibi�dem, Rocz na li sta kwa li fi ka cyj na za rok 1937, Kor pus oso bo wy: Służ ba wet[ery na ryj na], for -

ma cja: 2. P[ułk] Szwo le że rów Ro kit niań skich, b.p. We dług li sty star szeń stwo stop nia wska za no
na 1 I 1932 r. (lo ka ta 12,5), a pod po rucz nik łącz no ści zmie nił się w pod po rucz ni ka le ka rza we te ry na rii.
Zmia na wy ni ka ła z prze nie sie nia z kor pu su ofi ce rów łącz no ści do kor pu su ofi ce rów we te ry na rii. De cy -
zję za miesz czo no w Dzien ni ku per so nal nym taj nym MSWoj. nr 7 z 1936 r. W do ku men tach per so nal -
nych wy two rzo nych w Ar mii Pol skiej na Wscho dzie w 1943 r., ja ko da tę prze nie sie nia Paw łow skie go
do kor pu su we te ry na rii po da no rok 1936.

24 MOD, AP Cze sła wa Paw łow skie go, Kwe stio na riusz oso bi sty, 12 I 1947 r., re fe rent spi so wy An -
to ni Dą bro wicz, b.p.

25 Ibi�dem, Wnio sek awan so wy na po rucz ni ka re zer wy, pod pi sał szef Służ by Zdro wia Eta pów
mjr lek. dr La ta ła, [po 11 XI 1942 r.], b.p.; ibi�dem, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio -
na 5 IV 1943 r., po twier dzo na przez C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r.,
b.p. Por. W. Gi ba sie wicz, Le�ka�rze�we�te�ry�na�rii.�Ofia�ry II woj�ny�świa�to�wej, War sza wa 2011, s. 253.

26 CAW, AP 3572, Rocz na li sta kwa li fi ka cyj na za rok 1937, Kor pus oso bo wy: Służ ba wet[ery na ryj -
na], for ma cja: 2. P[ułk] Szwo le że rów Ro kit niań skich, b.p.

27 Spis�le�ka�rzy�we�te�ry�na�ryj�nych…, s. 98–99.
28 Ibi�dem, s. 1. 
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za trud nio nych m.in. w ce lu ochro ny zdro wia zwie rząt ho dow la nych, nad zo ru nad ich roz -
ro dem i bez pie czeń stwem sa ni tar nym ubo ju. Cze sław Paw łow ski w 1935 r. zo stał za trud -
nio ny przez wy dział urzę du po wia tu Rów ne Wo łyń skie na sta no wi sku le ka rza re jo no we go.
Do mo men tu po wo ła nia do ar mii la tem 1939 r. pra co wał w Hosz czy nad Ho ry niem oraz
po bli skich miej sco wo ściach wo je wódz twa wo łyń skie go29. 

W kam pa nii wrze śnio wej 1939 r. pod po rucz nik Paw łow ski do wo dził am bu lan sem
we te ry na ryj nym Wo łyń skiej Bry ga dy Ka wa le rii30. 2. Pułk Szwo le że rów Ro kit niań skich
nie wal czył w skła dzie Wo łyń skiej BK, co wska zu je, że przed wy bu chem woj ny Paw -
łow ski otrzy mał no wy przy dział31. Póź niej sze jego oświad cze nie dla woj ska su ge ru je, że
po wo ła nia do ko nał do wód ca Wo łyń skiej BK32. Zgod nie z ak ta mi per so nal ny mi z okresu
służ by w Ar mii Pol skiej na Wscho dzie Paw łow ski 12 sierp nia 1939 r. otrzy mał przy dział
mo bi li za cyj ny do Kwa te ry Głów nej Wo łyń skiej BK i w tej jed no st ce – na sta no wi sku
kie row ni ka am bu lan su we te ry na ryj ne go – słu żył od 13 sierp nia do 18 wrze śnia 1939 r.33

Dwa dni po ata ku Związ ku So wiec kie go na Pol skę (19 wrze śnia 1939 r.) do stał się do nie -
wo li so wiec kiej34. W koń cu wrze śnia 1939 r., po przej ściu przez punkt roz dziel czy, zo -
stał osa dzo ny w obo zie spe cjal nym NKWD ZSRS dla pol skich jeń ców wo jen nych
w Sta ro biel sku na wschod niej Ukra inie35. 

Po wyż sza część ży cio ry su bo ha te ra ar ty ku łu nie bu dzi wąt pli wo ści, acz kol wiek po raz
pierw szy zo sta ła przed sta wio na tak szcze gó ło wo. Re wi zji wy ma ga do tych cza so wy sąd,
ja ko by Paw łow ski prze by wał w obo zie w Sta ro biel sku do prze pro wa dze nia przez NKWD
w kwiet niu–ma ju 1940 r., na mo cy de cy zji po li tycz nej Po lit biu ra KC WKP(b) z 5 mar -
ca 1940 r., ope ra cji „roz ła do wa nia” obo zu, a na stęp nie padł ofia rą zbrod ni ka tyń skiej.

W to mie In�dek�su�re�pre�sjo�no�wa�nych pt. Roz�strze�la�ni�w Char�ko�wie, wy da nym przez
Ośro dek KARTA, ppor. rez. Cze sław Paw łow ski, syn Ja na, ur. w 1908 r., wy mie nio ny został
wśród 3739 jeń ców obo zu w Sta ro biel sku, któ rzy pa dli ofia rą zbrod ni ka tyń skiej36. Au torzy
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29 Miej sco wość Hosz cza po ło żo na jest na wschód od Rów ne go, w 1939 r. by ła sie dzi bą gmi ny wiej -
skiej, wcho dzą cej w skład po wia tu ró wień skie go, czę ści wo je wódz twa wo łyń skie go. 

30 MOD, AP Cze sła wa Paw łow skie go, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na
5 IV 1943 r., po twier dzo na przez C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p.
Por. Char�ków.�Księ�ga�Cmen�tar�na�Pol�skie�go�Cmen�ta�rza�Wo�jen�ne�go, War sza wa 2003, s. 403; W. Gi ba -
sie wicz, Nie�po�wta�rzal�ni.�Le�ka�rze�we�te�ry�na�rii�ofia�ry II woj�ny�świa�to�wej, War sza wa 2009, s. 143.

31 Wo łyń ską BK sfor mo wa no w 1937 r. z Bry ga dy Ka wa le rii „Rów ne” i kil ku in nych od dzia łów, co
mo że tłu ma czyć, obok miej sca za miesz ka nia, przy dzie le nie Paw łow skie go do świe żo roz bu do wa nej jed -
nost ki. 

32 MOD, AP Cze sła wa Paw łow skie go, Oświad cze nie nr 1, pod pis ppor. Cze sław Paw łow ski, m[iej -
sce] p[osto ju], 5 IV 1943 r., b.p.

33 Ibi�dem, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na 5 IV 1943 r., po twier dzo na przez
C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p.; ibi�dem, Wnio sek awan so wy
na po rucz ni ka re zer wy, pod pi sał szef Służ by Zdro wia Eta pów mjr lek. dr La ta ła, [po 11 XI 1942 r.], b.p.
Paw łow ski po da wał ja ko da tę koń co wą służ by w Wo łyń skiej BK 18 IX 1939 r., a 19 wrze śnia trak to wał
ja ko pierw szy dzień nie wo li.

34 CAW, Kar to te ka pol skich jeń ców wo jen nych z 1939 r., Paw łow ski Cze sław, s. Ja na, Ucziet na ja
kar tocz ka, Nr ucziet no go die ła 2722 (kar ta ewi den cyj na wy peł nio na 29 XI 1939 r. w obo zie NKWD
w Sta ro biel sku). 

35 Ibi�dem. W kar cie ewi den cyj nej wy peł nio nej w Sta ro biel sku wpi sa no da tę przy by cia Paw łow skie -
go do obo zu – 30 IX 1939 r., ale bar dziej praw do po dob na wy da je się da ta 25 IX 1939 r., po da na przez sa -
me go Paw łow skie go w klu czo wym dla po wsta nia te go ar ty ku łu do ku men cie, któ ry wpro wa dzi my po ni żej.

36 In�deks�re�pre�sjo�no�wa�nych, t. II: Roz�strze�la�ni�w Char�ko�wie, War sza wa 1996, s. 148.
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te go naj pre cy zyj niej sze go spi su, two rząc sta ro biel ską (char kow ską) li stę ka tyń ską, wy od -
ręb ni li spo śród jeń ców Sta ro biel ska tych, któ rzy zgi nę li w kwiet niu–ma ju 1940 r. w Char -
ko wie. W spo sób kry tycz ny, na pod sta wie źró deł, od sia li jeń ców, któ rzy zo sta li zwol nie ni
lub prze nie sie ni do in nych obo zów i nie by li ofia ra mi zbrod ni ka tyń skiej. Brak in for ma cji
nie po zwo lił na wy eli mi no wa nie Paw łow skie go z li sty ofiar. Au to rzy za zna czy li, że nie
moż na wy klu czyć, iż w to ku dal szych ba dań li sta ta zo sta nie zwe ry fi ko wa na37.

W przy go to wa nym przez Ra dę Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa opra co wa niu
pt. Char�ków.�Księ�ga�Cmen�tar�na�Pol�skie�go�Cmen�ta�rza�Wo�jen�ne�go znaj du je się bio gram
ppor. WP Cze sła wa Do mi ni ka Paw łow skie go, jeń ca ze Sta ro biel ska, za mor do wa ne go
wio sną 1940 r. w Char ko wie3 8.

Wia do mość o śmier ci Cze sła wa Paw łow skie go w Char ko wie w 1940 r. zna la zła się
też w in ter ne to wej ba zie In dek su Re pre sjo no wa nych, pro wa dzo ne go przez Fun da cję
Ośrod ka KARTA i IPN39. W in nym re kor dzie In dek su Re pre sjo no wa nych zo sta ła umiesz -
czo na in for ma cja o Cze sła wie Paw łow skim, sy nu Ja na, ur. w 1908 r., aresz to wa nym przez
NKWD w ob wo dzie ró wień skim w 1940 r.40 Pod sta wą stwo rze nia te go za pi su był Wy -
kaz spraw pro wa dzo nych przez or ga na NKWD Za chod niej Ukra iny i Bia ło ru si (tzw.
ZUB), czy li wy pis z księ gi re je stra cji spraw ar chi wal no -śled czych NKWD spo rzą dzo ny
w ar chi wach po so wiec kich i prze ka za ny do Pol ski. W wy ka zie, pod nu me rem po rząd ko -
wym 878990, znaj du je się in for ma cja o pro wa dze niu w po ło wie 1940 r. przez NKWD
ob wo du ró wień skie go spra wy Cze sła wa Paw łow skie go, sy na Ja na (nu mer spra -
wy 878820)41. Zo stał on uję ty w in dek sie ja ko oso ba in na niż Cze sław Paw łow ski, je niec
ze Sta ro biel ska, za mor do wa ny w Char ko wie w 1940 r. Ta sa ma oso ba nie mo gła bo wiem
zo stać za strze lo na w Char ko wie wio sną 1940 r. ja ko je niec ze Sta ro biel ska i rów no cześ -
nie zo stać aresz to wa na w ob wo dzie ró wień skim i ska za na na ka rę po zba wie nia wol no ści
w obo zie pra cy przy mu so wej ja ko ak tu al ny miesz ka niec Hosz czy42. 

In for ma cja o śmier ci Paw łow skie go by ła po wie la na w wie lu in nych pu bli ka cjach do ty -
czą cych zbrod ni ka tyń skiej, tak w dru ku, jak i na stro nach in ter ne to wych. Wy li cza nie wszyst -
kich by ło by nie ce lo we. War to zwró cić uwa gę tyl ko na naj waż niej sze spi sy i opra co wa nia. 

Pod po rucz nik Cze sław Paw łow ski, ur. 4 sierp nia 1908 r. we Lwo wie, le karz we te ry -
na rii, żoł nierz Wo łyń skiej Bry ga dy Ka wa le rii, fi gu ru je na li ście ofiar zbrod ni ka tyń skiej,
umiesz czo nej na stro nie in ter ne to wej Ka te dry Po lo wej Woj ska Pol skie go4 3. Paw łow ski,
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37 Ibi�dem, s. 5.
38 Char�ków.�Księ�ga�Cmen�tar�na…, s. 403.
39 Zob. http://ipn.gov.plin deks_re pre sjo no wa nych/in deks/Wy szu ki wa nie: Paw łow ski Cze sław,

s. Jana, ur. 1908 r. (re kord pią ty przy wy szu ki wa niu: Paw łow ski Cze sław). W ba zie we wnętrz nej In dek -
su Re pre sjo no wa nych ten że z da tą dzien ną uro dzin 4 VIII 1908 r. (do stęp 11 I 2016 r.).

40 Zob. http://ipn.gov.plin deks_re pre sjo no wa nych/in deks/Wy szu ki wa nie: Paw łow ski Cze sław,
s. Jana, ur. 1908 r. (re kord dru gi przy wy szu ki wa niu: Paw łow ski Cze sław). W ba zie we wnętrz nej In dek -
su Represjo no wa nych ten że bez da ty dzien nej uro dzin (do stęp 11 I 2016 r.).

41 Bi blio te ka Cy fro wa Ośrod ka KARTA, Wy kaz spraw pro wa dzo nych przez or ga na NKWD Za chod -
niej Ukra iny i Bia ło ru si, sygn. ZUB, t. 406, s. 37, poz. 4. Zob. http://dli bra.kar ta.org.pl/dli bra/pu bli ca -
tion?id=33168&from= pu bin dex&di rids=1177&tab=1&lp=1 (do stęp 11 I 2016 r.).

42 No we usta le nie prze są dza, że sprzecz ne za pi sy do ty czą tej sa mej oso by, a błęd na jest in for ma cja
w pierw szym z nich, wska zu ją ca na śmierć Cze sła wa Paw łow skie go w Char ko wie w 1940 r.

43 Pol scy ofi ce ro wie i po li cjan ci za mor do wa ni przez NKWD i po cho wa ni w Ka ty niu, Mied no je
i w Char ko wie oraz oby wa te le RP z tzw. Ukra iń skiej Li sty Ka tyń skiej, wy szu ki wa nie, poz. 11244,
www.ka te dra po lo wa.pl/ofia ry.php (do stęp 10 XI 2007 r.).
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ja ko uzna ny za za mor do wa ne go na mo cy de cy zji ka tyń skiej, zna lazł się wśród ofi ce rów
awan so wa nych na ko lej ny sto pień de cy zją mi ni stra obro ny na ro do wej RP z 5 paź dzier -
ni ka 2007 r. Li stę mia no wa nych od czy ta no w trak cie uro czy stych ob cho dów z udzia -
łem pre zy den ta RP w dniach 9–10 li sto pa da 2007 r. w War sza wie i umiesz czo no
na stro nie in ter ne to wej Ka te dry Po lo wej WP. Paw łow ski zo stał awan so wa ny na sto pień
po rucz ni ka WP44.

Do opi su wo jen nej mar ty ro lo gii śro do wi ska we te ry na ryj ne go naj wię cej wnie śli przed -
sta wi cie le te go za wo du. We dle sza cun ku z koń ca lat dzie więć dzie sią tych XX w. w ca -
łej II woj nie świa to wej zgi nę ło około 440 le ka rzy we te ry na rii, czy li po nad 20 proc. ka dry
za wo do wej45. Licz bę tę na le ża ło by na wet zwięk szyć. Po woj nie, po mi mo obo wią zy wa -
nia de kre tu o re je stra cji pra cow ni ków służ by zdro wia z 24 wrze śnia 1947 r., urzę do wych
we zwań i po szu ki wań, w kra ju nie za re je stro wa ło się 957 le ka rzy, spo śród uję tych w spi -
sie z mar ca 1939 r.46 Głów nym po wo dem bra ku re je stra cji by ła śmierć na sku tek re pre -
sji, mia ły też miej sce zgo ny z przy czyn na tu ral nych, nie któ rzy le ka rze po zo sta li po woj nie
po za gra ni ca mi Pol ski47. Rze czy wi ste stra ty wo jen ne mie ści ły się za tem mię dzy 440 a 957
oso ba mi, bli żej tej pierw szej licz by. Opra co wa nia od no szą się przede wszyst kim do le -
ka rzy uję tych w przed wo jen nych spi sach le ka rzy we te ry na rii, acz kol wiek nie tyl ko. Po -
ję cie śro do wi ska we te ry na ryj ne go, a na wet śro do wi ska le ka rzy we te ry na rii, by ło szer sze
w po ję ciu ów cze snych i tak zwy kle trak tu ją to oso by opi su ją ce lo sy le ka rzy zwie rząt. Ty -
tu łu le ka rza nie tyl ko nie po sia da li np. tech ni cy we te ry na rii, ale też nie któ re oso by, któ -
re ukoń czy ły stu dia we te ry na ryj ne. Na le ży też brać pod uwa gę, że nie uję cie ko goś
w spi sie lub opra co wa niu po świę co nym śro do wi sku we te ry na ryj ne mu ja ko oso by za bi -
tej lub re pre sjo no wa nej, ewen tu al nie nie pod le ga ją cej re pre sji, mo że wy ni kać nie z wy -
klu cze nia jej z da ne go krę gu osób, a tyl ko z nie zi den ty fi ko wa nia ja ko le ka rza we te ry na rii.

W opra co wa niu z 1998 r., sy gno wa nym przez Kra jo wą Izbę Le kar sko -We te ry na ryj -
ną oraz Ko ło Se nio rów War szaw skiej Izby Le kar sko -We te ry na ryj nej, uzna no, że w ra -
mach re pre sji wo bec jeń ców ze Sta ro biel ska i Ko ziel ska za mor do wa no 124 oso by
„z krę gu” we te ry na rii, w tym stu kil ku na stu le ka rzy48, resz tę sta no wi li ab sol wen ci49.
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44 Li�sta�osób�za�mor�do�wa�nych�w Ka�ty�niu,�Mied�no�je�i w Char�ko�wie�mia�no�wa�nych�po�śmiert�nie�na ko�-
lej�ne�stop�nie,�od�czy�ta�na�w trak�cie�uro�czy�stych�ob�cho�dów�w dniach 9–10�li�sto�pa�da 2007�r., pdf, s. 197,
poz. 6645, www.ka te dra po lo wa.pl/ofia ry.php (do stęp 10 XI 2007 r.). Li sta mia no wa nych nie zo sta ła opu -
bli ko wa na w dzien ni ku MON. Zob. http://www.ka te dra po lo wa.pl/fi les/Li sta%20o sob%20za  mor do wa -
nych%20w%20Ka ty niu%20Mied no je%20i%20w%20Char ko  wie%20mia  no wa nych%20po smiert -
nie%20na%20ko lej ne%20stop nie,%20od czy ta na%20w%20trak cie%20uro czy stych%20ob cho dow%20w
%20dniach%209-10%20li sto pa da%202007% 20r.%20v3. pdf, s. 197 (do stęp 10 XI 2007 r.).

45 Li�sta�le�ka�rzy�we�te�ry�na�rii�jeń�ców�obo�zów�w Ko�ziel�sku�i Sta�ro�biel�sku�za�mor�do�wa�nych�w Ka�ty�niu
i Char�ko�wie, oprac. W. Lu tyń ski, War sza wa 1998, s. 3 i 29. Por. R. Je le nie wicz, 95�lat�służ�by�we�te�ry�na�-
ryj�nej�Woj�ska�Pol�skie�go, „Biu le tyn Pół noc no -Wschod niej Izby Le kar sko -We te ry na ryj nej” 2013, nr 4,
s. 39. 

46 „Ży cie We te ry na ryj ne. Or gan Urzę do wy Na czel nej Izby Le kar sko -We te ry na ryj nej oraz Okrę go -
wych Izb Le kar sko -We te ry na ryj nych” 1949, nr 10, s. 158–160; 1949, nr 11–12, s. 172 i 177–179; 1950,
nr 2–3, s. 78–84; 1950, nr 4–5, s. 122–123; 1950, nr 6–7, s. 149–150.

47 Li stę za re je stro wa nych pu bli ko wa no do po ło wy 1950 r., dla okre su póź niej sze go brak wie dzy
o zgło sze niach.

48 Li�sta�le�ka�rzy�we�te�ry�na�rii�jeń�ców�obo�zów�w Ko�ziel�sku�i Sta�ro�biel�sku..., s. 3 i 29. Zgod nie z au to rem
„ogół” za mor do wa no w Ka ty niu i Char ko wie, nie pre cy zu je on, gdzie mia no by za mor do wać in nych. 

49 Ibi�dem, s. 27.
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Pawłow ski nie fi gu ro wał na li ście 110 osób z obo zów w Ko ziel sku i Sta ro biel sku za mor -
do wa nych w Ka ty niu i Char ko wie, ani też nie zo stał wy mie nio ny wśród jeń ców oca lo -
nych ze Sta ro biel ska50. Z obu ab sen cji nie moż na wy cią gać da le ko idą cych wnio sków,
gdyż li sta mia ła sta no wić punkt wyj ścia do dal szych, pre cy zyj niej szych usta leń i za chę -
tę do nad sy ła nia in for ma cji, w związ ku z czym za łą czo no do niej an kie tę In dek su Re pre -
sjo no wa nych5 1. Punkt od nie sie nia pod czas two rze nia spi su – obok in for ma cji ze źró deł
„we te ry na ryj nych” – sta no wił char kow ski tom In�dek�su�re�pre�sjo�no�wa�nych, w któ rym brak
in for ma cji o za wo dzie Paw łow skie go.

W XXI stu le ciu na apel o ska ta lo go wa nie i opi sa nie lo sów le ka rzy we te ry na rii od po wie -
dział Wło dzi mierz Gi ba sie wicz. Le karz we te ry na rii, po słu gu ją cy się rze tel nym warsz ta tem
ba daw czym hi sto ry ka, stwo rzył cykl ar ty ku łów i ksią żek, w któ rych opi sał mar ty ro lo gię śro -
do wi ska we te ry na ryj ne go w okre sie II woj ny świa to wej52. W czę ści pu bli ka cji przed sta wił
wy bra ne po sta cie, po zo sta łe wy daw nic twa ma ją cha rak ter en cy klo pe dycz ny.

Gi ba sie wicz w en cy klo pe dycz nym opra co wa niu z 2009 r. pt. Nie�po�wta�rzal�ni.�Le�ka�-
rze�we�te�ry�na�rii� ofia�ry II woj�ny� świa�to�wej uznał Cze sła wa Do mi ni ka Paw łow skie go
za ofia rę dra ma tu ka tyń skie go, prze trzy my wa ną w obo zie w Sta ro biel sku, a na stęp nie
za mor do wa ną w 1940 r. w Char ko wie5 3. W tym sa mym kom pen dium, w ha śle po świę co -
nym Ja no wi Bu dziń skie mu, au tor przy to czył re la cję, zgod nie z któ rą „o oko licz no ściach
wzię cia go [Bu dziń skie go] do nie wo li oraz osa dze nia w obo zie w Sta ro biel sku żo na do -
wie dzia ła się z li stu p. Cze sła wa Paw łow skie go, rów nież le ka rza we te ry na rii, wzię te go
do nie wo li ra zem z Ja nem Bu dziń skim, któ ry przez dwa mie sią ce był w obo zie w Sta ro -
biel sku. Cze sław Paw łow ski zo stał zwol nio ny z obo zu na pod sta wie zło że nia proś by
przez miesz kań ców Hosz czy i oko li cy”54. Powyższa wia do mość nie spo wo do wa ła re zy -
gna cji z umiesz cze nia Paw łow skie go wśród ofiar z Char ko wa lub po sta wie nia nad tym
fak tem zna ku za py ta nia. 

In for ma cję o śmier ci le ka rza z Hosz czy w to ku ope ra cji ka tyń skiej w 1940 r. Gi ba -
sie wicz po wtó rzył w ko lej nym en cy klo pe dycz nym opra co wa niu z 2011 r. pt. Le�ka�rze
wete�ry�na�rii.�Ofia�ry II woj�ny�świa�to�wej. Bio gram Paw łow skie go, któ ry na le ży uznać
za od da ją cy ca ły do tych cza so wy stan wie dzy, koń czy ła in for ma cja o je go nie wo li i śmier -
ci: „Osa dzo ny w obo zie w Sta ro biel sku i za mor do wa ny w Char ko wie w 1940 r.”55.

Opra co wa nia po wsta łe w śro do wi sku we te ry na ryj nym, choć za wie ra ły wska zów ki
mo gą ce na pro wa dzić na wnio sek o prze ży ciu Paw łow skie go, nie zmie ni ły po strze ga nia
Paw łow skie go ja ko jed nej z ofiar de cy zji Po lit biu ra WKP(b) z 5 mar ca 1940 r.
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50 Ibi�dem, s. 26.
51 Ibi�dem, s. 5. 
52 W. Gi ba sie wicz, Spo�tka�nia�po la�tach, Łódź 2007; idem, NN�–�nie�zna�ni,�nie�po�wta�rzal�ni.�Za�dzi�-

wiają�ce�lo�sy�le�ka�rzy�zwie�rząt, Gdańsk 2010; idem, Ży�cie�god�ne�po�mni�ka, War sza wa 2011; Od�na�le�zio�ne
gło�sy.�Za�dzi�wia�ją�ce�lo�sy�le�ka�rzy�zwie�rząt, War sza wa 2013; idem, Utrwa�lo�ne�skraw�ki�ży�cia, War sza -
wa 2014; idem, Okru�chy�god�ne�go�ży�cia, War sza wa 2015; idem, Le�ka�rze�we�te�ry�na�rii,�któ�rzy�unik�nę�li�Katy�-
nia, „Ży cie We te ry na ryj ne. Cza so pi smo Spo łecz no -Za wo do we i Na uko we Kra jo wej Izby Le kar sko -We -
te ry na ryj nej” 2010, nr 4, s. 349–351. Tak że po zy cje ni żej wy mie nio ne.

53 W. Gi ba sie wicz, Nie�po�wta�rzal�ni.�Le�ka�rze�we�te�ry�na�rii…, s. 143. 
54 Ibi�dem, s. 128.
55 W. Gi ba sie wicz, Le�ka�rze�we�te�ry�na�rii.�Ofia�ry II woj�ny�świa�to�wej…, s. 253. W póź niej szych opra -

co wa niach Gi ba sie wicz kon cen tro wał się na opi sach lo sów wy bra nych po sta ci ze śro do wi ska we te ry na -
ryj ne go.

12_Wasilewski:PA IPN 8  05.06.2017  23:29  Strona 172



Pod sta wę uzna nia Cze sła wa Paw łow skie go za ofia rę zbrod ni ka tyń skiej sta no wi ło je -
go fi gu ro wa nie na tzw. li ście sta ro biel skiej, pod nu me rem 275356. Li sta to wy kaz te czek
ewi den cyj nych Od dzia łu (Re fe ra tu) Spe cjal ne go obo zu sta ro biel skie go, spo rzą dza nych
dla jeń ców wo jen nych z obo zu NKWD w Sta ro biel sku57. W więk szo ści li stę za peł nia ją
oso by za mor do wa ne w Char ko wie w kwiet niu i ma ju 1940 r., w ra mach ope ra cji ka tyń -
skiej obej mu ją cej trzy obo zy spe cjal ne oraz wię zie nia NKWD. Zna la zły się na niej jed -
nak i ta kie, któ re opu ści ły obóz w 1939 lub 1940 r. i nie by ły ofia ra mi zbrod ni ka tyń skiej.
Spis za wie ra nu mer po rząd ko wy, imię, pa tro ni mik, na zwi sko i da tę uro dze nia oso by, któ -
rej do ku men ty eks pe dio wa no z obo zu. Hi sto ry cy spis ten okre śla ją ja ko li sta Gaj di de ja,
od na zwi ska pod pi sa ne go pod nią sier żan ta bez pie czeń stwa pań stwo we go, na czel ni ka
Od dzia łu (Re fe ra tu) Spe cjal ne go w obo zie NKWD w Sta ro biel sku. Li sta Gaj di de ja, choć
czę sto na zy wa na jest li stą sta ro biel ską, jest nią tyl ko w tym zna cze niu, że w ca ło ści do -
ty czy jeń ców ze Sta ro biel ska i sta no wi pod sta wę do od two rze nia fak tycz ne go spi su ofiar
zbrod ni ka tyń skiej z obo zu w Sta ro biel sku, w fa cho wej no men kla tu rze okre śla ne go ja ko
„Sta ro biel ska li sta ka tyń ska”. Tę ostat nią sta no wi li sta Gaj di de ja „mi nus” oso by, któ re
nie pa dły ofia rą za gła dy, czy li nie zo sta ły wio sną 1940 r. – po prze ka za niu do dys po zy -
cji Za rzą du NKWD w Char ko wie – prze wie zio ne do wię zie nia NKWD w Char ko wie
i tam za mor do wa ne58. Ko niecz ność za sto so wa nia tej me to dy pod czas usta la nia li sty za -
mor do wa nych ze Sta ro biel ska wy ni kła z bra ku imien nych dzien nych list dys po zy cyj -
nych59, ana lo gicz nych do list z Ko ziel ska i Ostasz ko wa, od da ją cych jeń ców z tych dwóch
obo zów do dys po zy cji za rzą dów NKWD w Smo leń sku i Ka li ni nie. Dzię ki do ku men tom
spra woz daw czo -ope ra cyj nym NKWD z 1940 r.60 i no tat ce sze fa KGB Alek san dra Sze le -
pi na z 1959 r.61 (względ nie pre cy zyj nej, acz kol wiek nie imien nej), za wie ra ją cych su ma -
rycz ną licz bę jeń ców za mor do wa nych w ope ra cji ka tyń skiej w Char ko wie
w kwiet niu–ma ju 1940 r.62, zna my przy bli żo ną licz bę osób, któ rych od ję cie z li sty Gaj -
di de ja bę dzie ozna cza ło po zo sta nie na niej ofiar zbrod ni ka tyń skiej. Bio rąc pod uwa gę,
że z imien nej li sty Gaj di de ja „odej mo wa no” oso by zna ne z imie nia i na zwi ska, ozna cza -
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56 HDA SBU, Spi sok ob li ko wich spraw na byw szich wij sko wo po ło nie nich Sta ro byl sko go Ta bo ru
NKWD, f. 62, op. 2, po riad ko wyj nr po opi si 39, s. 78, poz. 2753. Por. J. Tu chol ski, Mord�w Ka�ty�niu.
Ko�zielsk.�Sta�ro�bielsk,�Ostasz�ków.�Li�sta�ofiar, War sza wa 1991, s. 963. Tecz ki ewi den cji obo zo wej by ły
tecz ka mi śled czy mi. 

57 Li sta Gaj di de ja obej mu je 4031 po zy cji, ale ze wzglę du na błę dy w nu me ra cji i po wtó rze nia uzna -
no, że za wie ra 3856 na zwisk.

58 Tym sa mym ich zwłok nie ukry to w par ku le śnym na obrze żach Char ko wa, nie da le ko Pia ti cha tek.
59 W wy pad ku Sta ro biel ska zna my nu me ry po szcze gól nych list dzien nych i licz bę znaj du ją cych się

na nich osób. 
60 Ze sta wie nie z 18 V 1940 r. wska zu je na 3807 osób wy sła nych z obo zu sta ro biel skie go, w okre sie

je go „roz ła dow nia” po mię dzy 5 IV a 12 V 1940 r., do Za rzą du NKWD w Char ko wie w ce lu roz strze la -
nia (wcze śniej wy sła no za pew ne dwóch jeń ców). Zob. Ka�tyń.�Do�ku�men�ty�zbrod�ni, t. II: Za�gła�da, red.
W. Ma ter ski i in., War sza wa 1998, s. 317. Z o kil ka dni póź niej szej in for ma cji o wy mor do wa nych jeń -
cach wy ni ka, że zle ceń na wy sła nie do NKWD w Char ko wie wy da no 3811, ale nie wie my, ile ich wy -
ko na no. Zob.� ibi�dem, s. 329. Są to przy bli żo ne licz by ofiar, w każ dym ze sta wie niu umy kał ktoś
z oca lo nych lub zgła dzo nych.

61 We dle no tat ki Sze le pi na ze Sta ro biel ska po cho dzi ło 3820 ofiar ca łej zbrod ni. Por. W. Wa si lew ski,
Lu�do�bój�stwo.�Kłam�stwo�i wal�ka�o praw�dę.�Spra�wa�Ka�ty�nia 1940–2014, Ło mian ki 2014, s. 177. 

62 Ana li za do ku men tów pro wa dzi do wnio sku, że w Char ko wie za bi to oko ło 3800 jeń ców wo jen -
nych ze Sta ro biel ska. 
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ło to usta le nie imien nej li sty jeń ców za mor do wa nych w Char ko wie, czy li wła ści wej
Staro biel skiej li sty ka tyń skiej63. 

Wy klu cze nie osób z krę gu ofiar zbrod ni ka tyń skiej nie by ło w więk szo ści wy pad ków
trud ne. Wie le da nych uzy ska no już w okre sie II woj ny świa to wej i póź niej dzię ki re la -
cjom świad ków i sa mych oca lo nych (jed nym z jeń ców Sta ro biel ska, któ re mu uda ło się
prze żyć, był Jó zef Czap ski, od je sie ni 1941 r. usta la ją cy lo sy ko le gów). W la tach dzie -
więć dzie sią tych XX w. no we in for ma cje przy nio sły do ku men ty NKWD do ty czą ce lo -
sów po szcze gól nych jeń ców. Du że znacze nie mia ło m.in. po zy ska nie imien nej księ gi
re je stra cji jeń ców w obo zie w Gria zow cu. Waż ną ro lę ode gra ły (prze ka zy wa ne na róż -
nych eta pach bu do wa nia wie dzy) sy gna ły od bli skich osób błęd nie uzna nych za ofia ry
mor du. In for ma cje z akt i re la cji stwo rzy ły spój ny ob raz gru py pol skich jeń ców oca la -
łych z za gła dy ka tyń skiej. Naj więk sza gru pa jeń ców Sta ro biel ska, któ ra zna la zła się
na liście Gaj di de ja, ale nie pa dła ofia rą mor du ka tyń skie go, to woj sko wi, któ rzy wio sną
1940 r. – w trak cie ope ra cji „roz ła do wa nia” obo zu w Sta ro biel sku – zo sta li prze wie zie ni
do obo zu juch now skie go, a 18 czerw ca 1940 r. tra fi li do obo zu w Gria zow cu64. 

Po sia da ne in for ma cje po zwo li ły ba da czom i in sty tu cjom pań stwo wym uznać Sta ro -
biel ską li stę ka tyń ską za usta lo ną. Po zo stał nie wiel ki mar gi nes błę du. Spra wa Paw łow -
skie go mie ści się w tym mar gi ne sie i za ra zem po ka zu je za wod ność kon kret ne go,
jed nost ko we go usta le nia po czy nio ne go w opar ciu o li stę Gaj di de ja. 

Ob raz lo sów Cze sła wa Paw łow skie go zbu do wa ny w opar ciu o li stę Gaj di de ja wy ma -
ga re wi zji. Ko le je ży cia ppor. Paw łow skie go w okre sie nie wo li i oku pa cji so wiec kiej wy -
glą da ły ina czej, niż do tąd są dzo no. Punk tem wyj ścia re wi zji i przy czyn kiem do usta le nia
je go praw dzi wych lo sów stał się do ku ment od na le zio ny przez au to ra ni niej sze go tek stu65. 

Do ku ment ten to od ręcz na no tat ka dla ofi ce ra in for ma cyj ne go 3. Dy wi zji Strzel ców
Kar pac kich, zło żo na w Ira ku i da to wa na na li sto pad 1942 r., pod pi sa na: „Da ne po wyższe
po dał Cze sław Paw łow ski, por., lek[arz] wet[ery na rii]”66. Paw łow ski spo rzą dził, prawdo -
po dob nie z pa mię ci, li stę ofi ce rów, z któ ry mi prze by wał w nie wo li, anon so wa ną: „Nazwi -
ska zna nych mi oso bi ście ofi ce rów Woj ska Pol skie go prze by wa ją cych w obo zie
Sta ro bielsk n. Do nem, ZSRR, w cza sie od 25 wrze śnia 1939 [r.] – 27 li sto pad[a] 1939 r.”67.

Spis – zło żo ny w dy wi zyj nym Od dzia le In for ma cyj nym, czy li „dwój ce” – po wstał
na po trze by prac słu żą cych usta le niu lo su pol skich jeń ców w Związ ku So wiec kim, które
pro wa dzo no w Ar mii Pol skiej na Wscho dzie. Li sta obej mo wa ła 39 ofi ce rów i pod cho rą -
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63 Li sta róż ni się – w nie wiel kim za kre sie – w za leż no ści od okre su po wsta nia i pod mio tu ją przy go -
to wu ją ce go. In�deks�re�pre�sjo�no�wa�nych…, t. II, s. 5. Pierw sza, kry tycz nie zwe ry fi ko wa na, imien na li sta
jeń ców ze Sta ro biel ska, za mor do wa nych w Char ko wie w 1940 r., wy li cza 3739 osób. Char�ków.�Księ�ga
Cmen�tar�na…, za wie ra 3812 bio gra mów za mor do wa nych jeń ców ze Sta ro biel ska. Na li ście sta ro biel skiej
umiesz czo nej na stro nie Ka te dry Po lo wej WP tak że znaj du je się w wykazie 3812 ofiar mor du
w Charkowie.

64 Po mię dzy 5 IV a 12 V 1940 r. z obo zu sta ro biel skie go do obo zu juch now skie go (Paw lisz czew Bor)
w dwóch trans por tach wy sła no 78 osób, wśród nich był np. ppłk Zyg munt Ber ling. Por. S. Ja czyń ski, Oca�-
le�ni�od za�gła�dy.�Lo�sy�ofi�ce�rów�pol�skich�oca�la�łych�z ma�sa�kry�ka�tyń�skiej, War sza wa 2012, s. 135–147.

65 IPMS, kol. 12/46 (ko pia IPN BU 2210/37), [No tat ka] dla ofic[era] inf[or ma cyj ne go] 3. DSK, li -
sto pad 1942 r., Irak, s. 2–3 (po wtó rzo ne s. 4–5). Opis ar chi wal ny tecz ki brzmi: „Imien na li sta pol skich
ofi ce rów prze by wa ją cych w obo zie NKWD w Sta ro biel sku wy ko na na przez por. Cze sła wa Paw łow skie -
go 1942 r.”.

66 Ibi�dem, s. 3.
67 Ibi�dem, s. 2.
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żych WP, w każ dym wy pad ku wy mie nio nych z na zwi ska, z po da niem stop nia i co naj -
mniej jed nej do dat ko wej in for ma cji (w więk szo ści wy pad ków by ły to za wód oraz miej -
sco wość, z któ rą je niec był zwią za ny przed woj ną). Dwu na stu z tej gru py by ło le ka rza mi
we te ry na rii. 

Na koń cu nie al fa be tycz nej li sty zna la zło się dwóch le ka rzy we te ry na rii w stop niu
pod cho rą że go: Zbi gniew Kap tur kie wicz i Mie czy sław Ka wa68. Na zwi ska ich „od kre ślo -
no” i po czy nio no do pi sek, że na dal ży ją, by li w obo zie w Gria zow cu, na to miast obec nie
pierw szy jest w Bu enos Aires w Ar gen ty nie, a dru gi w An glii. In for ma cja o ich prze ży -
ciu nie jest no wa69. Na li ście Paw łow skie go nie są to je dy ne oso by, któ re nie zgi nę ły
w Char ko wie. Waż niej sze, że po da ne miej sca za miesz ka nia wska zu ją na uzu peł nie nie in -
for ma cji z 1942 r. o wia do mo ści póź niej sze. Do pi sa no to na pew no po 12 stycz nia 1948 r.,
gdyż te go dnia Zbi gniew Kap tur kie wicz z żo ną An ge lą i uro dzo nym w Ba ri sy nem
Andrze jem przy pły nął z wło skiej Ge nui do sto li cy Ar gen ty ny70. Dla Mie czy sła wa Ka wy
An glia by ła tyl ko eta pem emi gra cji, osta tecz nie osiadł on w Ka na dzie71. Cho ciaż nie uda -
ło się usta lić da ty je go prze no sin za oce an, to ad no ta cję tę spo rzą dzo no ra czej nie póź -
niej niż w la tach pięć dzie sią tych XX w. Uzu peł nie nie po czy nio ne w do ku men cie
po li sto pa dzie 1942 r., a na wet przy ję cie, że da ta ta zo sta ła póź niej do pi sa na72, nie zmie -
nia kon sta ta cji, że au to rem li sty jeń ców był Paw łow ski73.

Spo rzą dze nie li sty (po ewa ku acji z ZSRS) przez ma ją ce go nie żyć od wio sny 1940 r.
le ka rza we te ry na rii prze są dza, że oca lał on z ma sa kry ka tyń skiej. Wąt pli wo ści uci na ad -
no ta cja pod li stą to wa rzy szy nie wo li, po czy nio na w pierw szej oso bie i opa trzo na do dat -
ko wym, pa ra fu ją cym ad no ta cję, pod pi sem: „Paw łow ski, lek[arz] wet[ery na rii]”.
W ad no ta cji tej Paw łow ski opi sał swo je lo sy: „Zwol nio ny zo sta łem dn. 27 li sto pa -
da 1939 r. na po da nia zbio ro we miesz kań ców pow[ia tu] Rów ne Woł[yń skie] i wró ci łem
do oku po wa nej przez So wie ty Pol ski (Hosz cza, pow. Rów ne Woł[yń skie]) dn. 1 grud -
nia 1939 r.”74.

Oko licz no ści zwol nie nia – wy sto so wa nie proś by i jej uwzględ nie nie, na le ży uznać
za bar dzo praw do po dob ne. Le karz we te ry na rii był cen ny nie tyl ko dla lud no ści, ale
i władz. Dla oku pan ta so wiec kie go i nie miec kie go wiel kie zna cze nie mia ło za bez pie cze -
nie ho dow li zwie rząt i co za tym idzie – kon tyn gen tów mię sa. Bez służ by we te ry na ryj -
nej by ło to nie moż li we. Dla lo kal nych no ta bli ży wot ne zna cze nie mia ło też ba da nie mię sa
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68 W do ku men cie: „pchor. Ka wa Tad. (lek. wet.)”. Imię Ta de usz uży te omył ko wo. 
69 In�deks�re�pre�sjo�no�wa�nych, t. V: Jeń�cy�w Gria�zow�cu�i Suz�da�lu, War sza wa 1998, s. 54, 56.
70 W. Gi ba sie wicz, Zbi�gniew�T.�Kap�tur�kie�wicz�w gru�pie�le�ka�rzy�we�te�ry�na�rii�ura�to�wa�nych�z Ka�ty�nia,

„Ży cie We te ry na ryj ne. Cza so pi smo Spo łecz no -Za wo do we i Na uko we Kra jo wej Izby Le kar sko -We te ry -
na ryj nej” 2013, nr 7, s. 582–583.

71 A. Sen ze, Z tam�tych�lat,�z tam�tych�dni�(cz. 1), „Cra co via Le opo lis” 2007, nr 1, s. 23. Por. Li�sta�le�-
ka�rzy�we�te�ry�na�rii�jeń�ców�obo�zów�w Ko�ziel�sku�i Sta�ro�biel�sku…, s. 27, gdzie po wo jen ny los Ka wy opi sa -
ny jest ja ko nie zna ny. 

72 Na wet je śli da tę „li sto pad 1942 r.” do pi sa no w 1948 r. lub póź niej, nie ozna cza to, że do ku ment
był an ty da to wa ny, ra czej fak tycz ną da tę je go spo rzą dze nia do pi sa no post factum. 

73 No tat ka zo sta ła na pi sa na jed nym cha rak te rem pi sma. In ter pre ta cja, we dle któ rej jest to od pis do -
ku men tu, z do da niem no wych in for ma cji, nie wpły wa na fakt, iż do wo dzi on prze ży cia głów ne go au to -
ra in for ma cji. 

74 IPMS, Kol. 12/46 (ko pia IPN BU 2210/37), [No tat ka] dla ofic[era] inf[or ma cyj ne go] 3. DSK, li -
sto pad 1942 r., Irak, s. 3.
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prze zna czo ne go na ich uży tek7 5. Do pra wi dło we go wy ko na nia wie lu czyn no ści nie wy -
star cza ły oso by o ogra ni czo nej wie dzy we te ry na ryj nej. By ły to do sta tecz ne po wo dy, aby
ubie gać się o zwol nie nie le ka rza we te ry na rii. O tym, że uda ło się to w wy pad ku Paw -
łow skie go – obok być mo że do dat ko wych, nie zna nych nam przy czyn – zde cy do wał za -
pew ne de fi cyt opie ki we te ry na ryj nej w re jo nie Hosz czy, a tak że ope ra tyw ność lo kal nych
władz, któ re po zwo li ły prze słać po da nie76. Jed nak że w to ta li tar nym pań stwie i w tym wy -
pad ku osta tecz nie gó rę wziął po li tycz ny im pe ra tyw wal ki z pol sko ścią, a nie prag ma -
tyzm, o czym prze ko nu je opis dal szych lo sów Paw łow skie go: „Dn[ia] 19 kwiet nia 1940 r.
zo sta łem aresz to wa ny przez NKWD i ska za ny za ocz nie na 5 lat przy mu so wych ro bót
(ła gier) z art. C.O.Э. – po wód: pre zes Związ ku Re zer wi stów, pre zes PCK i ofic[er] rez[er -
wy], od zna czo ny Srebr nym Krzy żem Za słu gi za dzia łal ność na po lu obron no ści pań stwa
pol skie go”77.

Z ad no ta cji wy ni ka, że gdy w kwiet niu 1940 r. ze Sta ro biel ska do Char ko wa wy sy ła -
no trans por ty śmier ci, Paw łow ski zo stał aresz to wa ny przez NKWD kil ka set ki lo me trów
od miej sca dra ma tu jeń ców z obo zu sta ro biel skie go. Na stęp nie ska za no go na ka rę po -
zba wie nia wol no ści w „po praw czym obo zie pra cy przy mu so wej”, czy li w ła grze, a nie
na śmierć. Ca�sus�Paw łow skie go po twier dza, że ofi ce ro wie za trzy ma ni przez NKWD już
po roz po czę ciu wy ko ny wa nia de cy zji Po lit biu ra z 5 mar ca 1949 r. nie tra fi li na ka tyń -
skie li sty śmier ci, w tym na li stę ukra iń ską, na któ rej zna la zły się oso by prze trzy my wa -
ne w wię zie niach78. Do ty czy ło to też gru py pol skich woj sko wych prze ję tych la tem 1940 r.
przez wła dze so wiec kie z Li twy i Ło twy. W przy pad ku bo ha te ra ar ty ku łu trud no nie po -
czy nić uwa gi, że uśmiech nął się do nie go los.

Lo sy Paw łow skie go po ska za niu zna my dzię ki ak tom oso bo wym żoł nie rzy PSZ. Prze -
cho wy wa ne są one w bry tyj skim Mi ni ster stwie Obro ny (MOD). Ka że to sfor mu ło wać
ogól ny wnio sek, że in for ma cja o śmier ci Paw łow skie go w Char ko wie nie zo sta ła do tąd
zwe ry fi ko wa na z ak ta mi PSZ w MOD. Jest to za sta na wia ją ce w kon tek ście pro wa dze nia
wie lu przed się wzięć skut ku ją cych re kon struk cją i pu bli ka cją tzw. list ka tyń skich. Praw -
do po dob nie nie do ko na no peł nej fal sy fi ka cji tych list w opar ciu o ak ta oso bo we w MOD.
W prze ci wień stwie do do ku men tu z IPMS, któ re go od na le zie nie na le ży uznać za szczęś -
li wy przy pa dek, ak ta oso bo we żoł nie rzy PSZ w MOD, któ re są iden ty fi ko wal ne we dług
da nych per so nal nych, mo gą być obiek tem po szu ki wań pro wa dzo nych zgod nie z li stą na -
zwisk. Na le ży to po sta wić ja ko po stu lat ba daw czy, któ ry w pierw szym rzę dzie do ty czy
czte rech imien nych list ka tyń skich: sta ro biel skiej, ko ziel skiej, ostasz kow skiej i ukra iń -
skiej. Ze wzglę du na in ną pod sta wę re kon struk cji lub/i pro fil ofiar, kon fron ta cja nie bę -
dzie naj pew niej skut ko wa ła we ry fi ka cją list: ko ziel skiej, ostasz kow skiej i ukra iń skiej.
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75 A. Sen ze, Z tam�tych�lat,�z tam�tych�dni�(cz. 4), „Cra co via Le opo lis” 2007, nr 4, s. 15. Wspo mnie -
nia wy kła dow cy Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej we Lwo wie do brze uka zu ją zna cze nie opie ki we -
te ry na ryj nej w okre sie obu oku pa cji. Sam opis ba da nia mię sa do ty czył Niem ców.

76 Nie wia do mo, do ko go wy sto so wa no po da nie, praw do po dob nie skie ro wa no je od ra zu do miej -
sco we go NKWD.

77 IPMS, Kol. 12/46 (ko pia IPN BU 2210/37), [No tat ka] dla ofic[era] inf[or ma cyj ne go] 3. DSK, li -
sto pad 1942 r., Irak, s. 3. Paw łow ski zo stał ska za ny z okry te go złą sła wą, skie ro wa ne go prze ciw ko „prze -
stęp stwom kontr re wo lu cyj nym”, ar ty ku łu 58 Ko dek su kar ne go RFSSR, któ re mu w kk USSR od po wia dał
ar ty kuł 54. 

78 „Ope ra cja ka tyń ska” NKWD re ali zo wa ła de cy zję Po lit biu ra WKP(b) z 5 III 1940 r., trans por ty
śmier ci eks pe dio wa no od pierw szych dni kwiet nia 1940 r. 
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W wy pad ku li sty sta ro biel skiej, z uwa gi na me to dę re kon struk cji, ogól na licz ba błęd nych
iden ty fi ka cji mo że się gać kil ku na stu osób. Licz ba ofiar wy klu czo nych z li sty sta ro biel -
skiej na pod sta wie akt Po la ków w MOD bę dzie za pew ne mniej sza, być mo że Paw łow -
ski oka że się wy jąt kiem. 

Paw łow ski ka rę od był w obo zie pra cy przy mu so wej ko ło Uchty w Re pu bli ce Ko mi,
w okre sie mię dzy 19 kwiet nia 1940 r. a 3 wrze śnia 1941 r.79 3 wrze śnia 1941 r., po ukła -
dzie Si kor ski–Maj ski i amne stii dla Po la ków, zo stał zwol nio ny z ła gru i wy ru szył w dro -
gę do for mu ją cej się ar mii pol skiej. 18 wrze śnia 1941 r. do tarł do Toc ko je80. In for ma cje
o eta pie ła gier ni czym i zwol nie niu wpi sał w 1943 r. do kwe stio na riu sza prze bie gu służ -
by woj sko wej. Pod nim zna la zła się ad no ta cja o po by cie żo ny He le ny Paw łow skiej w Sta -
ni sła wo wie przy ul. Zyg mun tow skiej 781. 

Kre so wia nin 15 paź dzier ni ka 1941 r. otrzy mał przy dział do sek cji le ka rzy we te ry na -
rii w Ośrod ku Za pa so wym Ar mii w Toc ko je, gdzie peł nił funk cję wy kła dow cy dla sa ni -
ta riu szy we te ry na rzy, a dzień póź niej – do 16. puł ku pie cho ty 6. Lwow skiej DP na funk cję
na czel ne go le ka rza we te ry na rii82. W tym puł ku słu żył do je go prze for mo wa nia w Ira -
ku 30 paź dzier ni ka 1942 r., czy li przez resz tę po by tu w Związ ku So wiec kim (od koń ca
stycz nia 1942 r. w uz bec kim Ki tab) i w okre sie ewa ku acji z ZSRS przez Iran do Ira ku83. 

Po ewa ku acji na Bli ski Wschód otrzy mał 24 paź dzier ni ka 1942 r. w Do wódz twie Eta -
pów przy dział, ja ko le karz we te ry na rii, do Rzeź ni Po lo wej nr 101 w irac kim Chan kinie84.
Słu żyć w niej miał od 1 do 11 li sto pa da 1942 r.85 Li sta kwa li fi ka cyj na za rok 1942 wska -
zu je ja ko for ma cję Paw łow skie go – „Do wódz two Eta pów, Rzeź nia Po lo wa nr 101”86.
We dług kwe stio na riu sza prze bie gu służ by z kwiet nia 1943 r. Paw łow ski od 11 li sto pa da
do 31 grud nia 1942 r. peł nił funk cję kie row ni ka fi lii Rzeź ni Po lo wej Do wódz twa
w Mosulu87. Póź niej szy kwe stio na riusz prze bie gu służ by wska zu je na je go przej ście
28 czerw ca 1943 r. do 333. Rzeź ni Po lo wej88, ale w nie wie le wcze śniej szym wnio sku
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79 MOD, AP Cze sła wa Paw łow skie go, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na
5 IV 1943 r., po twier dzo na przez C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p.

80 Ibi�dem, Wnio sek awan so wy na po rucz ni ka re zer wy, pod pi sał szef Służ by Zdro wia Eta pów mjr
lek. dr La ta ła, [po 11 XI 1942 r.], b.p.

81 Ibi�dem, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na 5 IV 1943 r., po twier dzo na przez
C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p.

82 Ibi�dem. We ry fi ka cja wcze śniej szej służ by od by ła się na pod sta wie ze znań dwóch świad ków. 
83 Ibi�dem, 16. pułk pie cho ty. Li sta kwa li fi ka cyj na, Ki tab, 8 VI 1942 r., b.p. Paw łow ski ewa ku ował

się praw do po dob nie z so wiec kie go Kra sno wodz ka 25 VIII 1942 r. stat kiem „Ka ga no wicz” przez Mo rze
Ka spij skie do Pah le vi w Ira nie, a na stęp nie w dru gim ty go dniu wrze śnia 1942 r. trans por tem sa mo cho -
do wym m.in. przez Ka zwin do Cha na kin w Ira ku. 

84 Ibi�dem, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na 5 IV 1943 r., po twier dzo na przez
C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p.; ibi�dem, Prze bieg służ by woj sko -
wej, pod pi sa ne: ppłk Ben rot, 505. Od dział PKPR, ostat nia wpi sa na da ta 20 I 1949 r., b.p. W tym dru gim
do ku men cie uży to na zwy: „Po lo wa Rzeź nia i Chłod nia w Khan ki nie, go spo dar czy obóz Dy wi zji A”. 

85 Ibi�dem, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na 5 IV 1943 r., po twier dzo na przez
C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p.

86 Ibi�dem, Rocz na li sta kwa li fi ka cyj na za rok 1942, pod pi sa na w miej scu po sto ju ar mii, 12 II 1943 r.,
b.p.

87 Ibi�dem, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na 5 IV 1943 r., po twier dzo na przez
C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p. For mal ny przy dział 29 XII 1942 r.

88 Ibi�dem, Prze bieg służ by woj sko wej, pod pi sa ne: ppłk Ben rot, 505. Od dział PKPR, ostat nia wpi sa -
na da ta 20 I 1949 r., b.p.
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awan so wym nu mer 333 wpi sa ny jest już od przy dzia łu z 24 paź dzier ni ka 1942 r.89 Czy
Rzeź nia 333 by ła fi lią Rzeź ni 101, czy tę dru gą prze mia no wa no na 333, czy by ły to od -
ręb ne jed nost ki, ma dla nas zna cze nie dru go rzęd ne. Waż niej sza jest in for ma cja o prze -
nie sie niu Paw łow skie go 11 li sto pa da 1942 r. na funk cję kie row ni ka fi lii 333. Rzeź ni
Po lo wej przy Do wódz twie 1. BSK90. Wy ja śnia to, dla cze go zło żył in for ma cję o po by cie
w Sta ro biel sku ofi ce ro wi 3. Dy wi zji Strzel ców Kar pac kich (wcze śniej BSK/SBSK). Le -
karz we te ry na rii nie był żoł nie rzem 3. DSK, na próż no szu kać go w spi sach żoł nie rzy tej
dy wi zji91. Prze by wał jed nak wśród kar pa ty czy ków i dla nich pra co wał. W tym kon tek -
ście zro zu mia łe jest zło że nie w 3. DSK w li sto pa dzie 1942 r., czy li nie dłu go po prze nie -
sie niu, mel dun ku o nie wo li w Związ ku So wiec kim. 

Waż nym mo men tem ka rie ry woj sko wej bo ha te ra ar ty ku łu był awans na wyż szy sto -
pień ofi cer ski. Wnio sek awan so wy pod po rucz ni ko wi kor pu su ofi ce rów służ by we te ry -
na rii pod pi sał w APW szef Służ by Zdro wia Eta pów92. Paw łow ski zo stał po rucz ni kiem
re zer wy Woj ska Pol skie go, ze star szeń stwem na 1 lip ca 1943 r. i lo ka tą 193. 

Li sta kwa li fi ka cyj na za 1944 r., obej mu ją ca okres kam pa nii wło skiej II Kor pu su, pod -
pi sa na w ma ju 1945 r., lo ku je po rucz ni ka Paw łow skie go w ro li za stęp cy ko men dan ta
Rzeź ni Po lo wej nr 33394. Wszyst kie opi nie o Paw łow skim z okre su służ by w AP w ZSRS,
APW i II Kor pu sie by ły po zy tyw ne, w tej wy sta wio nej na ko niec woj ny zna la zły się su -
per la ty wy. Do daj my, że za ofiar ną służ bę otrzy mał m.in. Srebr ny Krzyż Za słu gi i Me dal
Woj ska (po raz dru gi 27 lu te go 1948 r.), po sia dał też od zna cze nia bry tyj skie: Gwiaz dę
za Woj nę 1939–1945 i Gwiaz dę Ita lii95. Przy dział do Rzeź ni Po lo wej nr 333 obo wią zy -
wał do koń ca woj ny, a na wet póź niej, gdy od ko men de ro wa ny po zo sta wał na sta nie tej
jed nost ki. Ko lej ne, po wo jen ne prze nie sie nia zna la zły szcze gó ło we od zwier cie dle nie
w ak tach per so nal nych Paw łow skie go9 6.

Waż niej sze od kwe stii ewi den cyj nych by ły zmia ny miejsc po by tu i per tur ba cje zwią -
za ne z li kwi da cją PSZ na Za cho dzie. Po bli sko pół to ra rocz nej służ bie na Bli skim Wscho -
dzie w la tach 1942–1943, a na stęp nie oko ło trzy let niej (trwa ją cej do 1946 r.) we
Wło szech, Paw łow skie go skie ro wa no do Wiel kiej Bry ta nii97. Na wy spach 12 stycz -
nia 1947 r. wy peł nił szcze gó ło wą an kie tę, a 10 lu te go 1947 r. – ze skut kiem od 1 mar ca
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89 Ibi�dem, Wnio sek awan so wy na po rucz ni ka re zer wy, pod pi sał szef Służ by Zdro wia Eta pów mjr lek.
dr La ta ła, [po 11 XI 1942 r.], b.p.

90 Ibi�dem. Z Bry ga dy Strzel ców Kar pac kich (BSK, póź niej Sa mo dziel na BSK) sfor mo wa no 3. DSK.
91 Trze�cia�Dy�wi�zja�Strzel�ców�Kar�pac�kich�(1942–1947), t. 1, red. M. Mło tek, Lon dyn 1978, s. 803–824;

Trze�cia�Dy�wi�zja�Strzel�ców�Kar�pac�kich (1942–1987), t. 2, red. W. Ma ciej czyk, Lon dyn 1991, s. 341–661.
92 MOD, AP Cze sła wa Paw łow skie go, Wnio sek awan so wy na po rucz ni ka re zer wy, pod pi sał szef

Służ by Zdro wia Eta pów mjr lek. dr La ta ła, [po 11 XI 1942 r.], b.p. Tam że ad no ta cja o awan sie.
93 Ibi�dem, Rocz na li sta kwa li fi ka cyj na za rok 1944, pod pi sa na przez ko men dan ta rzeź ni mjr. dr. Fur -

dy na w miej scu po sto ju ar mii 4 V 1945 r. (dru ga opi nia z 30 V 1945 r.), b.p. Tam że po wo ła nie na r[ozkaz]
pers[onal ny] APW nr 52/43. 

94 Ibi�dem. Tu wpi sa no ja ko je go kor pus oso bo wy: Gru pa Oso bo wa Szta bu. Służ ba We te ry na rii.
95 Ibi�dem, Ze szyt ewi den cyj ny, Li sta ewi den cyj na, wy peł nio na 5 IV 1943 r., po twier dzo na

przez C. Paw łow skie go za zgod ność w m[iej scu] p[osto ju] 11 IV 1943 r., b.p. (oraz in ne an kie ty).
96 Ibi�dem, Prze bieg służ by woj sko wej, pod pi sa ne: ppłk Ben rot, 505. Od dział PKPR, ostat nia wpi sa -

na da ta 20 I 1949 r., b.p.; ibi�dem, An kie ta per so nal na, na od wro cie punkt 25: Prze bieg służ by wojsk[owej]
w Pol skich Si łach Zbroj nych w ZSRR, pod pi sał do wód ca 16. pp ppłk Zyg munt Sza fra now ski, b.d., za -
ło żo na w AP w ZSRR, póź niej uzu peł nia na, ostat nia da ta 1 III 1947 r., b.p. (tak że dru gi, nie wie le róż nią -
cy się eg zem plarz z ostat nią da tą 27 II 1948 r.). 

97 Ibi�dem, Kwe stio na riusz oso bi sty, 12 I 1947 r., re fe rent spi so wy An to nii Dą bro wicz, b.p.
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tego roku – mia no wa no go na etat pod po rucz ni ka (z za cho wa niem stop nia po rucz ni ka)
Pol skie go Kor pu su Przy spo so bie nia i Roz miesz cze nia98. 

Kor pus przy go to wy wał żoł nie rzy PSZ do ży cia cy wil ne go. Po la cy sta nę li przed dy -
le ma tem po wro tu do oj czy zny znaj du ją cej się pod no wą oku pa cją bądź po zo sta nia na ob -
czyź nie. Na pu bli ko wa nej przez Mi ni ster stwo Rol nic twa i Re form Rol nych
w la tach 1949–1950 li ście le ka rzy we te ry na rii, któ rzy fi gu ro wa li w Spi�sie�le�ka�rzy�wetery�-
na�rii�w Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej z mar ca 1939 r., a nie pod da li się re je stra cji po woj nie,
pod nu me rem 614 fi gu ro wał Cze sław Do mi nik Paw łow ski, ur. w 1908 r., dy plom 1935 r.
we Lwo wie99. Paw łow ski nie do peł nił obo wiąz ku re je stra cji w kra ju, gdyż po zo stał
na emi gra cji. Głów nym mo ty wem de cy zji kre so wia ni na by ła uza sad nio na oba wa
przed re pre sja mi w rzą dzo nej przez ko mu ni stów Pol sce. Do daj my, że w no wych gra ni -
cach pań stwa pol skie go nie zna la zło się ani je go miej sce uro dze nia, ani za miesz ka nia
przed woj ną, anek to wa ne w 1939 r. i po now nie w 1945 r. przez ZSRS. 

We te ra ni PSZ, któ rzy zde cy do wa li się po zo stać na ob czyź nie, sta nę li przed wy zwa -
niem uło że nia so bie ży cia na no wo. Ukie run ko wa niu ich wy sił ków i udzie le niu po mo cy
słu ży ły an kie ty wy peł nia ne w PKPR. Do ku men ty te su mo wa ły nie tyl ko służ bę woj sko -
wą, ale też do świad cze nia za wo do we – z na ci skiem na kon kret ne umie jęt no ści – oraz za -
wie ra ły py ta nia o przy szłość, opa trzo ne uwa ga mi, aby przed od po wie dzią do brze się
za sta no wić. Paw łow ski w stycz niu 1947 r. za de kla ro wał, że po de mo bi li za cji chce pra -
co wać ja ko le karz we te ry na rii lub w ho dow li zwie rząt10 0. Na wy pa dek po ja wie nia się
moż li wo ści szko le nia w no wym za wo dzie wska zał ho dow lę zwie rząt fu ter ko wych
i ogrod nic two, to dru gie ra czej dla za peł nie nia ru bry ki, niż z my ślą o zmia nie za wo du.
Ab sol went Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej był w ko rzyst nej sy tu acji, gdyż w okre -
sie przed wo jen nym i woj ny wy ko ny wał kon kret ny za wód, wszę dzie po trzeb ny i moż li -
wy do praktykowania dla Po la ka. Nic też dziw ne go, że swój uni wer sal ny fach za mie rzał
upra wiać rów nież po woj nie. W ho dow li zwie rząt fu ter ko wych, bar dzo szyb ko roz wi ja -
ją cej się w XX w., tak że wy ko rzy stał by swo ją wie dzę we te ry na ryj ną101. Dla do świad czo -
ne go le ka rza od po wiedź na py ta nie o źró dło utrzy ma nia by ła dość oczy wi sta, ina czej
rzecz mia ła się z od po wie dzią na py ta nie o przy szłe miej sce za miesz ka nia. W stycz -
niu 1947 r. Paw łow ski wska zał na No wą Ze lan dię i Ka na dę lub ak tu al ne miej sce po by -
tu, czy li Zjed no czo ne Kró le stwo. Wska za nie ja ko kie run ków emi gra cji bry tyj skich
do mi niów jest zro zu mia łe, by ły to kra je sto sun ko wo za moż ne, o du żej pro duk cji zwie -
rzę cej i co naj waż niej sze przyj mu ją ce imi gran tów. Po nad to Paw łow ski znał już w stop -
niu pod sta wo wym ję zyk an giel ski. W kwe stio na riu szu z lu te go 1947 r. wpi sał, że do brze
zna ję zyk ro syj ski, na to miast w ję zy ku an giel skim „śred nio” czy ta i pi sze, lecz „sła bo”
mó wi102. W ta kim sa mym za kre sie znał nie miec ki i wło ski, ale ani Niem cy, ani Wło chy
nie wcho dzi ły w ra chu bę ja ko kie run ki emi gra cji. 
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98 Ibi�dem, Ar my Form B199A, Per so nal Num ber 6230, Re gi ment or Corps: PKPR, b.p.; ibi�dem, An -
kie ta per so nal na, na od wro cie punkt 25: Prze bieg służ by wojsk[owej] w Pol skich Si łach Zbroj nych
w ZSRR, pod pi sał do wód ca 16. pp ppłk Zyg munt Sza fra now ski, b.d., b.p. 

99 „Ży cie We te ry na ryj ne. Or gan Urzę do wy Na czel nej Izby Le kar sko -We te ry na ryj nej oraz Okrę go -
wych Izb Le kar sko -We te ry na ryj nych” 1950, nr 2–3, s. 82, poz. 614.

100 MOD, AP Cze sła wa Paw łow skie go, Kwe stio na riusz oso bi sty, 12 I 1947 r., re fe rent spi so wy An -
to ni Dą bro wicz, b.p.

101 Ibi�dem.
102 Ibi�dem, Ar my Form B199A, Per so nal Num ber 6230, Re gi ment or Corps: PKPR, b.p.
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Lista jeńców obozu w Starobielsku sporządzona przez Czesława Pawłowskiego  

z adnotacją o losie autora, listopad 1942 r.

(IPMS, Kol. 12/46, kopia: IPN BU 2210/37)
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Paw łow ski chciał wy emi gro wać z żo ną i cór ka mi, co za de kla ro wał, ale by ło to nie -
moż li we, gdyż ro dzi na prze by wa ła w Pol sce103. W an kie cie z 1947 r. po dał jej miej sce
za miesz ka nia (Opo le), co wska zu je na wie dzę po rucz ni ka o sy tu acji żo ny i có rek lub
nawet kon takt z ni mi104. Nie ste ty nie uda ło się usta lić szcze gó łów tych kon tak tów ani
póź niej szych lo sów ro dzin nych. 

Paw łow ski osta tecz nie nie po zo stał w An glii ani nie wy je chał do No wej Ze lan dii lub
Ka na dy. 20 stycz nia 1949 r. zo stał zwol nio ny z PKPR i wy emi gro wał do Sta nów Zjed -
no czo nych Ame ry ki10 5. W prak ty ce o miej scu emi gra cji de cy do wa ły nie de kla ra cje za in -
te re so wa nych, a moż li wo ści ab sorp cyj ne po szcze gól nych kra jów i zwią za ne z tym li mi ty
oraz po trze by ryn ków pra cy. Sta ny Zjed no czo ne przyj mo wa ły wie lu imi gran tów,
a amerykań ski ry nek był naj chłon niej szy na świe cie. Kre so wia nin za miesz kał w Chi ca -
go, naj więk szym sku pi sku Po la ków w USA. Zgod nie z późniejszą de cy zją ewi den cyj ną
z 1 mar ca 1949 r., sank cjo nu ją cą za koń cze nie służ by, ad res po by tu pol skie go we te ra na
na dzień 22 stycz nia 1949 r. brzmiał: 5930, N. Ar te sian Ave nue, Chi ca go, 45, Il li no is,
USA10 6. 

Na do ku men cie z 1942 r., któ ry na pro wa dził na trop omył ko we go umiesz cze nia Paw -
łow skie go na li ście ofiar, zna la zła się ad no ta cja – do pi sa na w 1949 r. lub póź niej – o je -
go ko lej nym po wo jen nym miej scu za miesz ka nia: „Obec ny ad res – 2643 W. Cry stal St.,
Chi ca go 22, IL, USA”107. Nie wia do mo, kie dy spo rzą dzo no ad no ta cję o ad re sie przy uli -
cy West Cry stal, stąd trud no orzec, kie dy nasz bo ha ter za miesz kał w tym miej scu. Usta -
le nie dal szych szcze gó łów je go ży cia za oce anem, na pod sta wie in nych już źró deł,
po mo gło by też do kład niej da to wać ad no ta cję. 

Z Wietrz nym Mia stem Paw łow ski zwią za ny był bar dzo dłu go. W 1986 r. zmarł w tym
naj bar dziej pol skim mie ście Sta nów Zjed no czo nych, prze szło czter dzie ści lat po za koń -
cze niu II woj ny świa to wej i czter dzie ści sie dem od mo men tu, gdy w 1939 r. ru szył do wal -
ki w obro nie Pol ski. Na ame ry kań skim por ta lu fa mi lij no -ge ne alo gicz nym znaj du je się
in for ma cja o je go śmier ci – w for mie re kor du „Cze slaw Paw low ski, Born: Aug 4, 1908,
De ce ased: Sep. 1986, Lo ca tion: Chi ca go, IL”; i opi so wej (w tłu ma cze niu na ję zyk pol -
ski): „Cze sław uro dził się 4 sierp nia 1908 r. We wrze śniu 1986 r. Cze sław Paw łow ski od -
szedł w Chi ca go, w sta nie Il li no is, w wie ku 78 lat”108. Pre cy zja ne kro lo gu, zwłasz cza
po da nie dzien nej da ty uro dzin zmar łe go, nie po zo sta wia wąt pli wo ści, że zmar łym był le -
karz we te ry na rii Cze sław Paw łow ski, nie gdyś je niec obo zu NKWD ZSRS w Sta ro biel -
sku. In for ma cja o je go śmier ci w 1986 r. sta no wi „krop kę nad i” w na szych
po szu ki wa niach. Wska zu je bo wiem, że bo ha ter ar ty ku łu nie tyl ko prze żył nie wo lę so -
wiec ką i okres woj ny, ale po jej za koń cze niu żył jesz cze wie le lat. 
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103 Ibi�dem, Kwe stio na riusz oso bi sty, 12 I 1947 r., re fe rent spi so wy An to ni Dą bro wicz, b.p.
104 Ibi�dem.
105 Ibi�dem, Ar my Form B199A, Per so nal Num ber 6230, Re gi ment or Corps: PKPR, b.p.; ibi�dem,

Prze bieg służ by woj sko wej, pod pi sa ne: ppłk Ben rot, 505. Od dział PKPR, ostat nia wpi sa na da ta
20 I 1949 r., b.p.

106 Ibi�dem, Ar my Form B199A, Per so nal Num ber 6230, Re gi ment or Corps: PKPR, b.p.
107 IPMS, Kol. 12/46 (ko pia IPN BU 2210/37), [No tat ka] dla ofic[era] inf[or ma cyj ne go] 3. DSK,

listo pad 1942 r., Irak, s. 3.
108 Zob. http://cre stle af.com/p/50ba9f8265 1a6 9e4d4c244af/cze slaw -paw low ski (do stęp 1 XII 2016 r.).
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Re asu mu jąc, Paw łow ski 27 li sto pa da 1939 r. zo stał zwol nio ny z obo zu NKWD w Sta -
ro biel sku, po czym wró cił na zie mie RP oku po wa ne przez ZSRS, do miej sco wo ści Hosz -
cza. W kwiet niu 1940 r. zo stał aresz to wa ny przez NKWD (spra wę pro wa dził Za rząd
NKWD Ob wo du Ró wień skie go), a na stęp nie ska za ny na ka rę ła gru. Paw łow ski prze żył
okres nie wo li je niec kiej oraz uwię zie nia. Po lip cu 1941 r. opu ścił te ry to rium so wiec kie.
W 1942 r. w Ira ku spo rzą dził li stę to wa rzy szy nie wo li w Sta ro biel sku. Po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej miesz kał w Chi ca go w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie zmarł we
wrze śniu 1986 r. Od na le zio ne do ku men ty prze są dza ją, że Cze sław Do mi nik Paw łow ski,
syn Ja na, ur. 4 sierp nia 1908 r., je niec Sta ro biel ska, nie padł ofia rą mor du w 1940 r. i nie
po wi nien być umiesz cza ny na Sta ro biel skiej li ście ka tyń skiej.

S t r e S z C z e N I e

Je niec obo zu NKWD w Sta ro biel sku Cze sław Do mi nik Paw łow ski, syn Ja na, ur. 4 sierp nia
1908 r., pod po rucz nik re zer wy Woj ska Pol skie go, le karz we te ry na rii, fi gu ru je w spi sach ofiar zbrod -
ni ka tyń skiej ja ko za mor do wa ny w 1940 r. w Char ko wie. Paw łow ski zo stał uzna ny za ofia rę
w związ ku z fi gu ro wa niem na tzw. li ście Gaj di de ja, któ ra sta no wi pod sta wę re kon struk cji Sta ro -
biel skiej li sty ka tyń skiej. W rze czy wi sto ści Paw łow ski prze żył nie wo lę w Sta ro biel sku. Do ku ment
z za so bu In sty tu tu Pol skie go i Mu zeum Si kor skie go w Lon dy nie wska zu je, że Paw łow ski nie zgi -
nął w 1940 r. w Char ko wie. In for ma cja Cze sła wa Paw łow skie go dla ofi ce ra 3. Dy wi zji Strzel ców
Kar pac kich, zło żo na w Ira ku w li sto pa dzie 1942 r., za wie ra spis za ty tu ło wa ny „Na zwi ska zna nych
mi oso bi ście ofi ce rów Woj ska Pol skie go prze by wa ją cych w obo zie Sta ro bielsk n. Do nem, ZSRR
w cza sie od 25 wrze śnia 1939 [r.] – 27 li sto pad[a] 1939 r.”. Pod li stą znaj du je się ad no ta cja o dal -
szych lo sach Paw łow skie go, świad czą ca o je go zwol nie niu z obo zu je niec kie go 27 li sto pa da 1939 r.,
aresz to wa niu przez NKWD 19 kwiet nia 1940 r. i ska za niu na ka rę ła gru. Opa trzo no ją pod pi sem:
„Paw łow ski, lek. wet.”. Ak ta oso bo we Paw łow skie go, prze cho wy wa ne w bry tyj skim Mi ni stry of
De fen ce, po zwo li ły od two rzyć prze bieg je go służ by po zwol nie niu z ła gru w 1941 r.: od Ar mii
Polskiej w ZSRS, po przez Ar mię Pol ską na Wscho dzie i II Kor pus we Wło szech, do Pol skie go
Kor pu su Przy spo so bie nia i Roz miesz cze nia w Wiel kiej Bry ta nii. Ak ta oso bo we uka zu ją rów nież
oko licz no ści emi gra cji Paw łow skie go w stycz niu 1949 r. do Sta nów Zjed no czo nych. Cze sław
Pawłow ski, od 1943 r. po rucz nik WP, zmarł w 1986 r. w Chi ca go w USA.

Sło wa klu czo we: Czesław Pawłowski, lekarz weterynarii, Wojsko Polskie, II wojna światowa,
zbrodnia katyńska, obóz w Starobielsku, lista starobielska, jeńcy wojenni, Związek Sowiecki,
NKWD, Charków.

S U M M a r y

Czesław Dominik Pawłowski, a prisoner of war in the NKVD camp in Starobelsk, son of Jan,
born on 4th August 1908, and reserve second lieutenant of the Polish Army (veterinary) appears in
the lists of victims of the Katyn massacre as murdered in Kharkov in 1940. Pawłowski was deemed
a victim, as he was in the so-called Gaydidey’s list which served as a basis to reconstruct the
Starobelsk list of the Katyn massacre. In reality, Pawłowski survived imprisonment in Starobelsk.
Study of a document from the collection of the Polish Institute and Sikorski Museum in London
resulted in the discovery that Pawłowski was not murdered in Kharkiv in 1940. A notice by Czesław
Pawłowski to an officer of the 3rd. Carpathian Rifle Division, submitted in Iraq in November 1942,
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contains a list called “Names of officers of the Polish Army I personally knew staying in the camp
in Starobelsk/Don (USSR) from 25th September 1939 until 27th November 1939”. Under the list,
there is an annotation concerning the further life story of Pawłowski which indicates that he was
released from the camp for prisoners of war on 27th November 1939, arrested by the NKVD on 19th

April 1940 and imposed the penalty of a Soviet work camp. The annotation was signed:
“Pawłowski, Veterinary”. Pawłowski’s personal files, stored in the British Ministry of Defence,
made it possible to restore the course of his service after he was released from a Soviet work camp
in 1941, starting from the Polish Army in the USSR, the Polish Army in the East and the Italian
Corps II, to the Polish Resettlement Corps in Great Britain. Personal files also depict the
circumstances under which Pawłowski emigrated to the United States in January 1949. Czesław
Pawłowski, promoted to lieutenant of the Polish Army in 1943, died in Chicago (USA) in 1986.

Key words: Czesław Pawłowski, veterinary, Polish Army, Second World War, Katyn massacre,
camp in Starobelsk, Starobelsk list, prisoners of war, Soviet Union, NKVD, Kharkiv.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 185–222

Bartłomiej Kluska

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi)

„Nie ma silnych, 
by to zlikwidować”. 

Służba Bezpieczeństwa 
wobec wideorewolucji*

Ma gne to wi dy pod bi ły Pol skę bły ska wicz nie. Tech no lo gia wi deo, któ ra jesz cze
na po cząt ku lat osiem dzie sią tych ucho dzi ła za cie ka wost kę1, „za ba wę ba dy la -
rzy”2 i roz ryw kę dla wy bra nych3, szyb ko tra fi ła pod strze chy. O ile w 1981 r.

by ło w Pol sce za le d wie kil ka ty się cy ma gne to wi dów, o ty le ostroż ne sza cun ki ka za ły po -
dej rze wać, że do koń ca 1985 r. róż ny mi ka na ła mi w rę ce Po la ków tra fi ło 400 tys. tych
urzą dzeń4, a rok póź niej licz ba ta mia ła prze kro czyć pół mi lio na i – jak wy li cza li dzien -
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* Ter mi nu „wi de ore wo lu cja” na okre śle nie fe no me nu po pu lar no ści utoż sa mia nych z Za cho dem tech -
no lo gii ma gne to wi do wych w kra jach Eu ro py Wschod niej uży ło w grud niu 1987 r. Ra dio Wol na Eu ro -
pa. Zob. P. Wa siak, The Vi deo Bo om in So cia list Po land, „Ze it schrift für Ost mit te leu ro pa -For -
schung” 2012, t. 61, s. 34.

1 Zob. np. 288 od ci nek pro gra mu „Son da”, wy emi to wa ny przez Te le wi zję Pol ską 29 XII 1983 r. Re -
dak tor An drzej Ku rek mó wił wów czas, że dzię ki wi deo „w do mu, na swo ich wła snych ka se tach” bę dzie
moż na mieć „swo ją wła sną te le wi zję”. Por. B. Urbań ski, Te le wi zja ka se to wa, War sza wa 1972, s. 7–10;
B. Miś, Se kre ty te le wi zji, War sza wa 1978, s. 164–165.

2 R. Go łę biew ska, Bieg po wi deo, „Ty go dnik Kul tu ral ny” 1987, nr 9, s. 7.
3 In te re su ją cą re la cję do ty czą cą naj wcze śniej szych przy kła dów uży cia ma gne to wi dów w Pol sce

przed sta wił re ży ser Ste fan Szlach tycz: „Z my ślą o waż nych oso bach i ich żo nach po wsta ło coś jesz cze.
Szcze pań ski [Ma ciej, pre zes Ra dio ko mi te tu], chcąc wku pić się w ich ła ski, za opa trzył KC, plus ro dzi ny
mi ni strów i sze fów ko mi te tów wo je wódz kich, w ma gne to wi dy. Ku po wa no je za do la ry, ja ko sprzęt te -
le wi zyj ny, i roz da wa no w le asing. By ło te go kil ka set eg zem pla rzy […]. Na ka se tach dla se kre ta rzy by -
ły wszyst kie no wo ści fil mo we ze świa ta. Te le wi zja ścią ga ła je na ty dzień, że by de cy do wać
o ewen tu al nym za ku pie, i wte dy by ły nie le gal nie ko pio wa ne. Po wsta ła spe cjal na ko mór ka ro bią ca pol -
skie wer sje tych fil mów. Żo ny se kre ta rzy do ma ga ły się, że by lek to rem był w nich wy łącz nie Ja nek Su -
zin. Uwiel bia ły je go głos i nie tyl ko. Su zin spę dzał w te le wi zji ca łe no ce, na gry wa jąc pol skie wer sje”.
Zob. J. Szczer ba, Bu fe ty na Wo ro ni cza, „Ga ze ta Wy bor cza” („Du ży For mat”) 2010, nr 77, s. 20.

4 P. Ga weł, Ry nek wi deo w Pol sce, „Ak tu al no ści Ra dio wo -Te le wi zyj ne” 1987, nr 8, s. 52–53.
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ni ka rze – ma gne to wi dów by ło już wię cej niż wszyst kich miejsc w pol skich ki nach. „Jak
do tąd żad ne urzą dze nie do mo we go użyt ku nie wkro czy ło na ry nek w ta kim tem pie i z taką
si łą” – pi sa ła pu bli cyst ka „Ty go dni ka Kul tu ral ne go”5.

„Ten ry nek cał ko wi cie wy mknął się spod kon tro li pań stwa”

Ge ne za te go fe no me nu wią za ła się nie tyl ko z upo wszech nie niem wy na le zio ne go przez
fir mę JVC stan dar du VHS (w po rów na niu z kon ku ren cyj ny mi for ma ta mi tań sze go i umoż -
li wia ją ce go ła twe po wie la nie na grań)6, ale rów nież z ob ni że niem ja ko ści i do stęp no ści tre -
ści kul tu ral nych ofe ro wa nych oby wa te lom przez pań stwo. Nie do strze ga nym dotych czas
przez hi sto ry ków efek tem ubocz nym sta nu wo jen ne go i kry zy su eko no micz ne go, ja ki
w pierw szej po ło wie lat osiem dzie sią tych do tknął PRL, by ło bo wiem za my ka nie kin oraz
sta le po gar sza ją ca się ofer ta pro gra mo wa Te le wi zji Pol skiej7. Tym cza sem te le wi zor – co -
raz czę ściej ko lo ro wy – był już wów czas w każ dym pol skim go spo dar stwie do mo wym8,
a spę dza nie cza su wol ne go z ro dzi ną ozna cza ło dla Po la ków po pro stu wspól ne ko rzy sta -
nie z te go urzą dze nia9. W tych re aliach zna ko mi te uzu peł nie nie roz cza ro wu ją cej ofer ty
dwóch ka na łów Te le wi zji Pol skiej sta no wi ły wła śnie ma gne to wi dy1 0.

Co waż ne, oso by za in te re so wa ne na by ciem ta kie go urzą dze nia mu sia ły być przy go to wa -
ne na sze reg trud no ści. W me diach nie po ja wia ły się żad ne prak tycz ne in for ma cje i po ra dy dla
przy szłych użyt kow ni ków ta kie go sprzę tu11, a sam za kup wią zał się z ko niecz no ścią sa mo -
dziel ne go „im por tu” z za gra nicz ne go wy jaz du lub sko rzy sta nia z ofer ty „czar ne go ryn ku”.
Na gieł dach i ba za rach ce ny ma gne to wi dów prze kra cza ły 300 tys. zł (przy śred nim mie sięcz -
nym wy na gro dze niu się ga ją cym 20 tys. zł), nie moż na by ło li czyć na gwa ran cję, ra chu nek czy
in struk cję ob słu gi w ję zy ku pol skim12. Co gor sza, za rów no ku pu ją cych, jak i sprze da ją cych
mo gło cze kać spo tka nie z przed sta wi cie la mi Mi li cji Oby wa tel skiej lub Urzę du Skar bo we go.
Z ko lei w skle pach sie ci Pe wex i Bal to na ma gne to wi dy kosz to wa ły co naj mniej 500 do la rów
ame ry kań skich, co po waż nie ogra ni cza ło do stęp ność tech no lo gii wi deo tą dro gą1 3.
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5 R. Go łę biew ska, op. cit., s. 7.
6 Zob. np. Z. Mie rze jew ski, Sys te my ma gne to wi do we, „Au dio -Vi deo -Hi -Fi” 1984, nr 4, s. 5.
7 Piotr Ga weł zwra cał uwa gę, że o ile w 1970 r. w Pol sce by ło 3285 kin, o ty le w 1980 r. ich licz ba

spa dła do 2228, a czte ry la ta póź niej – do 2061. W 1980 r. spro wa dzo no do Pol ski 502 fil my (w tym 187
z kra jów so cja li stycz nych i 315 z po zo sta łych), za to w 1984 r. obiek tem im por tu sta ło się za le d wie 280
fil mów (w tym 143 z kra jów so cja li stycz nych). Licz ba od cin ków za gra nicz nych se ria li za ku pio nych przez
Te le wi zję Pol ską spa dła z 977 w 1980 r. do 84 dwa la ta póź niej. Zob. P. Ga weł, Rynek wideo..., s. 52–53.

8 Zob. np. Ma ły rocz nik sta ty stycz ny, War sza wa 1984, s. 113.
9 Zob. K. Ko siń ski, Sa mo wy star czal ność. Ży cie „udo mo wio ne” w mie ście lat osiem dzie sią tych [w:]

Nie pięk ny wiek XX, red. J. Eisler i in ni, War sza wa 2010, s. 611. Por. K.T. To eplitz, My i nasz te le sys tem,
„Po li ty ka” 1987, nr 25, s. 1, 7.

10 M.L. Pio trow ska, Ki no na za mó wie nie, „Ekran” 1987, nr 1, s. 2–4. 
11 Prak tycz ny po rad nik książ ko wy po ru sza ją cy te za gad nie nia po ja wił się do pie ro pod ko niec de ka -

dy. Zob. B. Urbań ski, Ma gne to wid w py ta niach i od po wie dziach, War sza wa 1989, ss. 300. Por. A. Hal -
ber, De ka log wi de oma na, „Pan” 1989, nr 9, s. 42–43.

12 Świe żo upie czo ny po sia dacz ma gne to wi du re la cjo no wał na ła mach ma ga zy nu „Ekran” swo je po -
cząt ki z tym urzą dze niem, np.: „Dzi siaj jesz cze nic nie oglą da my. Da łem ko le dze do prze tłu ma cze nia
na ję zyk la ika in struk cję […]. Żo na i dzie cia ki tro chę za wie dze ni, ale to za dro gi sprzęt, abym po zwo lił
przy nim maj stro wać”. Na stęp ne go dnia ro dzi na świę to wa ła uru cho mie nie ma gne to wi du i usta wie nie
na wy świe tla czu ze ga ra. Zob. M. Czak, Za pi ski wi deo -ama to ra, „Ekran” 1987, nr 52, s. 30.

13 P. Ga weł, Rynek wideo..., s. 55.
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Oczy wi ście wraz z ma gne to wi da mi po ja wi ły się wi de oka se ty z fil ma mi, spro wa dza -
ne z Za cho du (cza sem za wie ra ją ce po pro stu na gra nie z za chod nich ka na łów te le wi zyj -
nych), wie lo krot nie ko pio wa ne na ko lej ne no śni ki (co wią za ło się ze spad kiem ja ko ści
na stęp nych ko pii), a nie kie dy wzbo ga ca ne przez „im por te rów” o pol skie go lek to ra, do -
gry wa ne go ama tor ski mi me to da mi14. W tym kon tek ście bar dzo istot ną kwe stią by ła spra -
wa po ten cjal nych rosz czeń fi nan so wych z ty tu łu dys try bu cji fil mów, ja kie mo gli by mieć
ich twór cy i wła ści cie le praw au tor skich (za chod ni pro du cen ci oraz dys try bu to rzy), pó ki
co – jak przy zna wał ana li zu ją cy za gad nie nie re dak tor ty go dni ka „Ra zem” – nie otrzy mu -
ją cy od przed się bior czych Po la ków „na wet pocz tów ki z po dzię ko wa nia mi”. „Mo że my
mieć tyl ko na dzie ję, że ka pi ta li ści od wi de obiz ne su za miast fa ty go wać się wy stę po wa -
niem na dro gę są do wą, splu ną z obrzy dze niem, bo cóż w koń cu moż na wy cią gnąć z kie -
sze ni dłuż ni ka, ma ją ce go o wie le po waż niej szych wie rzy cie li” – pi sał dzien ni karz15.
Na gra nia z ka set ma gne to wi do wych szyb ko utwo rzy ły – jak okre śla li je dzien ni ka -
rze – trze ci (po ki no wym i te le wi zyj nym) obieg fil mów, za zwy czaj ta kich, ja kich ani w ki -
nach, ani w te le wi zji obej rzeć nie by ło moż na. Na ka se tach roz po wszech nia no przede
wszyst kim ob ra zy o cha rak te rze roz ryw ko wym, nie do stęp ne – po za chlub ny mi wy jąt ka -
mi ta ki mi jak Va bank czy Sek smi sja – w in ny spo sób16. „Wi de ore per tu ar [...] przy sta je
do spo łecz nych ocze ki wań” – pod su mo wy wał sy tu ację dzien ni karz „Ra zem” i do da wał
po chwi li, że nie kie dy ocze ki wa nia te obej mo wa ły rów nież fil my za ka za ne „przez mo ral -
ność i pra wo”. By wa ło bo wiem i tak, że wśród fil mów oglą da nych przez Po la ków znaj -
do wa ły się nie tyl ko ob ra zy sen sa cyj ne i ko me dio we, lecz tak że pro duk cje o cha rak te rze
por no gra ficz nym17. Te jed nak szcze gól nie gor li wie za trzy my wa li cel ni cy1 8. Jesz cze groź -
niej sze by ły fil my, do któ rych za strze że nia mia ła cen zu ra po li tycz na, np. przy go dy agen -
ta bry tyj skie go wy wia du Ja me sa Bon da, bę dą ce – jak za uwa żał dzien ni karz – „no wym
zja wi skiem od dzia łu ją cym na po sta wy po li tycz ne spo łe czeń stwa”19. Szyb ko oka za ło się
tak że, że do tych cza so wy mi me to da mi nie bę dzie moż na po wstrzy mać na pły wu tych tre -
ści do kra ju. „Urzę dy cel ne nie są w sta nie za trzy mać wszyst kich ka set, któ re ze wzglę -
dów cen zu ral nych nie po win ny być do Pol ski wwo żo ne [...]. Wy star czy, że prze pusz czą
choć je den eg zem plarz, a już wkrót ce bę dzie po wie lo ny” – przy zna wa li dzien ni ka rze20.
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14 Zob. G. For tu na jr., Ry nek wi deo w Pol sce, „Ima ges” 2013, nr 22, s. 31–33.
15 T. Stań czyk, Szkla na po go da, „Ra zem” 1985, nr 2, s. 19.
16 Zob. tak że P. Wa siak, Fil my ak cji, ma gne to wi dy i au to ry tet kry ty ków kul tu ral nych [w:] Kul tu ra

po pu lar na w Pol sce 1944–1989, red. K. Stań czak -Wi ślicz, War sza wa 2015, s. 178–185. Por. J. Sko czy -
las, Te le wi zyj ne hi ty, „Prze gląd Ty go dnio wy” 1986, nr 11, s. 1, 4.

17 Dzien ni karz za le cał, by „przy te go ro dza ju fil mach, bar dziej niż przy ja kich kol wiek in nych [...],
trzy mać się zna nych ty tu łów, ta kich jak Sa lo al bo 120 dni So do my, Ema nu el le czy Ka li gu la. Zna ny ty -
tuł jest pew ną gwa ran cją, że nie obej rzy my wi do wi ska do szczę tu pro stac kie go, od ra ża ją ce go i zu peł nie
nie este tycz ne go”. Zob. T. Stań czyk, op. cit., s. 18. Por. W. Do łę gow ski, Por no -wi deo, „Prze gląd Ty go -
dnio wy” 1986, nr 39, s. 16.

18 „Cel ni cy zaj mu ją cy się ka se ta mi wi deo są cen zo ra mi w pier wot nym zna cze niu te go sło wa, da le -
ki mi po tom ka mi rzym skich urzęd ni ków czu wa ją cych nad mo ral no ścią oby wa te li” – tłu ma czył dzien ni -
karz ty go dni ka. Zob. T. Stań czyk, op. cit., s. 19.

19 Ibi dem.
20 T. Umer, Opa no wać wi deo -ży wioł, „Ty go dnik Pol ski” 1986, nr 48, s. 8–9. GUC za po wia dał wów -

czas wzmo żo ną kon tro lę na pły wu do kra ju wi de oka set, „któ rych treść od bie ga od norm ide owych i mo -
ral no -etycz nych obo wią zu ją cych w na szym kra ju”. Zob. (PAP), Głów ny Urząd Ceł ko mu ni ku je, „Try bu na
Lu du” 1987, nr 30, s. 2.
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Wła dze nie za mie rza ły jed nak pod da wać się bez wal ki. Pra sa po da wa ła, że w Szcze ciń -
skim Urzę dzie Cel nym, przez któ ry do cie ra ło do Pol ski naj wię cej fil mów z Za cho du, za -
trzy ma niu – na pod sta wie art. 13 pra wa cel ne go – pod le ga ła co pią ta ka se ta wi deo21.

Na próż no w wy wia dzie wy mow nie za ty tu ło wa nym Vi de ody wer sja prof. Le sław Woj -
ta sik22 tłu ma czył czy tel ni kom ty go dni ka „Ekran”, że za po mo cą wi de oka set Za chód pro -
wa dzi „woj nę in for ma cyj ną”, któ rej ce lem jest „ogra ni cza nie roz prze strze nia nia się idei
so cja li stycz nych bądź znisz cze nie so cja li zmu”. Woj ta sik pod kre ślał, że no wa tech no lo -
gia sta no wi za gro że nie, po nie waż „wi deo to jest od biór in for ma cji w czte rech ścia nach
wła sne go do mu, nie pod le ga ją cy prak tycz nie żad nym ogra ni cze niom [...], na co żad ne
pań stwo so bie nie mo że po zwo lić”. W efek cie widz pol ski mógł by oglą dać fil my, któ re
w myśl usta wy z 31 lip ca 1981 r. o kon tro li pu bli ka cji i wi do wisk nie uzy ska ły by zgo dy
na roz po wszech nia nie w Pol sce. Woj ta sik trzeź wo za uwa żał jed nak, że „przy szłość to
nie za ka zy i ogra ni cze nia, ale dzia ła nia rów nie dy na micz ne i sku tecz ne jak te, któ re sto -
su je prze ciw nik”23.

Na ko niecz ność za pew nie nia Po la kom do stę pu do atrak cyj nych pro gra mów na wi de -
oka se tach zwra cał uwa gę rów nież Zyg munt Pru gar -Ke tling z De par ta men tu Eko no mi ki
Tech ni ki Fil mo wej Mi ni ster stwa Kul tu ry i Sztu ki: „In sty tu cje, któ rych dzia łal ność zwią -
za na jest z za spo ka ja niem po trzeb kul tu ral nych i od po wie dzial ne za roz wój i kształ to wa -
nie po glą dów i za in te re so wań spo łe czeń stwa, po win ny przy jąć do wia do mo ści, że
re wo lu cja wi deo jest fak tem” – tłu ma czył24. „Ze wzglę du na swo ją ma so wość i si łę od -
dzia ły wa nia re wo lu cja in for ma cyj na bę dzie mia ła du ży wpływ na roz wój kul tu ral ny i in -
te lek tu al ny spo łe czeń stwa, je go wy cho wa nie, ide ały i spo sób my śle nia. Skut ki te go mo gą
być bar dzo po zy tyw ne lub też wręcz ne ga tyw ne, w za leż no ści od te go, czy pro gram bę -
dzie wy peł nio ny przez lu dzi kul tu ry świa do mych od po wie dzial no ści za roz wój spo łe -
czeń stwa czy też przez in nych, dla któ rych li czyć się bę dą wy łącz nie zy ski
z dys try bu cji” – prze ko ny wał Pru gar -Ke tling, za uwa ża jąc jed no cze śnie, że do tych cza so -
wy pań stwo wy mo no pol dys try bu cyj ny tre ści do cie ra ją cych do spo łe czeń stwa nie odwo -
ła lnie uległ za ła ma niu25. We dług sza cun ków pra so wych w 1986 r. co dzien nie fil my
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21 Wśród za kwe stio no wa nych ka set oko ło 60 proc. za trzy my wa no ze wzglę du na nie zgod ność fil -
mów z pol ski mi „nor ma mi mo ral ny mi”, 30 proc. za tre ści „ata ku ją ce nasz kraj i je go ustrój, a tak że so -
jusz ni ków”, na to miast 10 proc. za na gra nia „o wiel kim ła dun ku hor ro ru”. „Cel ni cy szcze ciń scy zmu sza ni
w ra mach obo wiąz ków służ bo wych do uczest ni cze nia w wi de ose an sach uwa ża ją to za naj więk sze nie -
szczę ście ich za wo do we go ży cia. Oglą da jąc od świ tu do no cy fa lę szmi ry, głu po ty i zła, pró bu ją cą we -
drzeć się do na sze go kra ju, zry wa ją się po no cach, drę cze ni kosz ma ra mi sen ny mi” – pi sa ła dzien ni kar ka
o tej wy czer pu ją cej pra cy. Zob. A. Kra jew ska, Lu do żer cy w ka se cie, „Wy brze że” 1986, nr 15, s. 32–34. 

22 Za stęp ca do wód cy Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go Woj ska Pol skie go i szef Za rzą du Pro pa gan -
dy i Agi ta cji WP.

23 Vi de ody wer sja. Roz mo wa z prof. dr. hab. Le sła wem Woj ta si kiem, „Ekran” 1986, nr 31, s. 2–3.
Zob. też Sku tecz nie kon ku ro wać. Roz mo wa z prof. dr. hab. Le sła wem Woj ta si kiem, „Film” 1986, nr 51,
s. 3–5.

24 Z. Pru gar -Ke tling, Wi deo w Pol sce 87 – pla ny i na dzie je, „Ak tu al no ści Ra dio wo -Te le wi zyj -
ne” 1987, nr 7, s. 47–48.

25 Ibi dem, s. 45. Por. J. Gaj da, Te le wi zja – mło dzież – kul tu ra, War sza wa 1987, s. 29 oraz P. Wa siak,
„Zwo je mu sku łów mon stru al nych roz mia rów i du żo na gie go cia ła”. Kul tu ra po pu lar na, no we tech no lo -
gie me dial ne i le gi ty mi za cja so cja li stycz ne go pro jek tu kul tu ro we go, „Kul tu ra Po pu lar na” 2014, nr 2,
s. 69–71.

14_Kluska:PA IPN 9  05.06.2017  23:30  Strona 188



z wi de oka set oglą da ło na wet 2 mln Po la ków, wy ko rzy stu jąc do te go sprzęt wła sny, ro -
dzi ny i zna jo mych lub pu blicz ne po ka zy26.

Oczy wi ście po pu lar ność wi deo do strze ga ły rów nież wła dze PRL, dla któ rych kwe -
stią prio ry te to wą w tej ma te rii mia ło być jed nak do star cze nie pol skie mu użyt kow ni ko wi
nie pro gra mów i fil mów, lecz... ma gne to wi du kra jo wej pro duk cji. Ak tyw ne sta ra nia
w tym za kre sie pod ję ły Za kła dy Ra dio wo -Te le wi zyj ne im. Ka sprza ka w War sza wie2 7 oraz
dzier żo niow ska Dio ra28, o czym sze ro ko in for mo wa ły me dia, za po wia da jąc do koń ca de -
ka dy pro duk cję co naj mniej 200 tys. sztuk tych urzą dzeń rocz nie29. Z cza sem jed nak peł -
ne en tu zja zmu re la cje dzien ni ka rzy ustą pi ły miej sca roz cza ro wa niu3 0. W prze ci wień stwie
do ma gne to wi dów z im por tu – ta nie ją cych z mie sią ca na mie siąc i co raz bar dziej za awan -
so wa nych tech no lo gicz nie – ich pol skie od po wied ni ki nie po ja wia ły się w skle pach. Pań -
stwo nie po tra fi ło rów nież za pew nić oby wa te lom do stę pu do wi de oka set z fil ma mi.
Te le wi zja Pol ska i Kra jo wa Agen cja Wy daw ni cza zo bo wią za ły się do pro duk cji i dys try -
bu cji od po wied niej ofer ty pro gra mo wej (m.in. au dy cji edu ka cyj nych), a swój „Dział Pro -
duk cji Vi de oka set” otwo rzy ły tak że Pol skie Na gra nia. Przy Klu bach Mię dzy na ro do wej
Pra sy i Książ ki (czy li po pu lar nych „em pi kach”) roz po czę to two rze nie sie ci pań stwo wych
wy po ży czal ni ka set – po cząt ko wo po wsta ło ich pięć. „Że by jesz cze re per tu ar do rów nał
bo gac twem gieł do we mu” – pod su mo wał te sta ra nia dzien ni karz „Ho ry zon tów Tech ni -
ki”31. Oczy wi ście za sy gna li zo wa ne wy żej dzia ła nia władz od by wa ły się zbyt wol no
i w zbyt ma łej ska li, by za spo ko ić bły ska wicz nie ro sną cy po pyt32. Ryn ko wą lu kę sta ra ła
się zatem za peł nić ini cja ty wa pry wat na.
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26 F. Skwie raw ski, Te le wi zja tra ci mo no pol, „Ekran” 1986, nr 28, s. 2. Por. idem, Czy vi deo za stą pi
na uczy cie la?, „Ekran” 1986, nr 17, s. 2. Dzien ni karz, pod kre śla jąc sza cun ko wość wszyst kich wy li czeń
do ty czą cych ma gne to wi dów znaj du ją cych się w rę kach Po la ków, za uwa żał, że sta ty sty ki ta kiej nie pro -
wa dził na wet Głów ny Urząd Ceł, któ ry jed no cze śnie skru pu lat nie zli czał spro wa dza ne do kra ju ma gne -
to fo ny. Zob. też O. So bań ski, Wi dok z dry fu ją cej wy spy, „Film” 1987, nr 16, s. 5.

27 Zob. B. Dre szer, Ma gne to wid MTV-100, „Au dio -Vi deo -Hi -Fi” 1987, nr 1, s. 5–8.
28 Zob. J. Mą ko sa, Ma gne to wid z DIORY. Mo del MVD-101, „Au dio -Vi deo -Hi -Fi” 1989, nr 2, 

s. 9–10.
29 Zob. np.: F. Skwie raw ski, Pol skie vi deo ro dem z Ka sprza ka, „Ekran” 1986, nr 44, s. 2–3, 12–13;

(słow), Wi deo po pol sku, „Ży cie War sza wy” 1986, nr 287, s. 1; Ta jem ni ca jed nej płyt ki. Roz mo wa z Li -
dią Sa wic ką, „Ra zem” 1987, nr 30, s. 12–13 oraz Ma gne to wid znad Wi sły, Pol ska Kro ni ka Fil mo wa,
nr 88/05, 1988, www.kro ni karp.pl (do stęp 4 IV 2016 r.).

30 Re dak tor ma ga zy nu „Pan” pod su mo wy wał te sta ra nia, pi sząc, że „po rwa li śmy się na za da nie nie -
po trzeb ne [...], dro gie i bez gwa ran cji na efekt [...]. W imię cze go? – py tam. I za raz od po wia dam: że by
udo wod nić, że «Po lak po tra fi». Ba, tyl ko czy po tra fi?”. Zob. A. Hal ber, Vi de or gan, „Pan” 1988, nr 4,
s. 47. Z ko lei dzien ni karz „Ży cia War sza wy” pi sał: „Oby wa te le nie czy ni li na pol ski prze mysł prze sad -
nych na ci sków. Po trak to wa li go z po bła ża niem, jak ma łe dziec ko, któ re upie ra się przy swo ich głu pot -
kach. Oby wa te le po wie dzie li «bez ła ski» i po szli do kon ku ren cji. Ty le że za gra nicz nej. Wi deo sta ło się
«czar ną dziu rą», w któ rej zni ka ły de wi zy wy cią ga ne z kont”. Zob. Z. Si wik, Trzy kon struk cje, „Ży cie
War sza wy” 1988, nr 24, s. 3. Por. idem, Go rą cy kar to fel w gar dle, „Ży cie War sza wy” 1987, nr 195,
s. 1, 3. K.T. To eplitz za uwa żał na to miast, że pod czas gdy Po la cy upar cie pró bu ją wdro żyć pro duk cję ma -
gne to wi du, znacz nie bar dziej roz wi nię te go spo dar czo kra je za chod nie, jak np. Fran cja, Wło chy czy Bel -
gia, nie pod ję ły ta kich sta rań. Zob. K.T. To eplitz, Ki no w do mu i nie tyl ko, „Po li ty ka” 1987, nr 28, s. 9. 

31 Z. Gaw ryś, Smurf z pasz por tem, „Ho ry zon ty Tech ni ki” 1989, nr 7, s. 13. Ro lę wi deo do ce nił na -
wet Wy dział Ide olo gicz ny KC PZPR, za po wia da jąc, że „czy ni sta ra nia, aby w naj bliż szym cza sie utwo -
rzyć ośro dek przy go to wu ją cy ka se ty z na gra nia mi lek to ra tów i wy kła dów, ze sta wa mi fil mów o te ma ty ce
spo łecz no -po li tycz nej” itp. Zob. J. Ko zioł, Nie ma od wro tu od wi deo, „Try bu na Lu du” 1987, nr 40, s. 4.

32 Zob. np. J. Jur czyń ski, Wi deo – start z prze szko da mi, „Try bu na Lu du” 1988, nr 36, s. 8.
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Już od 1982 r. na ryn ku wi deo pró bo wał dzia łać Kon su prod – przed się bior stwo Ja na
Wej cher ta i Ma riu sza Wal te ra, od 1984 r. po słu gu ją ce się na zwą ITI. Zaj mo wa ło się ono,
po cząt ko wo na bar dzo nie wiel ką ska lę, pro duk cją i roz po wszech nia niem po przez ry nek
wi de oka set wła snych pro gra mów (m.in. na grań wy stę pów pol skich sa ty ry ków czy po -
rad ni ków do ty czą cych np. kuch ni), prze zna czo nych głów nie dla Po lo nii miesz ka ją cej
na Za cho dzie33. Wal ter nie wie rzył jed nak, by mógł kon ku ro wać z „czar nym ryn kiem”
w za kre sie dys try bu cji i wy po ży cza nia fil mów spro wa dza nych z Za cho du, mi mo że uzy -
skał kon ce sję na pro wa dze nie ta kich usług34. „Za czął [już] dzia łać w Pol sce nie kon tro lo -
wa ny, nie ofi cjal ny ry nek dys try bu cji ka set; ich sieć jest bar dzo do brze zor ga ni zo wa na
i mo bil na [...]. Ża den ofi cjal nie dzia ła ją cy dys try bu tor nie ma szans” – prze ko ny wał3 5.

Ci, któ rzy pró bo wa li dzia łać le gal nie, uzy sku jąc sto sow ne ze zwo le nia i pła cąc po dat -
ki, mu sie li li czyć się nie tyl ko z kon ku ren cją ze stro ny osób wy po ży cza ją cych i wy mie -
nia ją cych wi de oka se ty „po za sys te mo wo”, ale rów nież z kło po ta mi ze stro ny pań stwa.
Już w pi śmie z 30 li sto pa da 1983 r. do wszyst kich te re no wych or ga nów ad mi ni stra cji
pań stwo wej, zwią za nym z „dy na micz nie i sze ro ko pro wa dzo ną przez oso by fi zycz ne
i praw ne dzia łal no ścią po le ga ją cą na wy świe tla niu fil mów z wi de oka set”, mi ni ster kul -
tu ry i sztu ki pod kre ślał, że ob rót fil ma mi – za rów no kra jo wy mi, jak i za gra nicz ny -
mi – mógł być wy ko ny wa ny wy łącz nie przez pod le ga ją ce mu Przed się bior stwo
Dys try bu cji Fil mów w War sza wie, je dy nym im por te rem fil mów po zo sta wa ło Przed się -
bior stwo Eks por tu i Im por tu Fil mów „Film Pol ski”, a ko pio wa nie fil mów do pusz czal ne
by ło wy łącz nie za ze zwo le niem Na czel ne go Za rzą du Ki ne ma to gra fii Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Sztu ki. Jak pod kre ślał mi ni ster, wszyst kie te re gu la cje po zo sta wa ły w mo cy rów -
nież w przy pad ku „fil mów z wi de oka set”36. W 1984 r. Ja nusz Tar czyń ski, wła ści ciel
ofi cjal nie funk cjo nu ją cej wy po ży czal ni War saw Vi deo, otrzy mał z Wy dzia łu Kul tu ry
i Sztu ki Urzę du Mia sta Sto łecz ne go War sza wy pi smo z za ka zem wy po ży cza nia fil mów.
W myśl usta wy o ki ne ma to gra fii z 1951 r. je dy nym bo wiem upraw nio nym pod mio tem
po zo sta wa ło pań stwo we Przed się bior stwo Dys try bu cji Fil mów. „Na pew no [...] źró dłem
ta kie go upraw nie nia nie mo że być usta wa sprzed 33 lat, kie dy tech ni ka wi deo ni ko mu
się nie śni ła” – bez sku tecz nie prze ko ny wał Tar czyń ski na ła mach pra sy37. „Cho dzi wy -
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33 K.T. To eplitz, Ki no w do mu…, s. 2.
34 Pew ne tro py do ty czą ce ła two ści, z ja ką J. Wej chert i M. Wal ter roz wią zy wa li w la tach osiem dzie -

sią tych kwe stie po zwo leń i kon ce sji, moż na zna leźć w: D. Ka nia, J. Tar gal ski, M. Ma rosz, Re sor to we
dzie ci. Me dia, War sza wa 2015, s. 376–385. Zob. tak że G. Maj chrzak, To wa rzysz Urban pro po nu je, „Biu -
le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2006, nr 11–12, s. 101–109.

35 Pół stru sia, pół wid ma, czy li rzecz o pol skim wi deo. Roz mo wa z Ma riu szem Wal te rem, „Ze szy ty Pra -
so znaw cze” 1985, nr 3, s. 180. Por. Wy po ży czal nie vi de oka set: kie dy i dla ko go? Roz mo wa z inż. A. Flasz -
czyń skim, głów nym spe cja li stą ds. go spo dar ki ma te ria ła mi fil mo wy mi PDF, „Film” 1984, nr 41, s. 2.

36 Zob. AIPN Łd, pf 39/106, k. 28–31. Pod sta wa praw na: art. 3 Usta wy z dnia 15 XII 1951 r. o ki ne -
ma to gra fii; art. 3 pkt 1 Usta wy z dnia 4 V 1982 r. o Urzę dzie Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki; § 1 pkt 1 i 5
Rozpo rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 25 IV 1983 r. w spra wie szcze gó ło we go za kre su i try bu dzia ła -
nia mi ni stra kul tu ry i sztu ki; Za rzą dze nie nr 1 mi ni stra kul tu ry i sztu ki oraz mi ni stra han dlu za gra nicz -
ne go z dnia 30 I 1964 r. w spra wie utwo rze nia przed się bior stwa pań stwo we go pod na zwą
Przed się bior stwo Eks por tu i Im por tu Fil mów „Film Pol ski” oraz okre śle nia je go za kre su dzia ła nia i za -
sad or ga ni za cji; Za rzą dze nie nr 32 mi ni stra kul tu ry i sztu ki z dnia 11 VI 1982 r. w spra wie utwo rze nia
Przed się bior stwa Dys try bu cji Fil mów.

37 Kło dy pod no gi. Roz mo wa z Ja nu szem Tar czyń skim, wła ści cie lem wy po ży czal ni ka set ma gne to wi -
do wych War saw Vi deo, „Pra wo i Ży cie” 1984, nr 46, s. 6.
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łącz nie o za pro wa dze nie w spra wach wi deo ele men tar ne go po rząd ku i po ło że nie kre su
anar chii, go dzą cej w pra wa twór ców fil mów i pro du cen tów” – od po wia dał dy rek tor De -
par ta men tu Eko no mi ki i Tech ni ki Fil mo wej w Na czel nym Za rzą dzie Ki ne ma to gra fii38.
Nie od le gła przy szłość mia ła zwe ry fi ko wać te pla ny39.

Szyb ko wy two rzy ła się sy tu acja, w któ rej ofi cjal ne funk cjo no wa nie na ryn ku wi deo
wią za ło się z sze re giem utrud nień ze stro ny władz, a ak tyw ne wspar cie pań stwa po zo -
sta wa ło w sfe rze pla nów i szum nych za po wie dzi (cze go sym bo lem był pol ski ma gne to -
wid)40. Po la cy jed nak nie chcie li cze kać i go dzi li się na trud no ści, by le tyl ko uzy skać
do stęp do no wej tech no lo gii, a wi deo bły ska wicz nie sta ło się przed mio tem po wszech ne -
go użyt ku41. Piotr Ga weł oce niał, że swój suk ces za wdzię cza ono „zde cen tra li zo wa nej
ak tyw no ści jed no stek, do pły wo wi pry wat ne go ich ka pi ta łu, jak i zdol no ści za spo ko je nia
znacz nych po trzeb od bior cy po przez zin dy wi du ali zo wa ny, nie re gu lo wa ny cen tral nie cha -
rak ter prze ka zu tre ści”42.

Ty go dnik „Ekran” w re por ta żu wy mow nie za ty tu ło wa nym In wa zja ku chen ny mi
drzwia mi opi sał cha rak te ry stycz ną dla ca łe go śro do wi ska hi sto rię wi de oope ra to ra „Miet -
ka”: „Na po cząt ku był ma gne to wid przy wie zio ny przez ta tu sia za do la ry za ro bio ne na
egzo tycz nej bu do wie [...]. Za pra co wał na sie bie i swo je go wła ści cie la... i jesz cze trochę
zo sta ło. Po dwóch la tach zo stał sprze da ny, bo się zu żył, a aku rat za czął się u nas vi deo -
szał. No wy był już zde cy do wa nie lep szy [...]. Do stał się do Pol ski po dob nie jak po przed -
ni, to zna czy prze my tem [...]. Cza sy by ły ta kie, że cel ni cy szu ka li cze goś in ne go. Te raz
wy star czy ło po sta rać się o pa rę ka set [...]. Dzię ki ludz kiej życz li wo ści i po par te mu ar gu -
men ta mi nie do zbi cia zro zu mie niu za czął [...] na pły wać do kra ju świe ży re per tu ar [...].
Tak więc wi dzo wie mo gli pra wie na bie żą co obej rzeć ostat ni por nos duń ski al bo ob fi cie
prze le wa ną krew ame ry kań ską [...]. O du cha Mie tek za bar dzo nie dbał, bo sam nu dy nie
lu bi, a lu dziom trze ba w trud nych cza sach dać tro chę ra do ści. Po cząt ko wo dzia łał sam,
ale szyb ko do szedł do wnio sku, że we dwóch raź niej. Dru gi wło żył do in te re su ga blo tę
i ru szy li w Pol skę [...]. Kło po tów z wy na ję ciem sa li nie by ło, bo te w do mach kul tu ry
i tak sta ły pu ste, a za wsze moż na się jesz cze pod łą czyć pod we ge tu ją ce DKF-y [...]. Dla
za my dle nia oczu miej sco wych cio tek przy wo zi li na gra ne z te le wi zji fil my o wil ku i za -
ją cu [...], póź niej ma ła prze rwa na prze wie trze nie sa li, wy go nie nie dzie cia ków i... coś dla
star szych. Nikt się nie cze piał, bo prze pi sów nie by ło żad nych [...]. Ma chi na «szołbiz -
nesu» krę ci ła się spraw nie, a kie dy po ja wia ły się nie wiel kie tar cia, po ma ga ło skrom ne
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38 To nie jest woj na. Roz mo wa z mgr. Ry szar dem Kryś ko, dy rek to rem De par ta men tu Eko no mi ki i Tech -
ni ki Fil mo wej w Na czel nym Za rzą dzie Ki ne ma to gra fii, „Pra wo i Ży cie” 1984, nr 46, s. 7. Por. Owo ce
z za ka za ne go drze wa. Z doc. dr. hab. Ja nem Błe szyń skim z Uni wer sy te tu War szaw skie go, do rad cą praw -
nym ZAIKS-u roz ma wia An drzej Jan kow ski, „Pra wo i Ży cie” 1984, nr 47, s. 4–5. 

39 War to zwró cić uwa gę, że w stycz niu 1986 r. w głów nym wy da niu Dzien ni ka Te le wi zyj ne go wy -
emi to wa no fe lie ton fil mo wy po ka zu ją cy no wo otwar tą „vi de oka wiar nię” w Szcze ci nie, ofe ru ją cą swo -
im by wal com atrak cyj ne fil my z Za cho du. Dzien ni karz za pew ne nie zda wał so bie spra wy, że re kla mu je
tym sa mym dzia ła nia sprzecz ne z obo wią zu ją cy mi w Pol sce prze pi sa mi pra wa. Zob. F. Skwie raw ski,
Do kąd zmie rza vi deo?, „Ekran” 1986, nr 5, s. 3.

40 M. Tka czyk, Vi deo po pol sku – raz jesz cze..., „Tu i Te raz” 1985, nr 1, s. 12.
41 O fe no me nie „po za sys te mo we go” do cie ra nia tech no lo gii wi deo do Pol ski wię cej w: P. Wa siak,

VCRs, mo der ni sty and con su mer cul tu re in Po land be fo re and du ring the sys tem trans i tion,
https://wroc.aca de mia.edu/PatrykWasiak, kwie cień 2015 r. (do stęp 4 IV 2016 r.); idem, The Vi deo Bo -
om…, s. 27–50.

42 P. Ga weł, Rynek wideo..., s. 38.
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sma ro wa nie [...]. Mie tek mi mo wszyst ko ma sza cu nek do pra wa i naj chęt niej ro bił by vi -
deo le gal nie. Tyl ko jak?”. Au tor re por ta żu spo dzie wał się, że za miast unor mo wa nia prze -
pi sów, wła dza za re agu je na no we zja wi sko ra czej ogra ni cze nia mi ad mi ni stra cyj ny mi.
„Oczy wi ście moż na za ła twić pro blem jed ną de cy zją, ale ja ki bę dzie efekt – ła two prze -
wi dzieć. Do pó ki nie je ste śmy w sta nie za pew nić go dzi we go re per tu aru w ofi cjal nej [...]
sie ci sprze da ży bądź wy po ży cza nia, ta kie po su nię cie do pro wa dzi do po wsta nia pod zie -
mia na gra nych ka set” – prze strze gał dzien ni karz „Ekra nu”43.

Pró bą upo rząd ko wa nia sy tu acji by ła no wa usta wa o ki ne ma to gra fii, któ ra we szła
w ży cie 16 lip ca 1987 r. We dług niej wy łącz ne pra wo do „roz po wszech nia nia” i „dys try -
bu cji” fil mów, a więc rów nież do ko pio wa nia i wy świe tla nia wi de oka set, przy słu gi wać
mia ło in sty tu cjom pań stwo wym lub pod mio tom przez pań stwo upo waż nio nym. Cóż jed -
nak z te go, sko ro – jak ob li czy li dzien ni ka rze – dla po sia da czy już po nad 700 tys. ma -
gne to wi dów w kra ju prze zna czo no za le d wie nie co po nad 120 fil mów po zo sta ją cych
w ofi cjal nej dys try bu cji, z cze go trzy czwar te by ły to pro duk cje kra jo we44. W 1987 r. ma -
ga zyn „Ekran” pi sał o dzia ła ją cej w Ło dzi wy po ży czal ni wi de oka set, pro wa dzo nej przez
Okrę go we Przed się bior stwo Roz po wszech nia nia Fil mów45, do któ rej – ja ko że ofi cjal nie
by ła to je dy na w ca łym wo je wódz twie pla ców ka te go ty pu – po win ny usta wiać się ko -
lej ki. Tak się jed nak nie dzia ło. „Dys po nu je my dziś 39 ty tu ła mi fil mo wy mi, w tym za le -
d wie trze ma za gra nicz ny mi, tak że zna ny mi zresz tą z du że go ekra nu” – przy zna wał
dy rek tor OPRF46. Tym cza sem w set kach pry wat nych punk tach te go ty pu, któ re dzia ła ły
po za sys te mem, do stęp ne by ły naj więk sze hi ty świa to wych ekra nów. Ry nek ten – jak
opi sy wał dzien ni karz – „nie wy ma ga [...] żad ne go wspar cia, bę dzie się co raz in ten syw -
niej roz wi jał bez żad nej opie ki pań stwo wych in sty tu cji, a ma rze niem wła ści cie li te go wi -
deobiz ne su jest to tyl ko, aby czyn ni ki ofi cjal ne nie in ge ro wa ły w sfe rę ich dy na micz nych
dzia łań”47.

By ło to jed nak ży cze nie nie do speł nie nia. W 1988 r. „Po li ty ka” in for mo wa ła o pierw -
szych pro ce sach wy ta cza nych wła śnie w Ło dzi wła ści cie lom wy po ży czal ni. Co cie ka -
we, ich klien ta mi mia ły być tak że róż ne in sty tu cje, w tym... Dom Kul tu ry Mi li cjan ta.
Je den z oskar żo nych wła ści cie li ta kie go punk tu tłu ma czył dzien ni ka rzo wi „Po li ty ki”, że
w je go ro zu mie niu pol scy posiadacze ma gne to wi dów zo sta li przez pań stwo oszu ka ni:
„Naj pierw po przez «Pe wex» i «Bal to nę» sprze da no ogrom ną ilość tych urzą dzeń, nie źle
przy tym za ra bia jąc, a te raz od cię to do stęp do wi de oka set! Na gle sta li śmy się su per pra -
wo rząd nym spo łe czeń stwem [...]. W związ ku z tą spra wą wie lu lu dzi do zna je roz dwo je -
nia jaź ni. Na przy kład na ła mach tu tej sze go «Gło su Ro bot ni cze go» uka zał się ar ty kuł,
wy ra ża ją cy za do wo le nie z po ło że nia ta my «wi de opi rac twu», któ re go au tor pry wat nie
uga nia się za ta ki mi wła śnie [...] ka se ta mi”48.
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43 P. Za pa ła, In wa zja ku chen ny mi drzwia mi, „Ekran” 1986, nr 24, s. 22–23. Por. J. Mi ku łow ski -Po -
mor ski, In wa zja wi deo, „Film” 1986, nr 30, s. 20 oraz P. Ga weł, Ry nek wi deo…, s. 44–48.

44 H. Ster czyń ska, Wi deo po pol sku, „Ży cie Go spo dar cze” 1988, nr 27, s. 5.
45 Przed się bior stwa te funk cjo no wa ły tak że pod na zwą Okrę go wych In sty tu cji Roz po wszech nia nia

Fil mów.
46 J. Nie miec -Adam ska, In for ma tor vi deo – Łódź, „Ekran” 1987, nr 2, s. 31.
47 F. Skwie raw ski, Czy vi deo za stą pi…, s. 2.
48 M. Kwiat kow ski, Ram bo w opa łach, „Po li ty ka” 1988, nr 8, s. 10.
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Re pre sje władz nie mo gły znie chę cić Po la ków z po wo du bra ku al ter na ty wy. Na stro -
je w wy po ży czal niach, mi mo cią głe go za gro że nia urzę do wy mi kło po ta mi, a na wet zamk -
nię ciem, by ły opty mi stycz ne. „Praw da jest ta ka, że na za mknię ciu wy po ży czal ni stra cą
przede wszyst kim klien ci, bo pań stwo wych punk tów po pierw sze jest za ma ło, a po dru -
gie ich ofer ta ma ło ko go in te re su je” – tłu ma czył dzien ni ka rzom je den z wła ści cie li ta -
kie go biz ne su49. „Choć nie wie lu przy cią ga zi mo wy chłód i at mos fe ra za tło czo nej gieł dy,
z bra ku in nych moż li wo ści gro no ku pu ją cych, sprze da ją cych czy wy mie nia ją cych się ka -
se ta mi wi deo sta le bę dzie ro sło” – prze ko ny wał Piotr Ga weł5 0. Wtó ro wał mu dzien ni karz
„Fil mu”: „Po dzie la jąc prze to wszyst kie za strze że nia co do ja ko ści ka set, nie ade kwat ne -
go czę sto tłu ma cze nia dia lo gów, nie wiel kiej war to ści więk szo ści za re je stro wa nych
magne tycz nie fil mów, mu szę uznać atrak cyj ność uczest nic twa w nie któ rych po ka -
zach – in nej bo wiem szan sy nie ma”51. Z ko lei dzien ni karz „Ekra nu” przy ta czał cha rak -
te ry stycz ną hi sto rię fil mu Po la śmier ci do ty czą ce go wy da rzeń w Kam bo dży pod rzą da mi
Czer wo nych Khme rów. „Film miał już szan sę wej ścia na ekra ny pol skich kin. Gdy wy -
so ka ko mi sja na ści śle za mknię tym (na wet dla kry ty ków i re cen zen tów fil mo wych) po -
ka zie de ba to wa ła nad ta ką moż li wo ścią i zde cy do wa ła, że nie moż na go po ka zać
oby wa te lom PRL – w tym cza sie je den z war szaw skich dziel ni co wych do mów kul tu ry
już za je dy ne sto zło tych za pra szał na je go wi de opro jek cję”52.

„So ny, Hi ta chi, JVC, Pa na so nic pod bi ły Pol skę z ła two ścią, któ ra zdu mie wa Eu ro pę
i nie mie ści się w wy obra że niach so cjo lo gów o wła snym spo łe czeń stwie. Do mo we ki no
ma się do brze, choć ni gdy nie mia ło na czel ne go za rzą du ani od dzia łów wo je wódz -
kich” – prze ko ny wał w 1988 r. lek tor Pol skiej Kro ni ki Fil mo wej, ogła sza jąc przy oka zji,
być mo że nie co przed wcze śnie, po ja wie nie się w Pol sce mi lio no we go ma gne to wi du53.
„Ten ry nek cał ko wi cie wy mknął się spod kon tro li pań stwa i mo że wła śnie dla te go tak
zna ko mi cie do tych czas pro spe ro wał” – pod su mo wy wał sy tu ację Piotr Ga weł54, a dzien -
ni kar ka „Try bu ny Lu du” za uwa ża ła, że w tym wy pad ku „przed się bior czość i ope ra tyw -
ność in dy wi du al nych osób prze wyż sza wie lo krot nie dzia ła nia in sty tu cji”55.

Co cie ka we, jed ną z „in sty tu cji”, któ rej na pew no nie moż na by ło za rzu cić bra ku ak -
tyw nych dzia łań zwią za nych z po pu lar no ścią wi deo w Pol sce, by ła... Służ ba Bez pie czeń -
stwa. W za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – ni gdy do tych czas pod tym
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49 T. Umer, Wi deo pod czar ną ban de rą, „Ty go dnik Pol ski” 1987, nr 15, s. 11.
50 P. Ga weł, Pierw sza run da dla Roc ky’ego, „Po li ty ka” 1988, nr 11, s. 6.
51 K. Kreut zin ger, Ki no na wła sność, „Film” 1987, nr 16, s. 3. W ar ty ku le pre zen to wa ne są tak że

wyni ki an kie ty prze pro wa dzo nej wśród czy tel ni ków „Fil mu”, do ty czą cej ob ra zów, ja kie oglą da ją oni
na wi deo. Od po wie dzi są dla dzien ni ka rza krze pią ce: „Na po nad czte ry sta fil mów [wy mie nio nych przez
czy tel ni ków] wca le nie ma łą część sta no wią ob ra zy wy bit ne, fil my ar ty stycz ne, nie za wsze ła twe
w odbiorze”.

52 F. Skwie raw ski, Te le wi zja tra ci…, s. 2. Co cie ka we, choć ob raz ten nie był ofi cjal nie w kra ju do -
stęp ny, „Ekran” opu bli ko wał je go re cen zję, w któ rej dzien ni kar ka pod kre śla ła, że z fil mu „wy czy tać
moż na prze sła nie o po kój, o uzna nie do bra jed nost ki ja ko war to ści naj wyż szej […]. Szko da, że na sza
ko mi sja za ku pów nie do strze gła te go […]. To du ża stra ta”. E. Cze szej ko -So chac ka, Po la śmier ci (rec.),
„Ekran” 1987, nr 3, s. 26–27.

53 Pod każ dą strze chą, Pol ska Kro ni ka Fil mo wa, nr 88/03, 1988, www.kro ni karp.pl (do stęp
4 IV 2016 r.).

54 P. Ga weł, Pierw sza run da…, s. 6.
55 G. Cie chom ska, Szan sa czy za gro że nie, „Try bu na Lu du” 1987, nr 267, s. 5.
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ką tem nie prze glą da nym56 – za cho wa ło się wie le ma te ria łów do ku men tu ją cych nie rów ną
wal kę, ja ką funk cjo na riu sze SB to czy li z oby wa te la mi pra gną cy mi mi mo wszel kich trud -
no ści ko rzy stać z no we go me dium.

„Gdzie tkwi ta dzia łal ność, któ ra przy nio sła szko dę spo łecz ną”

Już wio sną 1986 r. w łódz kiej pra sie za czę ły po ja wiać się la ko nicz ne ogło sze nia drob -
ne: „«Pro Omnia» Spół dziel nia Pra cy – po le ca wy mia nę ka set vi deo” i nu mer te le fo nu.
Anon se szyb ko przy cią gnę ły uwa gę funk cjo na riu szy Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We -
wnętrz nych w Ło dzi. In spek tor Wy dzia łu III Ire ne usz Ję drzej czak, do ko nu ją cy roz po -
zna nia w po wyż szej spra wie, usta lił, że dzia łal ność tę pro wa dzą T. wraz z żo ną, z za wo du
na uczy cie le. Po na wią za niu kon tak tu te le fo nicz ne go mał żeń stwo za pra sza ło po ten cjal -
ne go klien ta do swo je go miesz ka nia w ce lu sfi na li zo wa nia trans ak cji lub do wo zi ło ka se -
ty pod wska za ny ad res. Ce na wy mia ny wy no si ła 500 zł, na to miast za usłu gę na gra nia
wy bra ne go fil mu klient mu siał za pła cić już 1500 zł. „T. dys po nu je ze sta wem sprzę tu wy -
so kiej kla sy (ma gne to wid pię cio gło wi co wy) oraz du żym ze sta wem fil mów o róż no rod nej
te ma ty ce. Są to fil my, któ re ak tu al nie po wsta ły i zo sta ły wwie zio ne na ob szar PRL
z państw za chod nich” – ra por to wał Ję drzej czak57. In spek tor WUSW w Ło dzi do wie dział
się rów nież, że ka se ty wi deo, któ ry mi dys po no wał T., po cho dzi ły od pre ze sa Spół dziel -
ni Pra cy „Pro Omnia” z Gdań ska, no ta be ne nie po sia da ją cej ze zwo le nia na pro wa dze nie
ja kiej kol wiek dzia łal no ści na te re nie woj. łódz kie go. Ska la przed się wzię cia, któ re go or -
ga ni za to rem był pre zes Spół dziel ni, za sko czy ła łódz kich funk cjo na riu szy. „Z po sia da -
nych ma te ria łów wy snuć moż na wnio sek, iż T. jest człon kiem zor ga ni zo wa nej gru py,
któ rej cen tra la znaj du je się w Gdań sku, zaś te re nem dzia łal no ści jest te ry to rium ca łe go
kra ju. W roz mo wach z przy ja ciół mi T. okre śla licz bę punk tów sprze da ży bądź wy mia ny
ka set na ok[oło] 50” – pi sał do MSW płk Cze sław Cho jak z WUSW w Łodzi58. T. zo stał
pod da ny kon tro li w ra mach spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Ka se ta”59. Oka -
za ło się, że or ga ni za to rzy punk tu wy mia ny wi de oka set by li ludź mi bar dzo za ję ty mi. In -
spek tor Ję drzej czak no to wał: „Ob. J. w dn. 16 VIII br. kon tak to wa ła się z T. od no śnie
dru giej czę ści ka se ty Ry wa le. Z chwi lą kie dy bę dzie już prze gra na, ma on [...] ją do star -
czyć. W dn. 24 VIII o godz. 20.00 w miesz ka niu u T. [...] miał się zja wić ob. N. [...] celem
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56 Na ro dzi ny ryn ku wi deo w PRL nie do cze ka ły się do tych czas za in te re so wa nia ze stro ny hi sto ry -
ków. Lu kę tę wy peł nia ją kul tu ro znaw cy. Dr. hab. Mi ro sła wo wi Fi li cia ko wi, prof. Uni wer sy te tu SWPS,
oraz dr. Pa try ko wi Wa sia ko wi (Uni wer sy tet Wro cław ski) ser decz nie dzię ku ję za udo stęp nie nie ma szy -
no pi su wcze snej wer sji mo no gra fii Weź pan Ram bo. Spo łecz na hi sto ria ma gne to wi du w Pol sce oraz cen -
ne wska zów ki bi blio gra ficz ne, a dr. hab. Pio tro wi Si tar skie mu, prof. Uni wer sy te tu Łódz kie go – za ar ty kuł
Po za sys te mem. Dy fu zja tech ni ki wi deo w PRL (w dru ku). Na le ży przy tym za uwa żyć, że kul tu ro znaw cze
opra co wa nia do ty czą ce hi sto rii ryn ku wi deo w Pol sce two rzo ne są przy za sto so wa niu me to dy ki ba dań na -
uko wych po mi ja ją cej wy ko rzy sta nie ma te ria łów ar chi wal nych. Np. Grze gorz For tu na jr. we wstę pie swo -
je go opra co wa nia stwier dził, że „je dy ny mi do ku men ta mi ery wi deo są cza so pi sma fil mo we […] i re la cje
świad ków”. Ar ty kuł ni niej szy udo wad nia, że nie jest to praw dą. Zob. G. For tu na jr., op. cit., s. 27.

57 AIPN Łd, 014/570, In for ma cja pro ble mo wa na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Ło dzi do na czel -
ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, 16 X 1986 r., k. 31.

58 Ibi dem, k. 32.
59 Ibi dem, Mel du nek za ło że nio wy nr 513 za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Ło dzi do Wy -

dzia łu I De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 11 VII 1986 r., k. 11.
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za ku pie nia fil mu To jest Ame ry ka. W dniu 5 IX [...] żo na T. umó wi ła się z ob. J. [...], że
za wie zie jej do do mu 7 za mó wio nych ka set [...]. W dn. 21 IX M.C. miał się zja wić [...]
ce lem od bio ru 4 ka set. W dn. 1 X ob. L. [...] za pro sił do sie bie T. celem wy ja śnie nia spra -
wy wy po ży czal ni ka set (ob. L. jest za in te re so wa ny pro wa dze niem ta kiej dzia łal no ści).
W dn. 5 X T. ma je chać do W[ar sza]wy do ob. S. [...] z wy bo rem kaset, któ re ww. chcia -
ła za ku pić”60.

28 paź dzier ni ka 1986 r. po ło żo no kres dzia łal no ści mał żon ków, kie dy prze szu ka no
ich miesz ka nie. Za ję to wów czas pięć ma gne to wi dów oraz po nad 200 ka set wi deo „o róż -
nej te ma ty ce (roz ryw ko we, po li tycz ne, por no gra ficz ne)”, w zde cy do wa nej więk szo ści
nie po sia da ją cych de bi tu w PRL. Sam T. oka zał funk cjo na riu szom za świad cze nie o pra -
cy akwi zy to ra w spół dziel ni „Pro Omnia” oraz ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no ści
w za kre sie na gry wa nia, ko pio wa nia i wy mia ny ka set na te re nie woj. łódz kie go, pod pi -
sa ne przez jej prezesa. Wy ja śnił rów nież, że w kra ju ist nie je już ca ła sieć je mu po dob -
nych „akwi zy to rów”, a za za trud nie nie w tej ro li pre zes gdań skiej spół dziel ni
każ do ra zo wo po bie ra opła tę w wy so ko ści 50 tys. zł. Wy da tek wart był jed nak po nie sie -
nia, po nie waż za ję cie to przy no si ło sta le ro sną ce zy ski. T. przy znał, że w czerw cu, na po -
cząt ku dzia łal no ści, wy mie nił za le d wie 32 wi de oka se ty, no tu jąc 16 tys. zł ob ro tu, lecz
w mie sią cach wa ka cyj nych licz ba wy mie nio nych ka set wzro sła do 80 (40 tys. zł ob ro -
tu), we wrze śniu trans ak cji by ło już 90 (45 tys. zł ob ro tu), na to miast w paź dzier ni ku,
do chwi li prze szu ka nia, wy mie nił 104 ka se ty, co wy ge ne ro wa ło aż 52 tys. zł ob ro tu. Jak
pod kre ślał, ca ły zysk z dzia łal no ści miał tra fiać do Spół dziel ni „Pro Omnia”, a wy na -
gro dze nie dla łódz kie go „akwi zy to ra” sta no wi ło 30 proc. pro wi zji od ob ro tu, wy pła ca -
ne mu co miesiąc6 1.

Te go sa me go dnia funk cjo na riu sze Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych
w Gdań sku, po wia do mie ni wcze śniej przez WUSW w Ło dzi, prze szu ka li miesz ka nia
prezesa oraz trzech in nych osób za trud nio nych w dzia ła ją cej od lu te go 1986 r. spół dziel -
ni „Pro Omnia”62. W wy ni ku re wi zji za bez pie czo no oko ło 500 ka set VHS z fil ma mi, pięć
ma gne to wi dów oraz du że ilo ści zło tó wek, do la rów i ma rek nie miec kich63.

Gdańska spółdzielnia, po dob nie jak T., nie sta rała się dzia łać dys kret nie. Wręcz prze -
ciw nie – w trój miej skiej pra sie bez tru du moż na by ło od na leźć ogło sze nia sy gno wa ne
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60 Ibi dem, No tat ka in spek to ra Wy dzia łu III WUSW w Ło dzi I. Ję drzej cza ka, 15 X 1986 r., k. 34.
61 Ibi dem, Uzu peł nie nie mel dun ku nr 847 na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Ło dzi do Wy dzia łu I De -

par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 30 X 1986 r., k. 51.
62 Spół dziel nia Pra cy „Pro Omnia” zo sta ła za re je stro wa na przez Sąd Re jo no wy w Gdań sku

w dniu 4 II 1986 r. Przed mio tem dzia łal no ści go spo dar czej spół dziel ni, jak za pi sa no w jej sta tu cie, by ły
„po śred nic twa: han dlu w za kre sie świad cze nia usług, za go spo da ro wy wa nia wol nych mo cy pro duk cyj -
nych, eg ze kwo wa nia zo bo wią zań, [po śred nic twa] ma try mo nial ne go; akwi zy cji wy ro bów i usług; re kla -
my i in for ma cji; or ga ni za cji i pro wa dze nia prze tar gów (li cy ta cji); kon sul ta cji i po rad nic twa; in nych usług
han dlo wych oraz usług ma ją cych cha rak ter po śred nic twa”. AIPN Gd, 013/272, t. 1, Plan śledz twa w spra -
wie nr rep. 34/86 do ty czą cy Spół dziel ni Pra cy „Pro Omnia” w Gdań sku, 24 II 1987 r., s. 95. (W przy -
pad ku ko rzy sta nia z cy fro wej wer sji ma te ria łów każ do ra zo wo au tor po da wał nu me ry stron/kart
z pa pie ro wych ory gi na łów, na nie sio ne pod czas pa gi na cji/fo lia cji akt przez ar chi wi stów IPN. Wy ją tek
zro bił dla akt J. Fe do ro wi cza, za cho wa nych w for mie nie po nu me ro wa ne go jac ke tu – tu po wo ły wał się
na nu me ry stron nada ne pod czas di gi ta li za cji i two rze nia pli ku pdf – przyp. red.). Zob. ASRG, IV K 16/88,
t. 6, Sta tut Spół dziel ni Pra cy „Pro Omnia” w Gdań sku, 4 II 1986 r., k. 1009–1024.

63 AIPN Gd, 013/272, t. 1, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Gdań sku do na -
czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Ło dzi, 29 X 1986 r., s. 8.
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na zwą „Pro Omnia”. Gdy w grud niu 1986 r. funk cjo na riu sze wkro czy li do sie dzi by spół -
dziel ni, dzia ła ją cy tam punkt wy po ży cza nia fil mów na dal funk cjo no wał, a prze szu ka nie
za owo co wa ło re kwi zy cją ko lej nych 42 wi de oka set64. In ną for mą dzia łal no ści spół dziel -
ni by ły pu blicz ne, od płat ne pro jek cje fil mów z ka set wi deo w ośrod kach wcza so wych,
szko łach i świe tli cach osie dlo wych w oko li cach Trój mia sta65. Roz po wszech niał ka se ty
tak że dro gą wy sył ko wą. Pod czas prze szu ka nia od na le zio no list od Pio tra M., miesz kań -
ca woj. kro śnień skie go, z proś bą o wy mia nę do łą czo nych do ko re spon den cji ka set za -
wie ra ją cych „fil my hi sto rycz no -re li gij ne i fil my ka ra te” na in ne. Prze słu cha ny
na po wyż szą oko licz ność M. ze znał, że o dzia łal no ści spół dziel ni „Pro Omnia” do wie -
dział się z ogło sze nia pra so we go, kie dy miesz kał jesz cze w Kry ni cy Mor skiej. Od wie -
dził wów czas gdań skie miesz ka nie prezesa spółdzielni, gdzie za ku pił za oko ło 30 tys. zł
czte ry wi de oka se ty, któ re obec nie – po prze pro wadz ce – chciał za po śred nic twem pocz -
ty wy mie nić na in ne6 6.

Spółdzielnia swo ją ofer tę kie ro wała nie tyl ko do ki no ma nów za in te re so wa nych do -
stę pem do ka set z fil mo wy mi no wo ścia mi, ale rów nież do lu dzi in te re su, wi dzą cych
w ma gne to wi dach szan sę na za ro bek. Am bi cją pre ze sa spół dziel ni by ło stwo rze nie sie ci
wy po ży czal ni na te re nie ca łe go kra ju. Oprócz wspo mi na ne go już T., z Ło dzi pra cow ni -
kiem spół dziel ni – na eta cie „przed sta wi cie la han dlo we go” – zo stał m.in. K., pro wa dzą -
cy wy po ży czal nię fil mów i od twa rza czy wi deo we wła snym do mu w Gdań sku67. K. – jak
ze znał prze słu chu ją cym go śled czym – ku pił ma gne to wid za le d wie kil ka mie się cy wcześ -
niej w USA, pod czas wy jaz du za rob ko we go, dys po no wał wol nym lo ka lem (przed za ło -
że niem wy po ży czal ni bez po wo dze nia pro wa dził w nim sklep wa rzyw ny), a o ist nie niu
spół dziel ni „Pro Omnia” do wie dział się z ogło sze nia w „Dzien ni ku Bał tyc kim”. Udał się
pod wska za ny tam ad res i spo tkał z jej prezesem, któ re go wcze śniej nie znał. Ten oka zał
mu wów czas pi sem ną zgo dę na pro wa dze nie dzia łal no ści, w tym „po śred nic two kup -
na – sprze da ży – za mia ny sprzę tu i taśm ma gne to wi do wych”, wy sta wio ną przez Wy dział
Drob nej Wy twór czo ści i Usług Urzę du Wo je wódz kie go w Gdań sku68 (póź niej dy rek tor
wy dzia łu, któ ry zresz tą nie miał upraw nień, by ta ki do ku ment wy sta wić, za prze czył, ja -
ko by świa do mie go pod pi sał69), oraz wy kaz fil mów rze ko mo do pusz czo nych do roz po -
wszech nia nia przez cen zu rę. Prze ko na ny – jak twier dził – o le gal nych pod sta wach
funk cjo no wa nia spół dziel ni, K. pod pi sał umo wę o pra cę i po opła ce niu kau cji prze jął
150 ka set z fil ma mi („Dwie ka se ty [...] od sta wi łem tyl ko ze wzglę du na treść filmów – ze -
zna wał póź niej. – By ły to ty tu ły Park Gor kie go i Eks pres pod la wi ną [...], fil my ame ry -
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64 Ibi dem, t. 2, Ana li za ma te ria łów śledz twa nr rep. 34/86 w spra wie Spół dziel ni Pra cy „Pro Omnia”
do ty czą cych wi de oka set prze ję tych od osób w sie dzi bie tej spół dziel ni w dniu 19 XII 1986 r., s. 106.

65 Wię cej o tej dzia łal no ści, któ ra jed nak nie wzbu dzi ła więk sze go za in te re so wa nia śled czych, zob.
ASRG, IV K 16/88, t. 1, Pro to kół kon tro li fi nan so wej [Spół dziel ni „Pro Omnia”] spo rzą dzo ny przez Izbę
Skar bo wą w Gdań sku, 18 XII 1986 r., k. 271.

66 AIPN Gd, 013/272, t. 2, Ana li za ma te ria łów w spra wie wi de oka set za bez pie czo nych pod czas prze -
szu ka nia u Pio tra M., 20 VII 1987 r., s. 107.

67 Obok wy mie nio nych wcze śniej w tek ście prezes spółdzielni zdą żył uru cho mić rów nież ko lej ne
punk ty „wi de opo śred nic twa” w Gdań sku oraz w So po cie. Zob. ASRG, IV K 16/88, t. 1, Pro to kół kontro li
fi nan so wej [spół dziel ni „Pro Omnia”] spo rzą dzo ny przez Izbę Skar bo wą w Gdań sku, 18 XII 1986 r.,
k. 258.

68 AIPN Gd, 013/272, t. 2, Pi smo Wy dzia łu Drob nej Wy twór czo ści i Usług Urzę du Wo je wódz kie go
w Gdań sku do Za rzą du Spół dziel ni Pra cy „Pro Omnia”, 11 VI 1986 r., s. 298.

69 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Edwar da P., 2 IV 1987 r., s. 295–297.
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kań skie, sen sa cyj ne, do ty czą ce po wią zań służb spe cjal nych USA i ZSRR. Uwa ża łem, że
tych fil mów nie po wi nie nem wy po ży czać”). W ofer cie umie ścił też 38 ka set wła snych.
Choć od pierw sze go spo tka nia przed się bior ców mi nę ły za le d wie dwa mie sią ce, 1 sierp -
nia 1986 r. wy po ży czal nia K. za czę ła funk cjo no wać, a za trud nie nie w niej znalazł brat
prezesa spółdzielni. K. re kla mo wał swo je usłu gi w pra sie, w ogło sze niach umiesz cza -
nych na uli cach Gdań ska oraz po przez szyld wy wie szo ny przed bu dyn kiem. Za każ dym
ra zem sy gno wał je na zwą „Pro Omnia”70. To do ka sy spół dziel ni miał też tra fiać ca ły
utarg z dzia łal no ści wy po ży czal ni, acz kol wiek wła ści ciel nie był w sta nie oka zać prze -
słu chu ją cym go funk cjo na riu szom do ku men tów po twier dza ją cych ten fakt. „Wi dząc, że
wy po ży czal nia mo że [...] funk cjo no wać, pod ją łem sta ra nia o to, aby za ło żyć ja kąś w mia -
rę peł ną do ku men ta cję. Kil ka ra zy zwra ca łem się o dru ki, do ku men ty oraz in struk cje [...].
Je dy ne, co usły sza łem, to abym sam przy go to wał pro jekt ta kiej dokumen ta cji” – tłu ma -
czył K. Znacz nie sta ran niej pro wa dzo na by ła ewi den cja filmów, które – a ofer ta punk tu
bły ska wicz nie wzro sła do po nad 200 ty tu łów – właści ciel wy po ży czal ni pra co wi cie opi -
sy wał na kar tach bi blio tecz nych. Szyb ko też mia ły się roz wiać wąt pli wo ści K. w kwe stii
wy po ży cza nia no wych ty tu łów, któ re nie by ły wy mie nio ne w oka za nym mu wcze śniej
wy ka zie ob ra zów za apro bo wa nych przez cenzo ra. „[Prezes] stwier dził [...], że to nie jest
ko niecz ne, że wy star czy kie ro wać się jak by au to cen zu rą, a to, co się wy po ży cza, nie po -
win no go dzić w nor my spo łecz no -oby cza jo we i in te re sy pań stwa” – ze zna wał K. Do dat -
ko wy zysk mia ło przy no sić ko pio wa nie za po mo cą dwóch ma gne to wi dów fil mów
na ka se ty do star cza ne przez klien tów71.

Choć wy po ży czal nia dzia ła ła przez za le d wie pół to ra mie sią ca, zdą ży ła przy cią gnąć bli -
sko 200 klien tów. Funk cjo na riu sze prze słu cha li po nad 50 z nich. Z ze znań tych wy ła niał
się uni wer sal ny ob raz funk cjo no wa nia te go ty pu punk tu. „La tem 1986 r. [...] z ogło sze nia
pra so we go do wie dzia łem się, że spół dziel nia «Pro Omnia» [...] pro wa dzi usłu gi w za kre -
sie vi deo w Gdań sku – opo wia dał funk cjo na riu szom je den z klien tów. – Na miej scu usta -
li łem, że wy po ży cze nie kase ty uza leż nio ne jest od wpła ce nia kau cji w wy so ko ści 8000 zł.
Po nad to sa mo wy po ży cze nie ka se ty na jed ną do bę kosz to wa ło 500 zł w przy pad ku, gdy
na gra ne by ły na niej dwa fil my, względ nie 300 zł w przy pad ku, gdy na ka se cie na gra ny był
je den film. Z usług wy mie nio nej wy po ży czal ni ko rzy sta łem w su mie oko ło 8–10 ra zy [...],
łącz nie za pła ci łem oko ło 4000 zł. Przy po mi nam so bie, że na wpła co ną kau cję otrzy ma łem
po kwi to wa nie. Nie otrzy ma łem na to miast ni gdy po kwi to wa nia na kwo ty, któ re pła ci łem
za sa mo po ży cze nie ka set. [...] Nie przy po mi nam so bie ty tu łów fil mów, któ re na gra ne były
na po ży cza nych ka se tach, ogól nie mo gę je dy nie po wie dzieć, że by ły to fil my w za sa dzie
sen sa cyj ne. Wśród nich nie by ło żad nych tre ści por no gra ficz nych [...]. W wy po ży czal ni tej
znaj do wał się te le wi zor oraz vi deo [...], ob słu gu ją cy wpi sy wał swo ich klien tów do ze szy -
tu for ma tu A4 [...], do dys po zy cji klien tów by ły wy ka zy z po szcze gól ny mi ga tun ka mi fil -
mów. Nad mie niam, że oso bi ście je den raz pro si łem ob słu gu ją ce go o wy świe tle nie mi
frag men tu ka se ty, któ rą chcia łem wy po ży czyć [...]. Te go ro dza ju prak ty ki by ły czę sto wi -
dzia ne w tym punk cie”72. Na le ży pod kre ślić, że ża den z prze słu chi wa nych klien tów nie
czuł się przez K. w ja ki kol wiek spo sób oszu ka ny.
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70 Ibi dem, Ana li za ma te ria łu do wo do we go w spra wie o wy kro cze nie nr RSOW-25/87 p[rze -
ciw]ko K., 17 VI 1987 r., s. 108–112.

71 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka K., 26 XI 1986 r., s. 301–314.
72 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Je rze go O., 20 II 1987 r., s. 162.
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Swo je za strze że nia zgło sił na to miast Okrę go wy Urząd Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk
w Gdań sku, za py ta ny przez tam tej szy WUSW. Urząd wska zał po nad 20 fil mów z ofer ty wy -
po ży czal ni K., któ re nie uzy ska ły by zgo dy na roz po wszech nia nie, gdy by oczy wi ście spół -
dziel nia „Pro Omnia” – jak obie cy wa no K. – do peł ni ła te go obo wiąz ku. Obiek cje cen zo ra
bu dzi ły nie tyl ko gło śne ob ra zy, ta kie jak ekra ni za cja po wie ści Geo r ge’a Or wel la 1984 w re -
ży se rii Mi cha ela Rad for da czy po ru sza ją cy te mat woj ny w Wiet na mie Łow ca je le ni z Ro ber -
tem De Ni ro, ale rów nież ob razy ty po wo roz ryw ko we jak Fi re fox z Clin tem Eastwo odem,
Za gi nio ny w ak cji z Chuc kiem Nor ri sem, Ram bo II z Sy lve strem Stal lo nem czy na wet ko -
me dio we Szar że z Bil lem Mur ray em – wszyst kie je cen zor oce nił ja ko „go dzą ce w kon sty tu -
cyj ne za sa dy po li ty ki za gra nicz nej Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej oraz jej so ju sze”. In nym
po wo dem nie do pusz cze nia do roz po wszech nia nia fil mów z oferty K. by ło by „pro pa go wa nie
okru cień stwa” (w tym kon tek ście cen zor wy mie nił ty tu ły ta kie jak Prze moc w wię zie niu dla
ko biet czy Hal lo we en II, ale rów nież po ru sza ją cy wąt ki ho mo sek su al ne Cru ising z Alem
Pacino). Wie le ob ra zów z wy po ży czal ni bu dzi ło tak że za strze że nia ze wzglę du na tre ści
pornogra ficz ne (w tej gru pie po ja wił się m.in. gło śny Ka li gu la Tin to Bras sa)73.

Osta tecz nie jed nak spół dziel nię nie po grą ży ło pro wa dze nie wy po ży czal ni wi de oka -
set, ale kon tro la Izby Skar bo wej w Gdań sku. W jej trak cie stwier dzo no, że jej prezes wraz
ze współ pra cow ni ka mi sku po wa li od osób pry wat nych bo ny to wa ro we PKO, wy ko rzy -
sty wa ne do za ku pu w skle pach sie ci Pe wex ma gne to wi dów, wi de oka set i od bior ni ków
te le wi zji ko lo ro wej, któ re na stęp nie sprze da wa no za zło tów ki jed nost kom go spo dar ki
uspo łecz nio nej i oso bom pry wat nym, każ do ra zo wo po bie ra jąc od tych czyn no ści pro wi -
zję74. Kon tro la ujaw ni ła rów nież, że spół dziel nia „Pro Omnia” pro wa dzi ła tak że po śred -
nic two w han dlu sprzę tem elek tro nicz nym (w tym kom pu te ra mi), któ ry sku po wa ła
od osób pry wat nych i od sprze da wa ła in sty tu cjom po wy sta wie niu fak tu ry (m.in. Po li -
tech ni ce Gdań skiej). Oczy wi ście pod sta wo wą dzia łal no ścią spółdzielni by ło wy kry te
w pierw szej ko lej no ści „wi de opo śred nic two” (tj. wy mia na i wy po ży cza nie wi de oka set)75,
a za sko cze nie dla śled czych sta no wi ła fi nan so wa ska la pro wa dzo ne go od lu te go do li -
sto pa da 1986 r. przed się wzię cia. Kon tro le rzy Izby Skar bo wej wy li czy li, że Spół dziel nia
Pra cy „Pro Omnia” w wy ni ku sprzecz nej z prawem dzia łal no ści wy ge ne ro wa ła wów czas
co naj mniej 55 mln zł ob ro tu i po nad 2 mln zł zy sku76.

W stycz niu 1987 r. Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Gdań sku przed sta wi ła pre ze so wi spół -
dziel ni „Pro Omnia” za rzu ty z art. 246 § 1 Ko dek su kar ne go, tj. do ty czą ce „funk cjo na -
riu sza pu blicz ne go, któ ry prze kra cza jąc swe upraw nie nia lub nie do peł nia jąc obo wiąz ku,
dzia ła na szko dę do bra spo łecz ne go”77. Podejrzany nie przy znał się do po peł nie nia prze -
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73 Ibi dem, Pi smo Okrę go we go Urzę du Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk w Gdań sku do Wo je wódz kie -
go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Gdań sku, 29 XII 1986 r., s. 142–144.

74 Ła miąc tym sa mym prze pi sy art. 224 Ko dek su kar ne go z 1969 r. Ibi dem, Pi smo Izby Skar bo wej
w Gdań sku do Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Gdań sku, 25 II 1987 r., s. 281–282.

75 Jak usta li li kon tro le rzy Izby Skar bo wej w Gdań sku, spół dziel nia nie ewi den cjo no wa ła ob ro tów
zwią za nych z tym pro ce de rem. Sa me tyl ko – sta no wią ce dzia łal ność po bocz ną – pro jek cje fil mów z wi -
de oka set, pro wa dzo ne w mie sią cach let nich w nad mor skich ośrod kach wy po czyn ko wych, wy ge ne ro wa -
ły po nad mi lion zło tych ob ro tu. Ibi dem, Pi smo Izby Skar bo wej w Gdań sku do Za rzą du Cen tral ne go
Związ ku Spół dziel czo ści Pra cy w War sza wie, 12 II 1987 r., s. 284.

76 Ibi dem.
77 Ibi dem, t. 1, Po sta no wie nie o przed sta wie niu za rzu tów, 9 I 1987 r., s. 41. Wkrót ce dzia łal ność

prezesa spółdzielni za kwa li fi ko wa no ja ko prze stęp stwo z art. 246 § 2 Ko dek su kar ne go (tj. do pusz cze nie 
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stęp stwa i pod kre ślał, że ca ła dzia łal ność spół dziel ni za wie ra ła się w okre ślo nym w jej
sta tu cie „po śred nic twie, han dlu i usłu gach”. W szcze gól no ści nie czuł się win nym roz -
po wszech nia nia po za cen zu rą fil mów na ka se tach wi deo, „wy cho dząc z za ło że nia, że
zamia na [wi de oka set] po mię dzy ludź mi jest nor mal ną rze czą i nie sta no wi roz po wszech -
nia nia, o czym świad czą ogło sze nia pry wat nych osób w ga ze tach, gieł dy i klu by wi deo,
gdzie ta ka dzia łal ność jest sta le pro wa dzo na. My nie ro bi li śmy nic in ne go, a na do da tek
gwa ran to wa li śmy wła ści wą ja kość usłu gi” – tłu ma czył78. „Nie ro zu miem [...], gdzie
w dzia łal no ści mo jej i spół dziel ni tkwi ta dzia łal ność, któ ra przy nio sła szko dę spo łecz -
ną” – do da wał79. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka nie po dzie li ła tej opi nii, a prezes spółdzielni
spę dził czte ry mie sią ce – od czerw ca do paź dzier ni ka 1987 r. – w aresz cie80.

Osta tecz nie akt oskar że nia z 30 grud nia 1987 r. wy sta wio ny przez Pro ku ra tu rę Wo je -
wódz ką w Gdań sku obej mo wał wy łącz nie za rzu ty do ty czą ce na kła nia nia in nych pra cow -
ni ków spół dziel ni „Pro Omnia” do spo rzą dza nia nie zgod nych z praw dą fak tur, do wo dów
ka so wych, za świad czeń itp. oraz do han dlu bo na mi i wa lu ta mi ob cy mi81. Kwe stie do ty -
czą ce roz po wszech nia nia fil mów na wi de oka se tach – zwią za ne z ła ma niem nie tyl ko
art. 3 Usta wy o ki ne ma to gra fii z 15 grud nia 1951 r., prze pi sów Usta wy o pra wie au tor -
skim z 10 lip ca 1952 r., ale rów nież Usta wy z 9 kwiet nia 1968 r. o ze zwo le niach na pu -
blicz ną dzia łal ność ar ty stycz ną, roz ryw ko wą i spor to wą82 – nie zo sta ły w ak cie oskar że nia
na wet wspo mnia ne83.

Fi nał spra wy na pew no nie przy niósł sa tys fak cji funk cjo na riu szom gdań skiej Służ by
Bez pie czeń stwa. Pro ces przed Są dem Re jo no wym w Gdań sku, umie jęt nie prze dłu ża ny
przez ad wo ka tów i nie obec no ści ko lej nych oskar żo nych, to czył się od lu te go 1988 r.
do grud nia 1989 r., by za koń czyć się umo rze niem po stę po wa nia w związ ku z wej ściem
w ży cie (7 grud nia 1989 r. – 12 dni przed wy ro kiem) usta wy o amne stii84. Co cie ka we,
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się czy nu „w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej”). Ibi dem, Po sta no wie nie o zmia nie po sta no wie nia
o przed sta wie niu za rzu tów, 23 I 1987 r., s. 56.

78 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 23 I 1987 r., s. 59. Prezes prze ko ny wał, że „spo sób
[wy po ży cza nia wi de oka set] opra co wa ny przez spół dziel nię mo że być zna ko mi tą for mą przej ścio wą
do cza su za ku pie nia fil mów przez pań stwo […] lub do cza su na wią za nia przez nas kon tak tów z dys try -
bu to ra mi za gra nicz ny mi” oraz że sta no wi kon ku ren cję dla „pod zie mia wi deo”, dla któ re go OPRF – ze
wzglę du na ubo gą ofer tę fil mów – nie mo że być al ter na ty wą. ASRG, IV K 16/88, t. 1, Pi smo do Wo je -
wódz kie go Związ ku Spół dziel czo ści Pra cy w Gdań sku, 4 XI 1986 r., k. 39v–40.

79 AIPN Gd, 013/272, t. 1, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 9 I 1987 r., s. 43–47.
80 ASRG, IV K 16/88, t. 7, Po sta no wie nie pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Gdań sku o tym -

cza so wym aresz to wa niu, 9 VI 1987 r., k. 1216; ibi dem, t. 9, Po sta no wie nie pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Wo -
je wódz kiej w Gdań sku o uchy le niu i zmia nie środ ka za po bie gaw cze go, k. 1784. Po wo dem zwol nie nia
oskar żo ne go z aresz tu był zły stan zdro wia. 

81 Wszyst kie za rzu ty do ty czy ły art. 18 § 1 Ko dek su kar ne go z 1969 r. AIPN Gd, 013/272, t. 3, Akt
oskar że nia, 30 XII 1987 r., s. 103–105.

82 Ibi dem, t. 2, Pi smo Na czel ne go Za rzą du Ki ne ma to gra fii do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Gdań -
sku, 13 II 1987 r., s. 127–129.

83 Trzy to my akt pod ręcz nych śledz twa Ds. 3/87 pro wa dzo ne go przez Pro ku ra tu rę Wo je wódz ką
w Gdań sku zo sta ły znisz czo ne w 1996 r., zgod nie z po zwo le niem Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku
(Pi smo pro ku ra to ra okrę go we go w Gdań sku do OBUiAD IPN w Ło dzi, nr PO I A 07.02.2016,
19 II 2016 r., ko pia w zbio rach au to ra).

84 ASRG, IV K 16/88, t. 13, Po sta no wie nie Są du Re jo no we go w Gdań sku (IV Wy dział Kar ny) o umo -
rze niu po stę po wa nia kar ne go, 19 XII 1989 r., k. 2501. Na ak ta tej spra wy, zar chi wi zo wa nej w Są dzie
Re jo no wym w Gdań sku, skła da się 2567 kart ze bra nych w 13 to mach.

14_Kluska:PA IPN 9  05.06.2017  23:30  Strona 199



prezes spółdzielni nie zre zy gno wał ze swo ich po my słów biz ne so wych, zmie nił tyl ko
miej sce ich re ali za cji. Jesz cze w 1988 r. zo stał człon kiem – pre ze sem Ra dy Nad zor czej
Spół dziel ni Pra cy „Ve ga” w Na łę czo wie, zaj mu ją cej się... wy po ży cza niem wi de oka set85.
W 1990 r. przed się bior ca opro te sto wał tak że de cy zję gdań skie go są du. W ca łej spra wie
czuł się bo wiem nie win nym i twier dził, że amne stia w je go przy pad ku to dal szy ciąg
„roz krę co nej przez SB na gon ki” na Spół dziel nię Pra cy „Pro Omnia”, „któ rej roz wią za -
nia or ga ni za cyj ne wy prze dzi ły o kil ka lat [...] rze czy wi stość”86.

Na le ży pod kre ślić, że spra wa ta, choć naj bar dziej spek ta ku lar na, nie by ła w ża den
spo sób wy jąt ko wa, a Służ ba Bez pie czeń stwa nie szczę dzi ła sił i środ ków, by po wstrzy -
mać dzia łal ność wy po ży czal ni funk cjo nu ją cych na po gra ni czu pra wa. Efek ty tych sta rań
były jed nak dla funk cjo na riu szy za wsze ma ło sa tys fak cjo nu ją ce. Do wo dzi te go choć by
przy pa dek Z., pro wa dzą ce go od czerw ca 1988 r. wy po ży czal nię ka set wi deo w Byd gosz -
czy. Ten ob rot ny przed się bior ca87 ofe ro wał fil my w niż szej ce nie i w szer szym asor ty -
men cie niż kon ku ren cja, dą żąc do zmo no po li zo wa nia byd go skie go ryn ku ka set wi deo88.
Funk cjo na riu szom tam tej sze go WUSW do niósł na nie go kan dy dat na TW pra cu ją cy
w byd go skiej OIRF, po wia do mio ny przez roz go ry czo ne go wła ści cie la in nej lo kal nej wy -
po ży czal ni89. W ra mach za ło żo nej wów czas spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt.
„Pa rias” funk cjo na riu sze usta li li, że Z. wy po ży czał ob ra zy spro wa dza ne przez sie bie
z RFN i we wła snym za kre sie udźwię ka wia ne90. Co gor sza, by ły wśród nich trzy fil my,
któ re nie uzy ska ły zgo dy na roz po wszech nia nie w kra ju (w tym Roc ky IV). Wpraw dzie
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85 AIPN Gd, 645/671801, Pi smo Spół dziel ni Pra cy „Ve ga” w Na łę czo wie do Wy dzia łu Pasz por to -
we go Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Gdań sku, 8 IX 1988 r., s. 8. No ta be ne planowany
wyjazd do Egiptu miał na ce lu „prze pro wa dze nie roz mów han dlo wych w od dzia le […] sp[ół dziel]ni
w Ka irze”. Prezes spółdzielni nie zgo dził się na spo tka nie i roz mo wę z au to rem ar ty ku łu (List do B. Klu -
ski, 8 II 2016 r., w zbio rach au to ra).

86 ASRG, IV K 16/88, t. 13, Pi smo do Wy dzia łu IV Kar ne go Są du Re jo no we go w Gdań sku,
7 VI 1990 r., k. 2564.

87 Z. od 1987 r. był już obiek tem za in te re so wa nia SB w ra mach roz pra co wa nia ope ra cyj ne go krypt.
„Ata ri” do ty czą ce go po śred nic twa w han dlu mi kro kom pu te ra mi, któ re ja ko rze mieśl nik – wła ści ciel Za -
kła du Kon tro l no -Po mia ro we go Sys te mów Elek trycz nych i Kom pu te ro wych EPOSCom – miał ku po wać
za de wi zy w skle pach sie ci Pe wex, a na stęp nie z zy skiem od sprze da wać in sty tu cjom pań stwo wym pła -
cą cym w pol skich zło tych. Zob. AIPN By, 044/1683, t. 1, No tat ka służ bo wa z ana li zy ma te ria łów ze bra -
nych w roz pra co wa niu ope ra cyj nym krypt. „Ata ri”, 16 III 1987 r., s. 26–27. Por. E. Sta ro sta, Byd go ska
ośmior ni ca, Byd goszcz 1993, s. 39.

88 Jak do no sił wy ko rzy sta ny w spra wie kan dy dat na TW, Z. nie po bie rał kau cji za wy po ży cza ne
kasety, a na ka se tach miał na gra ne po dwa fil my i wy po ży czał je w ce nie niż szej niż kon ku ren cyj ne
wypo ży czal nie po bie ra ły za ka se ty za wie ra ją ce tyl ko je den film. Zob. AIPN By, 044/1683, t. 1, No tat ka
ppor. A. Go to wi cza, 15 VII 1988 r., s. 24.

89 Ibi dem, Wy ciąg z no tat ki z 11 VII 1988 r. ze spo tka nia z kan dy da tem na TW, nr ewid[en cyj -
ny] 27739, s. 22.

90 Z. za ma wiał tłu ma cze nia fil mów, a na stęp nie za trud niał lek to rów, któ rzy otrzy ma ną li stę dia lo go -
wą na gry wa li na ka se tę ma gne to fo no wą. Tak za re je stro wa ny dźwięk fir ma ze wnętrz na łą czy ła z fil mem
za pi sa nym na ka se cie ma gne to wi do wej, któ ry wła ści ciel wy po ży czal ni spro wa dził z RFN. W efek cie
fil my z ofer ty Z. mia ły pol skie go lek to ra na ło żo ne go nie na ory gi nal ną ścież kę dźwię ko wą, lecz na nie -
miec ki dub bing. Zob. ibi dem, No tat ka ppor. A. Go to wi cza, 21 VII 1988 r., s. 100; ibi dem, t. 2, Pro to kół
prze słu cha nia świad ka Mar ka W., 10 X 1988 r., s. 52. War to za uwa żyć, że Z. za an ga żo wał do współ pra -
cy przy tłu ma cze niu i udźwię ka wia niu fil mów m.in. zna ne go byd go skie go mi ło śni ka ki na, za ło ży cie la
i wie lo let nie go pre ze sa DKF „Mo zai ka” Je rze go Or li cza. Zob. ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka
Je rze go Or li cza, 10 X 1988 r., s. 49–50.
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te ostat nie wła ści ciel szyb ko usu nął z ofer ty91, jed nak w wy ni ku dzia łań śled czych wy -
po ży czal nię za mknię to we wrze śniu 1988 r., a dwa mie sią ce póź niej Pro ku ra tu ra Re jo -
no wa w Byd gosz czy oskar ży ła Z. o pro wa dze nie dys try bu cji fil mów bez wy ma ga ne go
upo waż nie nia, tj. o czyn z art. 58 ust. 1 usta wy o ki ne ma to gra fii z 1987 r.92

Dla funk cjo na riu szy WUSW w Byd gosz czy, jak i pro ku ra to ra by ło oczy wi ste, że
Z. nie na by wał wy po ży cza nych póź niej fil mów od le gal nych ich dys try bu to rów (ta kich
jak Przed się bior stwo Dys try bu cji Fil mów, „Film Pol ski” czy ITI), co wią za ło by się z uisz -
cze niem opła ty na rzecz wła ści cie li praw au tor skich93. Biz nes men przed sta wił jed nak
„ze zwo le nie” na wy po ży cza nie fil mów, pod wa run kiem ich wcze śniej sze go udźwię ko -
wie nia w wer sji pol skiej, wy sta wio ne przez nie miec ką fir mę Bau mann -Lee94. Do ku men -
to wi te mu to wa rzy szy ły: pod pi sa ne przez prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Ki ne ma to gra fii
upo waż nie nia do pro wa dze nia dzia łal no ści w za kre sie wy naj mu ko pii fil mo wych (tj. wy -
po ży cza nia wi de oka set z fil ma mi)95 i przy sto so wa nia fil mów do eks plo ata cji w wer sji ję -
zy ko wej in nej niż ory gi nal na, kon ce sja Mi ni ster stwa Han dlu Za gra nicz ne go
na pro wa dze nie dzia łal no ści w za kre sie m.in. „im por tu ma te ria łów, su row ców i na rzę dzi
nie zbęd nych do po trzeb wła snej pro duk cji”96, jak rów nież opi nia byd go skie go rad cy
praw ne go, we dług któ rej Z. w świe tle przed sta wio nych do ku men tów pro wa dził swo ją
dzia łal ność le gal nie97. Wpraw dzie od mien ne zda nie na te mat le gal no ści jego dzia łań
wyra żo no w Ko mi te cie Ki ne ma to gra fii98, w spół ce „Film Pol ski” nie sły sza no o fir mie
Bau mann -Lee99, a De par ta ment Praw ny Mi ni ster stwa Współ pra cy Go spo dar czej z Zagra -
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91 Ibi dem, No tat ka służ bo wa por. J. Ko ma kow skie go, 9 VIII 1988 r., s. 126.
92 Ibi dem, t. 2, Akt oskar że nia, 28 XI 1988 r., s. 69–71.
93 Ofi cjal nie dys try bu to rzy upo waż nie ni przez prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Ki ne ma to gra fii (wów -

czas w licz bie za le d wie sied miu pod mio tów) roz li cza li się – w za leż no ści od licz by wy ko na nych ko pii
dzie ła – z wła ści cie la mi praw au tor skich na Za cho dzie. Zda niem śled czych wsku tek dzia łal no ści osób
ta kich jak Z. „za chod ni dys try bu to rzy bar dzo nie chęt nie na wią zu ją kon tak ty ze stro ną pol ską, trak tu jąc
nas ja ko part ne ra nie wia ry god ne go w ochro nie praw au tor skich i li cen cyj nych”. AIPN By, 044/1683,
t. 1, Ana li za do ty czą ca oce ny praw nej ma te ria łów za war tych w s[pra wie] op[era cyj ne go] s[praw dze nia]
krypt. „Pa rias”, 9 VIII 1988 r., s. 123–125. Zob. tak że AIPN By, 044/1683, t. 2, Uza sad nie nie po sta no -
wie nia o przed sta wie niu za rzu tów z dnia 3 X 1988 r. do do cho dze nia RSD-8/88, 5 X 1988 r., s. 27–28.
O trud nych wa run kach funk cjo no wa nia le gal nie dzia ła ją cych wy po ży czal ni zob. Pra gnę li śmy upo wszech -
niać kul tu rę… mó wią Kry sty na i Piotr Woj cie chow scy, wła ści cie le wy po ży czal ni ka set wi deo w Jó ze fo -
wie ko ło War sza wy, „Ekran” 1989, nr 27, s. 10.

94 Fir ma Bau mann -Lee z sie dzi bą w Obe rhau sen w do ku men tach prze ka za nych przez Z. okre śla na
by ła ja ko „kon ce sjo no wa ny dys try bu tor mię dzy na ro do wy sprzę tu i fil mów wi deo”. Zob. AIPN By,
044/1683, t. 1, Kon trakt han dlo wy (wer sja pol ska), 7 XII 1987 r., s. 159.

95 Ibi dem, Upo waż nie nie nr O -II-Vid -349, 11 III 1988 r., s. 162–163. War to zwró cić uwa gę, że upo -
waż nie nie to za wie ra ło za strze że nie, iż ze zwo le nie jest waż ne łącz nie z do ku men ta mi stwier dza ją cy mi
na by cie (po sia da nie) praw eks plo ata cyj nych do wszyst kich wy po ży cza nych ty tu łów.

96 Ibi dem, Kon ce sja nr F/248, wy sta wio na przez Mi ni ster stwo Han dlu Za gra nicz ne go, 31 VII 1987 r.,
s. 167–168.

97 Ibi dem, Opi nia praw na, 30 IX 1988 r., s. 156. Por. ibi dem, t. 2, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza -
ne go, 6 X 1988 r., s. 36–39.

98 Ibi dem, Pi smo za stęp cy prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Ki ne ma to gra fii do Wy dzia łu Śled cze go
WUSW w Byd gosz czy, 10 X 1988 r., s. 84. 

99 Ibi dem, No tat ka urzę do wa por. J. Ko ma kow skie go, 5 X 1988 r., s. 35. „Jest to przed się bior stwo
b[ar dzo] ma łe, kil ku oso bo we, o cha rak te rze han dlo wym” – pi sał o fir mie Bau mann -Lee kie row nik
Inspek to ra tu I WUSW w Byd gosz czy. In for mo wał przy tym na czel ni ka Wy dzia łu III, że w za mian
za kase ty wi deo i uży wa ne kse ro ko piar ki Z. miał ofe ro wać nie miec kie mu part ne ro wi jach ty i krysz ta ły. 
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ni cą oprócz kon ce sji na im port po trze bo wał by jesz cze po zwo le nia na przy wóz wy sta -
wio ne go przez MWGZ10 0, jed nak Sąd Re jo no wy w Byd gosz czy dał wia rę wy ja śnie niom
wła ści cie la wy po ży czal ni i w grud niu 1988 r. wy dał wy rok unie win nia ją cy101. Jak ujął to
je den z ław ni ków, je dy ne, co moż na by za rzu cić Z., to „kiep ska ja kość ko pii” wy po ży -
cza nych ka set10 2. W kwiet niu 1989 r., pod czas roz pra wy re wi zyj nej wy rok unie win nia ją -
cy zo stał pod trzy ma ny przez Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy, któ ry uznał wpraw dzie
bez praw ność dzia łań Z. w świe tle usta wy o ki ne ma to gra fii, lecz jed no cze śnie stwier dził,
że Z. bez praw no ści tej nie był świa do my, na to miast błę du swo je go – na sku tek za gma -
twa nia prze pi sów – nie był w sta nie unik nąć103. Ze sta no wi skiem tym nie mo gli po go -
dzić się funk cjo na riu sze WUSW w Byd gosz czy, pod kre śla jąc, że Z. świet nie zda wał so bie
spra wę z cha rak te ru pro wa dzo nej dzia łal no ści, a bez kar ność – za ska ku ją cą dla ca łe go
śro do wi ska osób zwią za nych z wy po ży cza niem fil mów – osią gnął dzię ki zna jo mo ściom
i ła pów kom. „Wyrok w tej spra wie mo że mieć du że zna cze nie dla przy szło ści ryn ku wi -
deo [w Pol sce]” – kon klu do wał pro wa dzą cy spra wę Z. ppor. Adam Go to wicz104. Je go
prze ło żo ny, kpt. An drzej War dziń ski, prze strze gał, że lu ki praw ne wy ko rzy sty wa ne przez
spryt ne go wła ści cie la wy po ży czal ni „sprzy ja ją pi rac kiej dzia łal no ści, któ ra ro dzi dla Pol -
ski ol brzy mie i wy ko nal ne rosz cze nia od szko do waw cze w de wi zach po stro nie za gra -
nicz nych wła ści cie li na ru sza nych praw”105. Tym cza sem Z., od bie ra jąc za bez pie czo ne
przez SB ja ko do wo dy rze czo we dwa ma gne to wi dy, te le wi zor i kil ka dzie siąt ka set wi -
deo, za po wia dał, że ja ko oso ba uzna na dwu krot nie za nie win ną wy stą pi prze ciw ko
WUSW w Byd gosz czy z po wódz twem o wy pła tę 718 mln zł ja ko wy rów na nia po nie sio -
nych przez nie go strat106.

Spek ta ku lar ne po raż ki SB w wal ce prze ciw ko przed się bior com spraw nie po ru sza ją -
cym się w gąsz czu nie ja snych prze pi sów, do wo dzi ły, że w tym star ciu wy gry wa li oby -
wa te le łak ną cy kon tak tu z no wą tech no lo gią107.
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Ibi dem, Pi smo kie row ni ka In spek to ra tu I WUSW w Byd gosz czy do na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW
w Byd gosz czy, 25 II 1989 r., s. 65. 

100 Ibi dem, Pi smo wi ce dy rek to ra De par ta men tu Praw ne go Mi ni ster stwa Współ pra cy Go spo dar czej
z Za gra ni cą do Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Byd gosz czy, 7 X 1988 r., s. 77.

101 W uza sad nie niu sę dzia stwier dzi ła m.in., że w przy pad ku oskar żo ne go nie mo że być mo wy o dys -
try bu cji fil mów, ro zu mia nej ja ko na by cie i dal sze prze ka za nie praw do ich eks plo ata cji, po nie waż
Z. – pro wa dząc wy po ży czal nię – „nie prze ka zy wał ni ko mu praw do eks plo ata cji” fil mów, lecz tyl ko je
roz po wszech niał, na co miał zgo dę prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Ki ne ma to gra fii. Ibi dem, Wy rok Są du
Re jo no we go w Byd gosz czy, 29 XII 1988 r., s. 98–112.

102 Ibi dem, No tat ka ppor. A. Go to wi cza do ty czą ca roz mo wy ope ra cyj nej z Ja nu szem D., 3 I 1989 r.,
s. 79–80.

103 Kon sta ta cja ta da ła sę dzi po wód, by unie win nić oskar żo ne go na pod sta wie art. 24 § 2 Ko dek su
kar ne go. Ibi dem, Wy rok Są du Wo je wódz kie go w Byd gosz czy, 29 VI 1989 r., s. 118–123.

104 Ibi dem, Ana li za s[pra wy] o[per a cyj ne go] s[praw dze nia] krypt. „Pa rias”, 21 XI 1989 r., s. 143–147. 
105 Ibi dem, Mel du nek o za koń cze niu spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Pa rias”, 22 XI 1989 r.,

s. 148–149.
106 AIPN By, 070/5249, No tat ka urzę do wa kpt. J. Ko ma kow skie go, 2 VIII 1989 r., s. 224.
107 Swo istą pu en tą te go wąt ku mo gła by być in for ma cja ope ra cyj na, ja ką otrzy ma ła gdań ska SB na te -

mat swo je go ko le gi, kpt. Sta ni sła wa Pię ty, funk cjo na riu sza WUSW w Gdań sku (w służ bie od 1971 r.,
na gro dzo ny m.in. Zło tym Krzy żem Za słu gi), któ ry wraz z żo ną, no ta be ne za trud nio ną w Wy dzia le Pasz -
por tów WUSW w Gdań sku, pro wa dził nie wiel ką wy po ży czal nię wi de oka set. Punkt ten funk cjo no wał
w pry wat nym miesz ka niu mał żeń stwa, co cie ka we, wy łącz nie po służ bie – w go dzi nach 17.00–19.00. 
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„Film ten nie po wi nien mieć ra cji by tu u nas w kra ju”

Oczy wi ście wśród funk cjo na riu szy SB szyb ko po ja wi ła się świa do mość, że ma gne -
to wi dy mo gą po wo do wać znacz nie po waż niej sze nie bez pie czeń stwa niż ła ma nie prze pi -
sów usta wy o ki ne ma to gra fii. Za gro że nia, ja kie dla sys te mu wła dzy PRL nio sły za chod nie
fil my do stęp ne dla Po la ków dzię ki tech ni ce wi deo, wie le lat póź niej traf nie zdia gno zo -
wał dzien ni karz Bar tek Ko zi czyń ski: „Je śli przy jąć, że ame ry kań ska po pkul tu ra by ła dok -
try ną, któ ra przy czy ni ła się do upad ku ko mu ni zmu, to ma gne to wi dy VHS moż na uznać
za jej czoł gi” – pi sał108. W po ło wie lat osiem dzie sią tych ta ką „wo jen ną” re to ry kę w wal -
ce z wi deo przyj mo wa ła Służ ba Bez pie czeń stwa, z peł nym za an ga żo wa niem utrud nia jąc
oby wa te lom do stęp do ob ra zów, któ rych nie po win ni oglą dać.

Nic za tem dziw ne go, że gdy w mar cu 1986 r. do WUSW w Wał brzy chu do tar ła in -
for ma cja, że na te re nie Ośrod ka Szko le nio wo -Spor to we go AWF Wro cław w Zie leń cu
pra cow nik tej pla ców ki urzą dza pro jek cje fil mów wi deo, w tym być mo że ob ra zów o cha -
rak te rze „po li tycz nym”, funk cjo na riu sze po de szli do spra wy z peł nym za an ga żo wa niem.
Prze szu ka nie miesz ka nia po dej rza ne go B., peł nią ce go w ośrod ku funk cję kon ser wa to ra
wy cią gów nar ciar skich, ujaw ni ło po nad 100 ka set z na gra ny mi fil ma mi, któ re wraz
z dwo ma ma gne to wi da mi oraz ko lo ro wym te le wi zo rem na tych miast za bez pie czo no109.
Fil my udo stęp nio no pra cow ni kom Okrę go we go Urzę du Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk
we Wro cła wiu, któ rzy z pa ra gra fu do ty czą ce go „go dze nia w kon sty tu cyj ne za sa dy po li -
ty ki za gra nicz nej PRL i jej so ju sze” za kwe stio no wa li nie tyl ko ob ra zy o przy go dach Ja -
me sa Bon da, Ram bo II, Łow cę je le ni i Prze słu cha nie Ry szar da Bu gaj skie go110, ale
rów nież wspo mnia ny wy żej Park Gor kie go (film sen sa cyj ny, przed sta wia ją cy Mo skwę
ja ko are nę spi sku na naj wyż szych szcze blach wła dzy, po pu lar ny w Pol sce ze wzglę du
na ro lę Jo an ny Pa cu ły) i ame ry kań sko -wło ską ekra ni za cję za ka za nej w ZSRS po wie ści
Bo ry sa Pa ster na ka Dok tor Ży wa go. Ja ko fil my „pro pa gu ją ce tre ści szko dli we oby cza jo -
wo” za kwa li fi ko wa no na to miast m.in. Ży cze nie śmier ci z Charl sem Bron so nem w ro li
głów nej oraz... Ca sa no vę Fe de ri co Fel li nie go11 1.

Funk cjo na riu sze prze słu cha li bli sko 50 uczest ni ków se an sów or ga ni zo wa nych przez
B. (głów nie stu den tów AWF prze by wa ją cych na za ję ciach w Zie leń cu), do któ rych do -
tar li po żmud nym przej rze niu ksią żek mel dun ko wych ośrod ka. Prze słu cha ni po twier dzi -
li, że pro jek cje ta kie od by wa ły się przez trzy se zo ny zi mo we (od 1984 r.), a or ga ni za tor
po bie rał za udział w nich opła tę w wy so ko ści 70–100 zł od oso by (w za leż no ści od czasu
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Zob. AIPN Gd, 0046/683, t. 21, Pi smo kie row ni ka In spek to ra tu Ochro ny Funk cjo na riu szy WUSW
w Gdań sku do kie row ni ka In spek to ra tu II WUSW w Gdań sku, 31 III 1989 r., s. 8.

108 B. Ko zi czyń ski, 333 po pkul to we rze czy… PRL, Po znań 2007, s. 410. Te za ta zo sta ła w in te re su -
ją cy spo sób roz wi nię ta w fil mie do ku men tal nym Roc ky IV: le co up de po ing améri ca in (2014, reż. Di -
mi tri Ko urt chi ne, pol ski ty tuł: Roc ky Bal boa, taj na broń Re aga na).

109 AIPN Wr, 028/184, Pro to kół przy ję cia przed mio tów, 19 III 1986 r., s. 11–12. Trzy mie sią ce póź -
niej jed na z ka set, we dług za pi sów w wy ka zie za wie ra ją ca ob ra zy za ty tu ło wa ne Por no Expres i The Ero -
tic World, prze cho wy wa na w po ko ju na czel ni ka wy dzia łu, w nie wy ja śnio nych oko licz no ściach za gi nę ła.
Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca stwier dze nia bra ku jed nej wi de oka se ty za bez pie czo nej do spra wy
nr RSD-8/86, 1 VII 1986 r., s. 219.

110 Co cie ka we, funk cjo na riu sze SB skon cen tro wa ni na tro pie niu por no gra fii nie zwró ci li uwa gi
na obec ność te go fil mu w zbio rach B. W spra wie Prze słu cha nia zob. dal sze par tie tek stu.

111 Ibi dem, Pi smo dy rek to ra Okrę go we go Urzę du Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk we Wro cła wiu
do WUSW w Wał brzy chu, 22 IV 1986 r., s. 96–97.
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trwa nia fil mu). Do wy świe tla nia fil mów przy znał się tak że sam B., któ ry ma gne to wid
na był już w 1983 r., by na stęp nie przy wieźć go do Zie leń ca. „O fak cie po sia da nia sprzę -
tu wi deo szyb ko roz nio sło się wśród uczest ni ków obo zu. Wów czas za czę to do mnie przy -
cho dzić z proś ba mi o umoż li wie nie obej rze nia fil mów za re je stro wa nych na ka se tach,
któ re po sia da łem [...], w świe tli cy te le wi zyj nej [...]. Uczest ni cy zbie ra li pie nią dze, ale
by ły to sym bo licz ne kwo ty [...]. W na stęp nym se zo nie zi mo wym [...] znów przy wio złem
sprzęt do Zie leń ca, z tym że mia łem już wię cej ka set [...]. Za in te re so wa nie by ło więk sze
[...]. Pa mię tam [...] gru pę [stu den tów], któ ra do słow nie osza la ła na punk cie wi deo. Ludzie
ci przez ca ły czas trwa nia ich obo zu na cho dzi li mnie i pro si li o umoż li wie nie obej rze nia
ko lej nych [...] fil mów” – tłu ma czył wi de oope ra tor. B. ofe ro wał fil my sen sa cyj ne (w tym
oczy wi ście obie czę ści Ram bo), ko me dio we (Aka de mia Po li cyj na) i wal ki („z okre śle -
niem nin ja w ty tu le”), a po ka zy te od by wa ły się co naj mniej dwa ra zy w ty go dniu, cie -
sząc się za wsze du żą po pu lar no ścią. Nie po wo dze niem za koń czył się je dy nie se ans
ekra ni za cji po wie ści Günthe ra Gras sa Bla sza ny bę be nek. „Stu den ci [...] po oko ło
20 minutach pro jek cji za ży czy li so bie zmia ny fil mu, tłu ma cząc, że ten jest nud ny”
– mówił B.112 Zda rza ły się rów nież pro jek cje ob ra zów, któ re funk cjo na riu sze uzna li
za por no gra ficz ne, np. Lo dów na pa ty ku czy zbio ru fry wol nych ani ma cji prze zna czo nych
dla do ro słe go wi dza. „Kre sków ki dla do ro słych we dług mo jej oce ny są fil mem por no -
gra ficz nym, z tym że [pod czas pro jek cji] wszy scy uśmia li śmy się z te go” – ze zna ła jed -
na ze stu den tek AWF uczest ni czą cych w po ka zie113.

Co cie ka we, to na tym ostat nim wąt ku sku pi li się za rów no śled czy, jak i pro ku ra tor,
a akt oskar że nia prze ciw ko B. za wie rał za rzut z art. 173 § 1 Ko dek su kar ne go, czy li
właśnie „roz po wszech nia nie por no gra fii”114. Sąd Re jo no wy w Kłodz ku po stę po wa nie
w tym za kre sie umo rzył, za to ska zał B. na grzyw nę w wy so ko ści 200 tys. zł za uchy la -
nie się od po stę po wa nia po dat ko we go, jak rów nież za są dził – co za pew ne sta no wi ło
znacz nie do tkliw szą ka rę – prze pa dek ma gne to wi du, te le wi zo ra oraz po nad 100 ka set
wideo11 5.

W paź dzier ni ku 1986 r. ana lo gicz ne czyn no ści pod ję li funk cjo na riu sze gdań skie go
WUSW, gdy do wie dzie li się, że na te re nie Ośrod ka Szko le nia Kur so we go PKP w Gdań -
sku od by wa ją się po ka zy fil mów wi deo. Usta li li oni, że od po wie dzial ny za te se an se był
K., słu chacz kur su mon te rów łącz no ści, któ ry do Gdań ska przy je chał z Wo dzi sła wia
Śląskie go, przy wo żąc wła sny ma gne to wid mar ki Sharp. W sa li te le wi zyj nej ośrod ka or -
ga ni zo wał on pro jek cje ob ra zów ta kich jak Ram bo, Mad Max czy Ku ba Roz pru wacz z No -
we go Jor ku, za udział w któ rych po bie rał opła tę w wy so ko ści 50 zł od oso by. W se an sach
uczest ni czy ło oko ło 120 osób. Z ko lei w gro nie naj bliż szych zna jo mych przed się bior czy
kur sant miał wy świe tlać tak że fil my por no gra ficz ne. Śled czy usta li li po nad to, że K.
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112 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 22 V 1986 r., s. 193–196.
113 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Klau dii K., 3 V 1986 r., s. 105–106.
114 Ibi dem, Akt oskar że nia, 13 VI 1986 r., s. 220–221.
115 Ibi dem, Wy rok Są du Re jo no we go w Kłodz ku, 28 XI 1986 r., s. 232. Sąd Wo je wódz ki w Wał brzy -

chu ob ni żył grzyw nę do 60 tys. zł, za de cy do wał rów nież o zwro cie oskar żo ne mu tej czę ści ka set, co
do za war to ści któ rych cen zor nie zgło sił za strze żeń. Ibi dem, Wy rok Są du Wo je wódz kie go w Wał brzy -
chu z sie dzi bą w Świd ni cy, 13 VII 1987 r., s. 233–234.

116 AIPN Gd, 013/286, Wnio sek Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Gdań sku o wszczę -
cie śledz twa i po sta wie nie za rzu tów prze sła ny do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Gdań sku, 17 X 1986 r., s. 7.
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dopuścił się rów nież wy stęp ku de wi zo we go, po nie waż swój ma gne to wid ku pił („od tak -
sów ka rza z Za brza”) za do la ry i mar ki116.

Spra wa ta jed nak mia ła nie ocze ki wa ny fi nał. Choć zda niem funk cjo na riu szy Wy dzia -
łu Śled cze go K. moż na by ło po cią gnąć do od po wie dzial no ści z art. 17 usta wy o kon tro li
pu bli ka cji i wi do wisk (nie pod da nie wi do wi ska kon tro li), z art. 60 Ko dek su wy kro czeń
(pro wa dze nie dzia łal no ści usłu go wej bez ze zwo le nia), a tak że z art. 173 Ko dek su kar ne -
go (roz po wszech nia nie por no gra fii), po stę po wa nie kar ne wa run ko wo umo rzo no, uzna -
jąc, że w przy pad ku po peł nio ne go przez nie go czy nu „sto pień spo łecz ne go
nie bez pie czeń stwa nie jest znacz ny”, a wy star cza ją cą do le gli wo ścią dla oskar żo ne go bę -
dą wpła ta 30 tys. zł na bu do wę Szpi ta la Cen trum Zdro wia Mat ki Po lki w Ło dzi117 oraz
prze pa dek na rzecz WUSW w Gdań sku ma gne to wi du i 26 wi de oka set, przy po mo cy któ -
rych K. do pu ścił się prze stęp stwa118. Co cie ka we, oskar żo ny – naj wy raź niej uzna jąc tę
ostat nią ka rę za zbyt do tkli wą – zło żył od wo ła nie, a Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku za de -
cy do wał o zwro cie ma gne to wi du oraz zło że niu wi de oka set w de po zy cie tam tej szej
Prokura tu ry Re jo no wej na okres pró by11 9. Gdań scy funk cjo na riu sze nie po go dzi li się
z utra tą tak cen ne go sprzę tu. Kwe stia dal szych lo sów ma gne to wi du mar ki Sharp tra fi ła
do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Pro ku ra tu ry
Gene ral nej, gdzie wy sła no za py ta nie o za sad ność wnie sie nia w tej spra wie re wi zji nad -
zwy czaj nej120. Osta tecz nie od kon cep cji tej od stą pio no, a w stycz niu 1988 r. K. od zy skał
ma gne to wid121.

Pro jek cja dru giej czę ści fil mu Ram bo sta ła się przy czy ną kło po tów tak że in ne go wi -
de oope ra to ra. Gdy w kwiet niu 1986 r.122 W. urzą dził ca ło noc ny „ma ra ton fil mo wy”
w świe tli cy Pań stwo we go Sa na to rium Dzie cię ce go w Za bo rze, wy świe tlał nie tyl ko
obrazy roz ryw ko we jak Aka de mia Po li cyj na, ale rów nież Ram bo II, któ ry przy cią gnął
szczegól ną uwa gę taj ne go współ pra cow ni ka RUSW w Zielo nej Gó rze uczest ni czą ce go
w pro jek cji. „Zwy kły widz pa trzą cy na ten film z po zy cji nor mal ne go od bior cy [...] może
nie za uwa żyć te go, co jest ce lo wo po ka za ne” – do no sił TW, stwier dza jąc, że sta cjo nu ją -
cy w Wiet na mie żoł nie rze ar mii ra dziec kiej po ka za ni są przez Ame ry ka nów w spo sób
„wręcz od ra ża ją cy”. „Film ten nie po wi nien mieć ra cji by tu u nas w kra ju” – zwra cał
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117 Ibi dem, Po sta no wie nie Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Gdań sku o wa run ko wym umo rze niu po stę po -
wa nia kar ne go, 12 I 1987 r., s. 45–48.

118 Ibi dem, Wnio sek Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Gdań sku do Są du Re jo no we go w Gdań sku o orze -
cze nie prze pad ku na rzecz Wy dzia łu Śled cze go Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Gdań -
sku na za sa dzie art. 48 § 1 kk, 1 IV 1987 r., s. 51; ibi dem, Po sta no wie nie Są du Re jo no we go w Gdań sku,
24 IV 1987 r., s. 60.

119 Ibi dem, Po sta no wie nie Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, 6 VII 1987 r., s. 61.
120 Ibi dem, Pi smo Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku do Wy dzia łu Re wi zji Nad zwy czaj nych De par -

ta men tu Spraw Kar nych Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści w War sza wie, 13 VII 1987 r., s. 63–64; ibi dem,
Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Gdań sku do na czel ni ka Wy dzia łu In spek cji Biu ra
Śledcze go MSW w War sza wie, 21 VIII 1987 r., s. 68; ibi dem, Pi smo Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Gdań -
sku do De par ta men tu Są do we go i Uła ska wień Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej w War sza wie, 13 VIII 1987 r.,
s. 65–67.

121 Ibi dem, Po kwi to wa nie od bio ru ma gne to wi du mar ki Sharp z WUSW w Gdań sku, 28 I 1988 r., s. 81.
122 War to zwró cić uwa gę na szyb kie do cie ra nie do Pol ski no wych fil mów. Ram bo II swo ją świa to -

wą pre mie rę miał w ma ju 1985 r., a już nie ca ły rok póź niej – prze tłu ma czo ny i z na gra nym lek to rem – krą -
żył w wie lu ko piach po Pol sce.
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uwa gę zbul wer so wa ny TW12 3. Po rucz nik An drzej Żmu dziń ski, funk cjo na riusz RUSW
w Zie lo nej Gó rze, szyb ko do tarł do pe cho we go wi de oope ra to ra. W ce lu oso bi ste go zwe -
ry fi ko wa nia in for ma cji na te mat fil mu zor ga ni zo wał on na stęp nie pro jek cję (w pry wat -
nym miesz ka niu zna jo me go dys po nu ją ce go ma gne to wi dem), w któ rej uczest ni czył tak że
za stęp ca sze fa RUSW ds. SB. Żmu dziń ski fa bu łę obej rza ne go ob ra zu opi sał w no tat ce
służ bo wej: „Żoł nierz ame ry kań ski – by ły ko man dos ar mii USA [...] – otrzy mu je od swo -
je go do wódz twa pseu do nim «Ram bo» i po szcze gó ło wym prze szko le niu zo sta je prze -
rzu co ny na te re ny by łych dzia łań wo jen nych [w Wiet na mie] ze spe cjal nym za da niem,
ja kim jest od na le zie nie jeń ców ame ry kań skich. [...] Do ak cji wkra cza woj sko ra dziec kie,
któ re przy po mo cy he li kop te rów i cięż kie go sprzę tu me cha nicz ne go tro pi uciecz kę agen -
ta. Do cho dzi do wal ki [...], w cza sie któ rej uka za ne są sce ny ośmie sza nia dzia łań żoł nie -
rzy ra dziec kich. Ram bo [...] sam nisz czy le cą ce he li kop te ry [...], za bi ja du że od dzia ły
woj ska, uży wa jąc do te go ce lu łu ku ze strza ła mi, któ re za miast gro tów ma ją umiesz czo -
ne ra kie ty. Do cho dzi wresz cie do zła pa nia Ram bo, na stęp nie po ka za ne są sce ny tor tu ro -
wa nia go przez ofi ce rów ra dziec kich. Do te go ce lu uży wa ją prą du elek trycz ne go i ognia
[...]. Na stęp nie po ka za na jest dal sza nie udol ność żoł nie rzy ra dziec kich, gdyż mi mo te go,
że je niec był bar dzo pil nie strze żo ny, do cho dzi do je go uciecz ki”124.

Nie ja ko przy oka zji funk cjo na riu szo wi uda ło się usta lić, że do mia sta do tar ły tak że
ka se ty wi deo z in nym an ty ra dziec kim fil mem – Roc ky IV. Jak ra por to wał por. Żmu dziń -
ski: „Tre ścią fil mu są wal ki bok ser skie po mię dzy za wod ni kiem ra dziec kim i dwo ma ame -
ry kań ski mi. Dia lo gi po mię dzy ak to ra mi [...] są szy dzą ce w sto sun ku do na ro du
ra dziec kie go. Po nie waż [roz mów ca funk cjo na riu sza] nie wie dział, jak przed sta wić do -
kład nie tre ści nas in te re su ją ce, za pro po no wał mi obej rze nie te go fil mu u nie go w miesz -
ka niu [...]. [In for ma to ra] znam od dłuż sze go cza su ja ko do bre go, lo jal ne go ko le gę. Jest
wła ści cie lem za chod nie go sprzę tu wi deo i ma do tar cie do in nych wła ści cie li wi deo, któ -
rzy po sia da ją rów nież du że za so by ka set [...]. Po wyż szą spra wę przed sta wi łem swo je mu
prze ło żo ne mu, w wy ni ku cze go otrzy ma łem za da nie obej rze nia te go fil mu”125. Nie ste ty,
w ak tach spra wy nie za cho wa ła się no tat ka z wra że nia mi por. Żmu dziń skie go.

W., któ ry z my ślą o ka rie rze wi de oope ra to ra po rzu cił po sa dę na uczy cie la wy cho wa -
nia fi zycz ne go, w roz mo wie z funk cjo na riu szem RUSW w Zie lo nej Gó rze stwier dził, że
jest ajen tem Okrę go we go Przed się bior stwa Roz po wszech nia nia Fil mów i ma na swo ją
dzia łal ność zgo dę wy da ną przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki126. Przy znał jed nak, że
fil my z ofer ty OPRF – głów nie pro duk cji pol skiej – nie bu dzą za in te re so wa nia wi dzów.
„Du że za po trze bo wa nie po sia da ją fil my pro duk cji za gra nicz nej i ta kie ka se ty [...] moż -
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123 AIPN Po, 0134/70, In for ma cja spi sa na ze słów TW ps. „Ru di go” w cza sie od by te go spo tka nia
w dniu 23 kwiet nia br., 24 IV 1986 r., k. 3–4.

124 Ibi dem, No tat ka służ bo wa spo rzą dzo na na pod sta wie prze glą du fil mu o tre ści an ty ra dziec kiej
pt. Ram bo II – na gra ne go na ka se tę wi deo – bę dą ce go wła sno ścią spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia
krypt. „Wi deo”, 30 X 1986 r., k. 22.

125 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Wi deo” pro wa -
dzo nej przez SB RUSW w Zie lo nej Gó rze, 27 X 1986 r., k. 19. No ta be ne świa to wa pre mie ra fil mu
Rocky IV mia ła miej sce w li sto pa dzie 1985 r.

126 Trze ba przy tym za uwa żyć, że umo wa z OPRF oraz ze zwo le nie Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki wła -
ści we go te ry to rial nie urzę du wo je wódz kie go, któ rych uzy ska nie wy ma ga ło m.in. sto sow ne go wy kształ -
ce nia (np. elek tro nicz ne go) i nie ka ral no ści, po zwa la ły na roz po wszech nia nie fil mów wy łącz nie z ofer ty
OPRF.
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na uzy skać [je dy nie] dro gą pry wat ną”. Tak wła śnie, na gieł dzie elek tro nicz nej we Wro -
cła wiu, zdo był film Ram bo II, któ ry na stęp nie wy świe tlał pod czas se an sów nie tyl ko
w Za bo rze, ale rów nież w wie lu in nych miej sco wo ściach, a na wet w jed no st ce woj sko -
wej w Ba bi mo ście. Jed no cze śnie W. „za pew niał, że po waż nie po trak to wał na sze ostrze -
że nie i po dob ne fak ty w przy szło ści nie bę dą mia ły miej sca” – kon klu do wał por.
Żmu dziń ski127.

War to za uwa żyć, że gdy na po cząt ku 1986 r. do funk cjo na riu szy WUSW we Wro cła -
wiu do tar ły in for ma cje, że na ich te re nie roz po wszech nia no fil my w tech ni ce wi deo,
w tym licz ne ob ra zy o te ma ty ce an ty ra dziec kiej, wszczę tej wów czas spra wie ope ra cyj -
ne go spraw dze nia nada no kryp to nim wła śnie „Ram bo”128. Kil ku taj nych współ pra cow -
ni ków oraz funk cjo na riu szy za an ga żo wa nych do spra wy pod ję ło pró bę usta le nia
wszyst kich punk tów roz po wszech nia nia i ko pio wa nia wi de oka set bę dą cych w re gio nie
w obie gu. Za sko czy ła ich jed nak ska la zja wi ska, któ re pró bo wa li zwal czać. Funk cjo na -
riu sze uzy ska li m.in. in for ma cję, że w pro ce de rze tym mo gą tak że uczest ni czyć cel ni cy
z Gra nicz ne go Punk tu Kon tro l ne go w Zgo rzel cu. Mie li oni prze gry wać na służ bo wych
ma gne to wi dach ka se ty za kwe stio no wa ne na gra ni cy, a na stęp nie ko pie te od płat nie roz -
pro wa dzać wśród zna jo mych129. Oso by roz po wszech nia ją ce fil my w tech ni ce wi deo
mogły rów nież li czyć na życz li wość lo kal nych urzęd ni ków, któ rzy w za mian za bez płat -
ne udo stęp nia nie im ka set z fil ma mi po ma ga li omi jać pro ce du ry130 i przy my ka li oczy
na nie pra wi dło wo ści. Co gor sza, np. w Je le niej Gó rze do oglą da nia fil mów z wi de oka set
urzęd ni cy mie li wy ko rzy sty wać służ bo we ma gne to wi dy, bę dą ce na wy po sa że niu in sty -
tu cji pań stwo wych131. Jak do no sił je den z taj nych współ pra cow ni ków, sprzęt z tam tej -
sze go Wo je wódz kie go Do mu Kul tu ry by wał tak że uży wa ny do or ga ni zo wa nia
ko mer cyj nych po ka zów fil mów po cho dzą cych z nie le gal nie dzia ła ją cych wy po ży czal -
ni132. Po nad to śled czy usta li li, że „opie kę” nad tym ryn kiem miał spra wo wać se kre tarz
KW PZPR w Je le niej Gó rze133. Funk cjo na riu szom tamtejszego WUSW uda ło się na wet
uczest ni czyć w „ma ra to nie fil mo wym” or ga ni zo wa nym przez jed ne go z lo kal nych
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127 Ibi dem, No tat ka służ bo wa spo rzą dzo na na pod sta wie prze pro wa dzo nej roz mo wy z fi gu ran tem
spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Wi deo” w dniu 3 XI 1987 r., 4 XI 1987 r., k. 39–41.

128 AIPN Wr, 020/924, Wnio sek o wszczę cie spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Ram -
bo”, 9 I 1986 r., k. 3.

129 Ibi dem, In for ma cja z ust nej re la cji TW ps. „Mie czy sław”, 18 XI 1986 r., k. 14v.
130 Przy kła do wo jed na z wy po ży czal ni wi de oka set dzia ła ją cych w Je le niej Gó rze zo sta ła za re je stro -

wa na ja ko wy po ży czal nia sprzę tu RTV. Ibi dem, In for ma cja z ust nej re la cji TW [ps. „Bo le -
sław”], 1 IV 1987 r., k. 31.

131 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ppor. Alek san dra Ha me ra, 16 III 1987 r., k. 28.
132 Or ga ni za tor te go pro ce de ru miał stwier dzić, że na wet gdy by zo stał zła pa ny i uka ra ny grzyw ną,

choć by i w wy so ko ści 50 tys. zł, to i tak wyj dzie na swo je. Ibi dem, In for ma cja z ust nej re la cji TW
[ps. „Mie czy sław”], 8 IV 1987 r., k. 33.

133 Przy kła do wo, miał on na ka zać dy rek to ro wi wro cław skie go OPRF prze ję cie w ajen cję funk cjo -
nu ją cej do tych czas nie le gal nie wy po ży czal ni. „Na su ge stię [dy rek to ra OPRF], iż w Je le niej Gó rze funk -
cjo nu je już wy po ży czal nia OPRF-owska […] i że K. po sia da w swo im zbio rze pry wat nym fil my
po zba wio ne de bi tu, se kre tarz [...] stwier dził, iż OPRF-owskie fil my są bez na dziej ne, na to miast K. ma
ich sze ro ki wy bór i «niech lu dzie ma ją», a je śli cho dzi o de bit, to on już to za ła twi […]. W wy ni ku ta -
kiej sy tu acji wy po ży czal nia OPRF nie otrzy ma ła 70 no wych fil mów, któ re naj praw do po dob niej zo sta ną
skie ro wa ne do K.”. Ibi dem, Uzu peł nie nie mel dun ku nr 171 do spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt.
„Ram bo”, 14 VI 1988 r., k. 77.
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wideoope ra to rów. W Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w Świe ra do wie -Zdro ju od ra na wy świe -
tlał on baj ki z wy twór ni Wal ta Di sneya oraz fil my roz ryw ko we (m.in. Ka ra te Kid), by
dzień zwień czyć „wi de ody sko te ką” po łą czo ną z pro jek cją fil mu Com man do z Ar nol dem
Schwa rzen ne ge rem w ro li głów nej. W wy ni ku in ter wen cji funk cjo na riu szy za bez pie czo -
no wów czas czte ry te le wi zo ry, dwa ma gne to wi dy, ka me rę wi deo oraz 11 ka set z fil ma -
mi. Już po czte rech dniach ca ły ten sprzęt zo stał jed nak zwró co ny wła ści cie lo wi.
Po kon sul ta cjach z za stęp cą sze fa WUSW ds. SB oraz se kre ta rzem KW PZPR od stą pio -
no rów nież od wy cią gnię cia wo bec wi de oope ra to ra kon se kwen cji praw nych13 4. Efek tu
nie przy nio sły tak że in ne czyn no ści pro wa dzo ne w ra mach spra wy kryptonim „Ram -
bo”135, któ rą – po prze szło trzech la tach pro wa dze nia – za koń czo no, nie stwier dziw szy
żad nych nie pra wi dło wo ści136.

Mniej szczę ścia miał M., któ ry la tem 1987 r. na łódz kim tar go wi sku pró bo wał sprze -
da wać z ba gaż ni ka sa mo cho du mar ki Fiat 125p ka se ty wi deo z fil ma mi. Chociaż wo kół
po jaz du szyb ko ze bra ła się grup ka ki no ma nów za in te re so wa nych ofer tą, M. zdo łał sprze -
dać za le d wie dwie ka se ty. Trze cia trans ak cja oka za ła się za ku pem kon tro lo wa nym do -
ko na nym przez funk cjo na riu sza WUSW w Ło dzi. W trak cie prze szu ka nia sa mo cho du
na le żą ce go do pe cho we go han dlow ca za bez pie czo no jesz cze sto ka set z fil ma mi1 37. Co
gor sza, na jed nej z nich na gra ne by ły obie czę ści Ram bo, któ re Urząd Cel ny umie ścił już
wów czas w wy ka zie ty tu łów pod le ga ją cych bez względ ne mu za trzy ma niu138. „Ze wzglę -
du na sy tu ację ro dzin ną, jak i [...] oso bi stą zmu szo ny by łem od sprze dać swo ją ko lek cję,
względ nie wy mie nić na po zy cje nie oglą da ne” – tłu ma czył póź niej M., któ ry na łódz kie
tar go wi sko przy je chał z War sza wy139. Zo stał on oskar żo ny o czyn z art. 58 no wej usta -
wy o ki ne ma to gra fii, tj. o roz po wszech nia nie fil mów bez wy ma ga ne go ze zwo le nia, lecz
Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Ło dzi wy da ła po sta no wie nie o wa run ko wym umo rze niu po stę -
po wa nia. Jed no cze śnie zo bo wią za ła go do wpła ty 50 tys. zł na kon to Sto wa rzy sze nia Po -
mo cy Miesz ka nio wej dla Sie rot i wy stą pi ła do Są du Re jo no we go w Ło dzi z wnio skiem
o prze pa dek wi de oka set zna le zio nych w sa mo cho dzie M.140
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134 Jak za zna czał pro wa dzą cy spra wę funk cjo na riusz, „w trak cie czyn no ści Sz. [wi de oope ra tor]
wykazał du że zde ner wo wa nie, te le fo nu jąc do J[ele niej] Gó ry i pro sząc swo ją żo nę o «uru cho mie nie ukła -
dów»”. Ibi dem, Pi smo za stęp cy sze fa RUSW ds. SB w Lwów ku Ślą skim do na czel ni ka Wy dzia łu III
WUSW w Je le niej Gó rze, 30 IV 1987 r., k. 42–42v.

135 W tym np. pró ba za blo ko wa nia po wsta nia Klu bu Sym pa ty ków Ki na Do mo we go „Kra jan” w Je -
le niej Gó rze, któ ry – we dług śled czych – miał być przy kryw ką dla dal szej dzia łal no ści pry wat nej wy po -
ży czal ni, funk cjo nu ją cej do tych czas bez sto sow nych upraw nień. Mi mo ne ga tyw nej opi nii tam tej sze go
WUSW klub „Kra jan” wio sną 1988 r. bez prze szkód roz po czął dzia łal ność. Ibi dem, No tat ka służ bo wa
w związ ku z wy stą pie niem gru py ini cja tyw nej o za re je stro wa nie tzw. Klu bu Sym pa ty ków Ki na Do mo -
we go „Kra jan” w Je le niej Gó rze, 15 III 1988 r., k. 73–74.

136 Ibi dem, Wnio sek o za koń cze nie spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Ram bo”, 7 IV 1989 r.,
k. 10–10v.

137 AIPN Łd, pf 15/420, Pro to kół prze szu ka nia sa mo cho du oso bo we go m[ar]ki Fiat 125p,
19 IX 1987 r., k. 6–9.

138 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka An drze ja Z., 21 X 1987 r., k. 26.
139 Ibi dem, Oświad cze nie, 19 IX 1987 r., k. 12.
140 Ibi dem, Mel du nek o za koń cze niu po stę po wa nia Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Ło dzi,

29 XII 1987 r., k. 46. Osta tecz nie sąd, uzna jąc wi nę po dej rza ne go, zwięk szył ka rę fi nan so wą do 80 tys. zł,
ale rów no cze śnie za de cy do wał o zwro cie mu ka set. Ibi dem, Wy rok Są du Re jo no we go w Ło dzi,
24 V 1988 r., k. 55. Od wy ro ku od wo ła li się za rów no obroń ca, jak i pro ku ra tor. Ten pierw szy za uwa żał 
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Kło po ty spo tka ły rów nież mał żeń stwo K. z Ła sku, któ rzy w 1987 r. po rzu ci li pra cę

w za wo dzie na uczy cie la, by po uzy ska niu zgo dy Okrę go wej In sty tu cji Roz po wszech nia -

nia Fil mów oraz ze zwo leń wy dzia łów kul tu ry i sztu ki w urzę dach wo je wódz kich w Sie -

ra dzu i Piotr ko wie Try bu nal skim or ga ni zo wać w mniej szych miej sco wo ściach tych

wo je wództw pro jek cje fil mów z wi de oka set. Funk cjo na riu sze sie radz kie go WUSW usta -

li li jed nak, że pod czas se an sów wy świe tla no nie tyl ko ob ra zy z ofer ty OIRF, lecz tak że

fil my z in nych źró deł (w tym nie do pusz czo ne do wy świe tla nia w kra ju Ram�bo i Lo�dy

na pa�ty�ku)141. Za rzu ty te po twier dzi ło bli sko 30 świad ków prze słu cha nych w spra wie.

Jed no cze śnie wska za li oni na ogrom ną po pu lar ność, ja ką cie szy ły się po ka zy. Je den ze

świad ków opo wia dał: „Je sie nią 1987 r. [...] p. J., kie row nicz ka klu bu, po wie dzia ła, że

do Jó ze fo wa bę dzie przy jeż dżać wi deo w czwart ki. Zwró ci ła się do mnie, abym po wie -

sił na ta blicz ce ko ło szo sy afisz [...]. Fak tycz nie w naj bliż szy czwar tek o godz. 18.00 [...]

w klu bie by ło już spo ro mło dzie ży. Po pew nym cza sie fia tem uno [...] przy je chał [...] – na -

uczy ciel z mo jej szko ły w Ła sku [...]. Wcho dząc [...], po znał mnie i [za py tał], dla cze go

tak ma ło lu dzi. Ja mu od po wie dzia łem, że każ dy ma ro bo tę, jak to na wsi. W dniu tym

[K.] sam wniósł sprzęt [...], ja oraz in ni ko le dzy po mo gli śmy mu [...] po sta wić te le wi zor,

któ ry przy wiózł [...]. Na stęp nie [K.] wło żył ka se tę z te le dy ska mi i uru cho mił wi deo. Ro -

bił to oso bi ście, ni ko mu nie po zwo lił się do sprzę tu do ty kać. W cza sie, kie dy le cia ły te -

le dy ski [...], sprze da wał bi le ty [...] w ce nie 150 zł [...]. W su mie w Jó ze fo wie by łem

na 8–10 pro jek cjach [...]. Po pew nym cza sie do szło do nie po ro zu mień po mię dzy [K.]

a J., [któ ra] chcia ła, że by [K.] pła cił za sprzą ta nie sa li i świa tło”142. Osta tecz nie Pro ku ra -

tu ra Wo je wódz ka w Sie ra dzu pod ję ła de cy zję o umo rze niu spra wy z po wo du zni ko me go

spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu za rzu ca ne go mał żeń stwu K.143

W tym sa mym cza sie funk cjo na riu sze WUSW w Byd gosz czy uda rem ni li pró bę po -

ka zu fil mu Roc�ky IV w Klu bie Książ ki i Pra sy „Ruch” w Mą ko war sku. Or ga ni za tor pro -

jek cji po sia dał wpraw dzie ze zwo le nie wo je wo dy byd go skie go na pro wa dze nie te go ty pu

dzia łal no ści, nie mniej nie mógł oczy wi ście pre zen to wać fil mów – jak okre śli li je funk -

cjo na riu sze – „za ka za nych do pu blicz ne go oglą da nia”144. Wideooperator ze znał, że ka -

se tę z bu dzą cym za strze że nia fil mem za ku pił w pry wat nym skle pie w Byd gosz czy. „Znam

treść fil mu Roc�ky IV i stwier dzam, że przy okre ślo nej in ter pre ta cji mo że ona za wie rać

ele men ty nie po żą da ne z punk tu wi dze nia geo po li ty ki. Jed nak że obiek tyw nie jest to film

czy sto roz ryw ko wy z ele men ta mi spor tu i mu zy ki, któ ry nie po wi nien wy wie rać ne gatyw -

nych (z punk tu wi dze nia po li tycz ne go), tzn. pod bu rza ją cych itp., re ak cji na widza” – tłu -
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m.in., że oskar żo ny ko lek cjo no wał ka se ty „nie dla ce lów te zau ry za cyj nych”. Wska zy wał po nad to, że

gieł dy wy mia ny i sprze da ży wi de oka set – zaj mu ją ce się po dob ną jak M. dzia łal no ścią – funk cjo no wa ły

na te re nie ca łe go kra ju. W związ ku z tym wnio sko wał o uzna nie, że czyn nie sta no wił prze stęp stwa,

i umo rze nie po stę po wa nia. Z ko lei pro ku ra tor wniósł o orze cze nie ka ry prze pad ku za kwe stio no wa nych

ka set. Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi czę ścio wo przy chy lił się do sta no wi ska pro ku ra tu ry. Wpraw dzie ob ni -

żył wy miar ka ry fi nan so wej do 50 tys. zł, ale jed no cze śnie pod jął de cy zję o prze pad ku czę ści ka set,

w tym tych, któ re za wie ra ły po wta rza ją ce się ty tu ły, oraz fil my ob ję te za ka zem roz po wszech nia nia. Jedną

z za re kwi ro wa nych ka set by ła oczy wi ście ta za wie ra ją ca obie czę ści fil mu Ram�bo. Zob. ibi�dem, Wy rok

Są du Wo je wódz kie go w Ło dzi, 10 VIII 1988 r., k. 56–58.
141 AIPN Łd, pf 39/106, No tat ka urzę do wa por. J. Ogro dow czy ka, 19 IV 1988 r., k. 2.
142 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Zbi gnie wa A., 20 VI 1988 r., k. 91–92.
143 Ibi�dem, Mel du nek o za koń cze niu po stę po wa nia, 2 I 1989 r., k. 131–131v.
144 AIPN By, 044/1526, No tat ka urzę do wa mł. chor. Hen ry ka Za ran ka, 26 VI 1986 r., s. 25.
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ma czył sprze daw ca pra cu ją cy w pla ców ce han dlu ją cej ka se ta mi145, a wła ści ciel skle pu,
za uwa żał, że w je go oce nie tre ścio wo Roc ky IV nie od bie gał od po przed nich czę ści cy -
klu, któ re moż na by ło ofi cjal nie zo ba czyć w byd go skim ki nie „Po mo rza nin”146. Oczy wi -
ście Głów ny Urząd Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk miał w tej kwe stii in ne zda nie147,
a sklep, w któ rym kon tro le prze pro wa dzić mia ły za rów no Urząd Skar bo wy, jak i Wydział
Han dlu, Drob nej Wy twór czo ści i Usług Urzę du Miej skie go w Byd gosz czy148, wy co fał
wi de oka se ty z ofer ty. Je go wła ści ciel nie po niósł jed nak żad nych – po za po ucze -
niem – kon se kwen cji14 9.

Z ko lei, gdy w stycz niu 1988 r. do WUSW w Biel sku -Bia łej do tar ła in for ma cja, że
miesz ka niec te go mia sta, A., wraz z gru pą zna jo mych od płat nie ko piu je na do mo wym
sprzę cie fil my na ka se tach wi deo (w tym ob ra zy o te ma ty ce an ty so cja li stycz nej i por no -
gra ficz nej), na tych miast za pa dła de cy zja o za ło że niu spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia
krypt. „Ka se ta”. Za an ga żo wa no do niej aż pię ciu funk cjo na riu szy Wy dzia łu Śled cze go
i dzie się ciu Wy dzia łu III, po słu gu ją cych się pię cio ma sa mo cho da mi służ bo wy mi wy po -
sa żo ny mi w ra dio sta cje150. Pod czas prze szu ka nia do mu po dej rza ne go ujaw nio no i za re -
kwi ro wa no kil ka ma gne to wi dów oraz prze szło sto na gra nych i czy stych ka set
ma gne to wi do wych. A. ze znał wów czas, że od po nad ro ku in te re su je się wi deo, co wią że
się z kup nem i sprze da żą ka set na tar go wi skach (po część swo je go zbio ru A. jeź dził na -
wet do War sza wy), a tak że oka zjo nal nym ko pio wa niem ich za war to ści w ce lu wy mia ny
na in ne fil my. Twier dził jed nak, że je go dzia łal ność ma cha rak ter wy łącz nie hob by stycz -
ny. „Nie ukry wa łem się z tym, że po sia dam sprzęt wi deo, że mam za wsze cie ka we
filmy” – tłu ma czył śled czym151. Ze zna nia in nych wi de oama to rów z Biel ska -Bia łej po -
twier dzi ły, że A. dys po no wał im po nu ją cą ko lek cją fil mów, któ rą tylko niekiedy dzie lił
się od płat nie152,  a w swo jej dzia łal no ści wy róż niał się co naj wy żej ska lą. W 1988 r.
kupowa nie ka set od zna jo mych bądź han dla rzy z tar go wisk i ba za rów, wy ko ny wa nie
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145 Ibi dem, Oświad cze nie Zbi gnie wa K., 29 VI 1987 r., s. 51.
146 Ibi dem, Oświad cze nie, 29 VI 1987 r., s. 53.
147 Ibi dem, Pi smo dy rek to ra Okrę go we go Urzę du Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk w Byd gosz czy

do WUSW w Byd gosz czy, 1 VII 1987 r., s. 60.
148 Właściciel miał zgo dę urzę du na han del m.in. ka se ta mi, co in ter pre to wał w ten spo sób, że w swo -

jej ofer cie umiesz czał rów nież ka se ty z na gra ny mi fil ma mi. Na ta ką dzia łal ność po wi nien jed nak uzy -
skać także osob ne po zwo le nie mi ni stra kul tu ry i sztu ki. Ibi dem, Pi smo De par ta men tu Usług, Prze my słu
Drob ne go i Rze mio sła Mi ni ster stwa Han dlu We wnętrz ne go i Usług do Wy dzia łu Han dlu Urzę du Wo je -
wódz kie go w Byd gosz czy, 5 VII 1987 r., s. 49.

149 Ibi dem, Wnio sek o za koń cze nie spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Ka se ta”, 8 XII 1987 r.,
s. 18–19.

150 AIPN Ka, 013/179, Plan przed się wzięć ope ra cyj no -śled czych w dniu 20 V 1988 r., 17 V 1988 r.,
k. 5–10.

151 Ibi dem, No tat ka urzę do wa por. J. Woj ta sia, 20 V 1988 r., k. 11v. Por. ibi dem, No tat ka urzę do wa
z roz mo wy, 20 V 1988 r., k. 12–12v oraz ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go A., 27 VII 1988 r.,
k. 90–95. Szwa gier A. ze znał, że oglą dał u nie go na wi deo licz ne fil my, w tym dru gą część Ram bo. Zob.
ibi dem, No tat ka urzę do wa z roz mo wy prze pro wa dzo nej ze Sta ni sła wem J., 20 V 1988 r., k. 14–14v.

152 Opła ta za tę usłu gę mia ła wy no sić 1000 zł za na gra nie 1 go dzi ny fil mu na ka se tę do star czo ną
przez za ma wia ją ce go (stan dar do wa ka se ta VHS mie ści ła 3 lub 4 go dzi ny na gra nia). Jak ze zna wał je den
z od bior ców: „Wy bo ru fil mów do ko ny wa łem w ten spo sób, że A. wy mie niał ty tu ły i mó wił mi, o czym
te fil my są, a ja de cy do wa łem, któ re ma dla mnie na grać [...]. Z pro wa dzo nych [...] roz mów wy ni ka ło,
że jest on do sko na le zo rien to wa ny co do ak tu al nie mod nych fil mów”. Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia
świad ka Zbi gnie wa Ś., 14 VI 1988 r., k. 52v.
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kopii, wy mia na i po ży cza nie czy od sprze da wa nie obej rza nych fil mów po to, by za ro bio -
ne pie nią dze wy ko rzy stać do na by cia no wych ka set, by ły to zja wi ska ty leż nie le gal ne
w świe tle prze pi sów obo wią zu ją cej usta wy o ki ne ma to gra fii, co po wszech ne.

Tym ła twiej funk cjo na riu szom SB przy cho dzi ło ujaw nia nie ko lej nych osób ła mią -
cych prze pi sy. Je den z mi ło śni ków wi deo prze słu chi wa nych w po wyż szej spra wie przy -
zna wał za tem: „Wśród ka set [...], któ re po sia dam, znaj du ją się dwie ka se ty z na gra ny mi
fil ma mi, któ re w[edłu]g mnie za wie ra ją tre ści skie ro wa ne prze ciw ko ZSRR. Są to ka se -
ta [...], któ ra za wie ra film[y] pt. Krem�low�ski�list oraz Fol�wark�zwie�rzę�cy, oraz ka se ta [...]
za wie ra ją ca film pt. Gu�łag. Obie te ka se ty za ku pi łem od nie zna nych mi osób [...]. Chcąc
ogląd nąć ja kiś no wy film, mu sia łem po pro stu wy mie nić ka se tę na in ną [...]. Ka set z fil -
ma mi o ZSRR nie po ży cza łem ni ko mu, bo tro chę się ba łem”153.

Mi mo sta rań śled czych ża den z kil ku dzie się ciu miesz kań ców Biel ska -Bia łej, bio rą -
cych udział w ko pio wa niu, wy mia nie i za ku pie ka set ma gne to wi do wych, nie zo stał po -
cią gnię ty do od po wie dzial no ści kar nej. Do cho dze nie prze ciw ko A. wa run ko wo umo rzo no
ze wzglę du na „ni ski sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa”154. Je dy ną ka rą, ja ka spo -
tka ła wi de oama to ra, by ła wpła ta w wy so ko ści 30 tys. zł na rzecz Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Za byt ków w Ra do miu oraz 50 tys. zł ka ry na ło żo nej przez Urząd
Skar bo wy w Biel sku -Bia łej155. A. od zy skał też na le żą ce do nie go ma gne to wi dy i ko lek -
cję wi de oka set156.

Mi mo za an ga żo wa nych sił i środ ków rów nież na tym fron cie wal ki z „wi de ore wo lu -
cją” po raż ka „bez pie ki” by ła ewi dent na. Jesz cze w 1986 r. re dak tor „Po li ty ki” przy ta czał
roz mo wę pod słu cha ną pod wro cław skim klu bem „Pa ła cyk”, gdzie w każ dą nie dzie lę od -
by wał się „fe sti wal fil mo wy, przy któ rym bled nie Can nes”: „Weź pan Ram�bo – pro po -
no wał han dlarz klien to wi za in te re so wa ne mu je go ofer tą wi de oka set, na co ten miał
od po wie dzieć: «Coś pan, to już tyl ko pro win cja oglą da»”157.
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153 Ibi�dem, No tat ka urzę do wa z roz mo wy prze pro wa dzo nej z Ja nem An to nim C., 20 V 1988 r., k. 20v.
154 Ibi�dem, Po sta no wie nie o wa run ko wym umo rze niu po stę po wa nia kar ne go, 3 VIII 1988 r., 

k. 170–171v.
155 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Urzę du Skar bo we go w Biel sku -Bia łej do Wy dzia łu Śled cze go WUSW

w Biel sku -Bia łej, 6 III 1989 r., k. 126.
156 Oprócz kil ku fil mów za kwe stio no wa nych przez Okrę go wy Urząd Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk

w Biel sku -Bia łej, w któ rym to gro nie zna la zły się ob ra zy o cha rak te rze por no gra ficz nym oraz an ty so -
cja li stycz nym, m.in. jed na z czę ści se rii przy gód agen ta 007 pt. Ośmior�nicz�ka oraz trak tu ją cy o fik cyj -
nej in wa zji wojsk Ko rei Pół noc nej na USA Czer�wo�ny�świt. Ibi�dem, Za pi sek urzę do wy ppor. Ro mu al da
Mi siej ki, 29 VII 1988 r., k. 104; ibi�dem, Po kwi to wa nie [od bio ru ka set wi deo], 30 VII 1988 r., k. 114.

157 P. Ce głow ski, Groź�ne�jak�co�ca�-co�la, „Po li ty ka” 1986, nr 48, s. 7. Po pu lar ność tych fil mów (ofi -
cjal nie w kra ju nie do stęp nych) by ła tak du ża, że od po wied nie „so cjo lo gicz no -ide olo gicz ne tło” ich
powsta nia mu siał za ry so wać ma ga zyn „Film”. Ste fan Ha tys tłu ma czył czy tel ni kom, iż „nie jest przy -
pad kiem, że Ram�bo po ja wił się wła śnie te raz [...], gdy w Bia łym Do mu za sia da pre zy dent Ro nald
Reagan”, i prze ko ny wał, iż ekra no we zwy cię stwa ty tu ło we go bo ha te ra nie zmie nią hi sto rycz nej praw -
dy, „że agre so ra mi w tej woj nie by li Ame ry ka nie i że mo ral ne ra cje prze ma wia ły za ty mi, któ rzy sta li się
przed mio tem agre sji. Po ka za nie Wiet nam czy ków ja ko złych i okrut nych lu dzi ni cze go nie zmie nia”.
Zob. S. Ha tys, Ram�bo�–�sym�bol�i wy�zwa�nie, „Film” 1987, nr 37, s. 4. Por. A. Li piń ski, Cho�ry�czło�wiek
Rambo, „Ekran” 1989, nr 11, s. 11 oraz M. Czak, op.�cit., s. 30. 
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„Ma gne to wid urzą dze niem an ty so cja li stycz nym”

Służ ba Bez pie czeń stwa szyb ko zda ła so bie spra wę, że za gro że nia ide olo gicz ne zwią -
za ne z no wą tech no lo gią wy kra cza ją po za oglą da nie ka set z przy go da mi Joh na Ram bo.
Śro do wi ska ko ściel ne w Gdań sku i Kra ko wie udo wad nia ły, że dzię ki wi deo moż li we jest
prze ła ma nie mo no po lu pań stwo wej te le wi zji.

Na po cząt ku 1984 r. przy ko ście le gdań skich pal lo ty nów pw. św. Elż bie ty, z ini cja ty wy
ks. Eu ge niu sza Dut kie wi cza i zwią za ne go z „So li dar no ścią” dzien ni ka rza te le wi zyj ne go
Ma ria na Ter lec kie go1 58, po wstał Dusz pa ster ski Ośro dek Do ku men ta cji i Roz po wszech nia -
nia „Vi deo”. Swo ją dzia łal ność opie rał on po cząt ko wo na ka me rze VHS po da ro wa nej przez
ks. Ma ria na Łę ka wę, prze by wa ją ce go na mi sji w Szko cji. Pierw szym na gra niem zre ali zo -
wa nym przez Ter lec kie go by ła re je stra cja spek ta klu na pod sta wie sztu ki Osi pa Man delsz -
ta ma Wzlot Te atru Ósme go Dnia, któ rej do ko na no no cą w Po zna niu15 9. Po za bój stwie
ks. Je rze go Po pie łusz ki Ma rian Ter lec ki zre ali zo wał film do ku men tal ny Ksiądz Je rzy, któ -
ry zo stał na stęp nie roz po wszech nio ny na ka se tach wi deo w ca łej Pol sce160. W 1985 r. dzia -
łal ność Dusz pa ster skie go Ośrod ka prze rwa ło jed nak aresz to wa nie Ter lec kie go pod za rzu tem
„za bo ru mie nia wiel kiej war to ści”, czy li nie od da nia wła dzy sprzę tu fil mo we go zde le ga li -
zo wa nej „So li dar no ści”161. Ter lec ki prze sie dział w aresz cie szes na ście mie się cy bez wy ro -
ku, jed nak po wyj ściu na wol ność w 1986 r., dzię ki wspar ciu bp. Ta de usza Go cłow skie go,
na tych miast wzno wił dzia łal ność. Pod zmie nio nym szyl dem (Dział Do ku men ta cji i Po mo -
cy Dusz pa ster skich „Vi deo”) oraz z wy ko rzy sta niem no we go, po da ro wa ne go m.in. przez
ame ry kań ską Po lo nię, sprzę tu już w 1987 r. ze spół Ma ria na Ter lec kie go za re je stro -
wał III piel grzym kę Ja na Paw ła II do Pol ski, jak rów nież zre ali zo wał film do ku men tal ny
po świę co ny Ste fa no wi Ki sie lew skie mu. Pod sta wo wą for mą roz po wszech nia nia tych ma -
te ria łów oraz źró dłem utrzy ma nia dla nie za leż nych gdań skich fil mow ców po zo sta wa ły na -
gry wa ne we wła snym za kre sie ka se ty wi deo. Ich dys try bu cji i ko pio wa nia wła dze nie by ły
w sta nie kon tro lo wać. Gdy w 1988 r. z ini cja ty wy bp. Ta de usza Go cłow skie go po wo ła no
do ży cia co mie sięcz ny fil mo wy Gdań ski Ma ga zyn Ka to lic ki162, pi sem na zgo da cen zu ry
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158 W 1981 r. Ma rian Ter lec ki w ra mach tzw. te le wi zji Biu ra In for ma cyj no -Pra so we go NSZZ „So li -
dar ność” ka me rą w sys te mie U -ma tic, prze ka za ną przez Mię dzy na ro do wą Kon fe de ra cję Wol nych Związ -
ków Za wo do wych, re je stro wał po sie dze nia władz na czel nych związ ku, pu blicz ne wy stą pie nia Le cha
Wa łę sy i roz ma ite prze ja wy ro dzą ce go się nie za leż ne go ży cia spo łecz ne go, jak rów nież zre ali zo wał do -
ku ment pt. Kan dy dat, po świę co ny wy bo ro wi Le cha Wa łę sy na prze wod ni czą ce go „So li dar no ści”. W sta -
nie wo jen nym Ter lec ki do ku men to wał de mon stra cje ulicz ne i spo tka nia Tym cza so wej Ko mi sji
Ko or dy na cyj nej NSZZ „So li dar ność”, pod czas któ rych człon ko wie zde le ga li zo wa ne go związ ku wy stę -
po wa li w pe ru kach, z do kle jo ny mi wą sa mi czy bro da mi. Na gra nia te tra fia ły do za chod nich sta cji te le -
wi zyj nych i Mię dzy na ro do wej Kon fe de ra cji Wol nych Związ ków Za wo do wych w Bruk se li. Zob.: Hi sto ria
Vi deo Stu dio Gdańsk 1981–20..., http://www.vi de ostu dio.com.pl/hi sto ria.html (do stęp 4 IV 2016 r.); Ca -
ły ten czas. 25 lat Vi deo Stu dio Gdańsk, red. K. Że la zek, Gdańsk 2006, s. 16–20. Por. AIPN Gd, 66/19,
Pro to kół przy ję cia ust ne go za wia do mie nia o prze stęp stwie i wnio sku o ści ga nie kar ne Ma ria na Ter lec -
kie go w try bie usta wy o amne stii z dnia 21 VII 1983 r., 13 IX 1983 r., k. 6–7.

159 Ca ły ten czas…, s. 23.
160 Film zo stał osta tecz nie wy da ny w se rii ka set VideoNOW-a. Zob. AIPN Sz, 410/34, Ksiądz Je rzy,

[ka se ta VHS], 1987. W 1988 r. skró co na wer sja ob ra zu Ksiądz Je rzy zdo by ła Grand Prix na Mię dzy na -
ro do wym Fe sti wa lu Re por ta ży Te le wi zyj nych „Sco op” we Fran cji oraz zo sta ła wy emi to wa na przez fran -
cu ską te le wi zję TF1. Zob. Ca ły ten czas…, s. 72–73.

161 Zob. AIPN Gd, 881/1485, Spra wa Ma ria na Ter lec kie go, maj 1986 r., s. 53–60.
162 Zob. AIPN Gd, 441/122, Pro po zy cje fil mo we Dzia łu Do ku men ta cji Die ce zjal nej „Vi deo” Gdań -

skie go Ma ga zy nu Ka to lic kie go, b.d.w.
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na to wy daw nic two ogra ni cza ła na kład do 50 eg zem pla rzy. W rze czy wi sto ści tech ni cy Dzia -
łu Do ku men ta cji „Vi deo” wy ko ny wa li ich znacz nie wię cej163.

Tym cza sem rów nież od 1984 r. w Kra ko wie dzia ła ła Nie za leż na Te le wi zja Mi strze jo -
wi ce, któ ra na ro dzi ła się, gdy do tam tej szej pa ra fii pw. św. Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go
wraz z da ra mi or ga ni za cji „Ami tié Po lo gne” do tar ły ka me ra i ma gne to wid VHS. Pro -
boszcz Ka zi mierz Jan carz za de cy do wał, że bę dą one wy ko rzy sty wa ne do re je stra cji uro -
czy sto ści re li gij nych oraz wy da rzeń kul tu ral nych (kon cer ty, spo tka nia) i póź niej sze go
od twa rza nia ich wier nym. Piotr Au gu sty nek i An drzej Ja skow ski, ope ra to rzy zwol nie ni
z pra cy w Te le wi zji Kra ków, oraz Ma riusz Szu mow ski, wcze śniej dzien ni karz „Ga ze ty
Kra kow skiej”, szyb ko za czę li to wa rzy szyć z ka me rą ks. Jan ca rzo wi i re ali zo wać au tor -
skie pro gra my, w tym cykl wy wia dów pod wspól ną na zwą Nie kon tro lo wa ne roz mo wy16 4.
Pod szyl dem NTV Mi strze jo wi ce za re je stro wa no m.in.: ka za nia ks. Je rze go Po pie łusz ki,
wy wiad z jego kie row cą Wal de ma rem Chro stow skim (po za mor do wa niu du chow ne go
przez SB), re por taż z po grze bu księ dza, na gra nia ze straj ku mło dzie ży we Włosz czo wie,
wy wia dy z opo zy cjo ni sta mi (np. z Jac kiem Fe do ro wi czem), wy stę py sa ty ry ków i spek ta -
kle te atral ne (m.in. Wie czer nik w re ży se rii An drze ja Waj dy)165. Ka se ty te ko pio wa no i udo -
stęp nia no in nym pa ra fiom do ro ku 1988166.

Jak wspo mi na li je go współ pra cow ni cy, pra gnie niem ks. Jan ca rza by ło, by w każ dej
pa ra fii był do stęp ny dla wier nych ma gne to wid wraz z ko lek cją ka set. Si ła, z ja ką no wa
tech no lo gia roz prze strze nia ła się w Pol sce, spra wi ła, że rze czy wi stość szyb ko prze ro sła
ocze ki wa nia du chow ne go. Wi deo – po zwa la ją ce opo zy cji do trzeć do oby wa te li ze swo -
imi ar gu men ta mi – sta ło się na rzę dziem po wszech nym. Jak wspo mi nał Ja nusz We iss,
„włą cza ło [się] ka be lek i na gle ten te le wi zor, któ ry do tej po ry prze ma wiał znie wo lo nym
gło sem, za czął prze ma wiać wol nym gło sem”167.

Oczy wi ście „bez pie ka” świet nie zda wa ła so bie spra wę z te go fak tu. Jesz cze w li sto pa -
dzie 1985 r. TW ps. „Va leo” do no sił, że stu dent pra wa Uni wer sy te tu Łódz kie go, bacz nie
ob ser wo wa ny przez wła dze ze wzglę du na dzia łal ność opo zy cyj ną, od two rzył w jed nym
z po ko jów aka de mi ka UŁ, w któ rym zde po no wa no ma gne to wid i te le wi zor na le żą ce do klu -

„Nie ma silnych, by to zlikwidować”...
H

isto
r

ia i u
str

ó
j

213

163 Ca ły ten czas…, s. 33–35. Od 1989 r. pro du cent po słu gi wał się szyl dem Vi deo Stu dio Gdańsk,
któ ry sto su je do dziś. Ofi cjal ny wy kaz fil mów i pro gra mów zre ali zo wa nych przez ze spół M. Ter lec kie -
go w la tach 1981–1989 obej mu je 35 po zy cji pier wot nie dys try bu owa nych wy łącz nie na ka se tach VHS.
Ibi dem, s. 95–96.

164 Zob. wspo mnie nia P. Au gu styn ka w: Po śród ar mii – mu za w Ko ście le, „Biu le tyn In sty tu tu Pamięci
Na ro do wej” 2011, nr 1–2, s. 16–17. Por. Ł. Ma rek, Sym bio za Ko ścio ła kra kow skie go z kul tu rą nie za leż ną
w la tach osiem dzie sią tych XX wie ku [w:] Ko ściół i kul tu ra nie za leż na, red. B. Tracz, Ka to wi ce 2011,
s. 110–111.

165 Spek ta kle Wie czer nik oraz Wzlot zo sta ły wy da ne w se rii ka set VideoNOW-a. Zob.: AIPN Sz,
410/36, Wie czer nik, reż. An drzej Waj da; Wzlot (we dług Osi pa Man delsz ta ma), Te atr Ósme go Dnia,
[kaseta VHS], 1985(?).

166 Wspo mnie nia ope ra to rów pra cu ją cych w NTV Mi strze jo wi ce zo sta ły uwiecz nio ne w fil mie
dokumen tal nym Vi deo nie kon tro lo wa ne (2010, reż. An na Fe rens) oraz w: I. Dań ko, Kłót nie o ta śmy księ -
dza Jan ca rza, „Ga ze ta Wy bor cza” (Kra ków) 2007, nr 74, s. 10–11. Ma te ria ły ope ra cyj ne SB do ty czą ce
dzia łal no ści Nie za leż nej Te le wi zji nie zo sta ły prze ka za ne do za so bu ar chi wal ne go IPN, na to miast
w 2008 r. przed sta wi ciel TVN prze ka zał do IPN ko pie na grań NTV. Zob. Prze ka za nie ma te ria łów NTV
do IPN-u, „Ży cie Kra ko wa”, 25 III 2008 r. Zob. https://www.youtu be.com/watch?v=3OF7_wKasCE
(dostęp 4 IV 2016 r.). Na grań tych nie włą czo no do za so bu ar chi wal ne go IPN.

167 Wy po wiedź J. We is sa za: Vi deo nie kon tro lo wa ne…
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bu stu denc kie go „Pre tor”, film pt. Dro ga do Gdań ska (1983, reż. Ma xim Ford). Taj ny
współ pra cow nik czuł się w obo wiąz ku, by pro jek cję, w któ rej uczest ni czył, do kład nie opi -
sać funk cjo na riu szom WUSW w Ło dzi: „Film przed sta wiał w uję ciu do ku men tal nym nie -
któ re wy da rze nia po li tycz ne od cza su po wsta nia II Rzecz po spo li tej do XIII Ple num KC
PZPR. Przed sta wio ne wy da rze nia mia ły ten den cyj ny cha rak ter: [...] zdję cia z pod pi sa nia
pak tu o nie agre sji po mię dzy ZSRR a Niem ca mi, mo ment spo tka nia się wojsk nie miec kich
i ra dziec kich w 1939 r. na zie miach pol skich, eks hu ma cja przez Niem ców gro bów w Ka -
ty niu, na stęp nie z okre su po wo jen ne go za ak cen to wa no wy da rze nia z 1956, 1970 i 1980 r.,
pod kre śla jąc, że za każ dym ra zem par tia przed sta wia ła no wy pro gram, w któ ry spo łe czeń -
stwo wie rzy ło. Ale po 1980 r. na ród jest ostroż ny, zwąt pił w PZPR [...]. Film koń czy
się XIII Ple num, na któ rym PZPR wy stę pu je z pro po zy cją no we go pro gra mu od bu do wy
kra ju”168. Łódz ka SB nie zde cy do wa ła się pod jąć dzia łań zwią za nych z tym se an sem, lecz
po dob nych przy pad ków od no to wy wa no co raz wię cej1 69.

W 1986 r. mł. chor. Ro bert Czer ko, funk cjo na riusz RUSW w Ło si cach, po in for mo -
wał prze ło żo nych, że uczest ni czył w pro jek cji fil mów z wi de oka set, roz po wszech nia -
nych przez wi ka riu sza tam tej szej pa ra fii. Dwa z wy świe tla nych ob ra zów mia ły cha rak ter
re li gij ny i do ty czy ły te ma ty ki bi blij nej oraz ży cia pa pie ża Ja na Paw ła II. Szcze gól ny nie -
po kój funk cjo na riu sza wzbu dził jed nak trze ci z pre zen to wa nych fil mów – Prze słu cha -
nie Ry szar da Bu gaj skie go. „W fil mie tym po ka za ne są sce ny, w któ rych f[unk cjo na riu]sze
UB prze słu chu ją jed ną z ko biet przy po mo cy bru tal nych me tod, przy po mi na ją cych me -
to dy fa szy stow skie. Wszyst kie sce ny są tak skon stru owa ne, że ośmie sza ją dzia łal ność
UB i [...] lu dzi, któ rzy w tym okre sie dzia ła li z ra mie nia wła dzy lu do wej. Film ten mo że
bar dzo ujem nie od dzia ły wać na oso by go oglą da ją ce” – pi sał mł. chor. Czer ko170. Je go
in for ma cja za po cząt ko wa ła spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Wi deo”171. W wy -
ni ku prze pro wa dzo nych czyn no ści nie tyl ko pró bo wa no utwo rzyć wy kaz wszyst kich po -
sia da czy ma gne to wi dów z Ło sic172, ale usta lo no, że Prze słu cha nie – spro wa dzo ne
do mia sta przez księ ży tam tej szej pa ra fii – by ło ko pio wa ne i wie lo krot nie od twa rza ne
w do mach. Za in te re so wa nie SB i licz ne roz mo wy ostrze gaw cze prze pro wa dzo ne przez
funk cjo na riu szy szyb ko za koń czy ły te pro jek cje173.
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168 AIPN Łd, 0040/1093, t. 2, In for ma cja ope ra cyj na spi sa na ze słów TW ps. [„Va leo”], 15 XI 1985 r., k. 8.
169 Pu blicz ne pro jek cje fil mów z ka set wi deo czę sto bu dzi ły wąt pli wo ści oby wa te li. Dzie li li się ni -

mi na stęp nie z funk cjo na riu sza mi. Zob. np. AIPN Łd, 0040/1264, t. 2, In for ma cja ope ra cyj na [spi sa na
ze słów TW ps. „De karz”], 11 X 1986 r., k. 1.

170 AIPN Lu, 0179/361, No tat ka służ bo wa mł. chor. RUSW w Ło si cach R. Czer ki, 30 IX 1986 r.,
s. 10.

171 Zwra ca uwa gę „re cen zja” Prze słu cha nia au tor stwa za stęp cy sze fa RUSW ds. SB w Ło si cach:
„Ak cja fil mu roz wi ja się w ce lach wię zien nych oraz urzę dach pań stwo wych. Uka zu je w spo sób ten den -
cyj ny me to dy dzia ła nia funk cjo na riu szy służb bez pie czeń stwa, a tak że wy na tu rze nia i błę dy apa ra tu pań -
stwo we go. Ca łość przed sta wio nych w fil mie zda rzeń cha rak te ry zu je bru tal ny i aro ganc ki styl dzia ła nia
przed sta wi cie li władz pań stwo wych i po rząd ko wych. Prze ka zy wa ny tą dro gą wy pa czo ny ob raz dzie jów
Pol ski Lu do wej wy wie ra nie ko rzyst ny wpływ na świa do mość od bior ców, zwłasz cza mło dzie ży. Mo że
kształ to wać po sta wy na ce cho wa ne wro go ścią do ustro ju so cja li stycz ne go, or ga nów re sor tu spraw we -
wnętrz nych i po li ty ki par tii”. Ibi dem, Wnio sek o wszczę cie spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt.
„Wi deo”, 7 X 1986 r., s. 11–12.

172 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z Pio trem O., 20 III 1987 r., s. 23–24.
173 Ibi dem, Mel du nek nr 118/87 o za koń cze niu spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Wi -

deo”, 28 IX 1987 r., s. 39–40.
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Rów nie sku tecz na oka za ła się in ter wen cja funk cjo na riu szy RUSW w Otwoc ku, któ -
rzy otrzy maw szy in for ma cję, że w dzia ła ją cym tam punk cie usłu go wym „Fo no -Fo to”
moż na wy po ży czyć ka se ty o tre ści „pro so li dar no ścio wej”, na tych miast roz po czę li czyn -
no ści spraw dze nio we174. Po dej rze nia SB oka za ły się słusz ne, ajent pla ców ki I. ze znał, że
od kwiet nia do li sto pa da 1986 r. istot nie trud nił się wy po ży cza niem wi de oka set, któ re
wcze śniej ku po wał na sto łecz nych ba za rach. Z dzia łal no ści tej zre zy gno wał, gdy
od urzęd ni ka Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu Urzę du Mia sta w Otwoc ku do wie dział się, że
pro wa dze nie wy po ży czal ni wy ma ga uzy ska nia wie lu zgód. I. przy znał rów nież, że kil -
ka krot nie sta łym klien tom wy po ży czał tak że ka se tę z Prze słu cha niem, sam jed nak ni gdy
jej nie oglą dał z po wo du bra ku ma gne to wi du. Zo bo wią zał się jed no cze śnie, że sy tu acje
ta kie nie bę dą mia ły miej sca w przy szło ści. Jak ra por to wał funk cjo na riusz, „[I.] stwier -
dził, że mu siał by być nie speł na ro zu mu, aby ry zy ko wać dla pa ru zło tych do rob kiem swo -
je go ży cia”175.

Wy re ży se ro wa ne przez Ry szar da Bu gaj skie go176 Prze słu cha nie, któ re zre ali zo wa no
w la tach 1981–1982 w Ze spo le Fil mo wym „X” An drze ja Waj dy1 77, znaj do wa ło się
pod czuj nym okiem służb od mo men tu po wsta nia178. Mi mo że na wnio sek A. Waj dy
w fil mie osta tecz nie zmie nio no za koń cze nie179, ko lau da cja w Mi ni ster stwie Kul tu ry
i Sztu ki, która od by ła się w kwiet niu 1982 r., za owo co wa ła za ka zem pu blicz ne go
wyświe tla nia. Nie mal rów no cze śnie Nie za leż na Ofi cy na Wy daw ni cza NOW-a pod ję ła
sta ra nia, by udo stęp nić treść fil mu wszyst kim chęt nym. Jesz cze w 1983 r. zro bio no to
w for mie bez de bi to we go wy da nia sce na riu sza. Pu bli ka cja wy róż nia ła się ja ko ścią
wykona nia: okład ką ze zdję ciem Kry sty ny Jan dy, gra ją cej w fil mie głów ną ro lę, oraz
wklej ką z fo to sa mi z fil mu18 0. Dwa la ta póź niej wpro wa dzo no do nie za leż ne go obie gu
słu cho wi sko na pod sta wie Prze słu cha nia, któ re roz po wszech nia no na ka se tach ma gne -
to fo no wych1 81.
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174 AIPN, 0258/35, Wnio sek o za ło że nie spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Ka se -
ta”, 4 IX 1986 r., s. 4.

175 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ppor. A. Pał czyń skie go, 21 VIII 1987 r., s. 58–59.
176 Re ży ser po zo sta wał w za in te re so wa niu służb od 1976 r., gdy zo stał fi gu ran tem spra wy krypt.

„Nar ko man”. W jej ra mach m.in. pod słu chi wa no je go roz mo wy te le fo nicz ne, a jed no cze śnie – bez sku -
tecz nie – pró bo wa no zwer bo wać go do współ pra cy. Zob. AIPN, 001043/1605/J. 

177 Wię cej na te mat ge ne zy fil mu w: R. Bu gaj ski, Jak po wsta ło „Prze słu cha nie”, War sza wa 2010.
178 Zob. np. AIPN, 0296/197, t. 3, In for ma cja [dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk. H. Wal czyń -

skie go] do ty czą ca fil mu fa bu lar ne go pt. Prze słu cha nie, zre ali zo wa ne go przez re ży se ra Ry szar da Bu gaj -
skie go w Ze spo le Fil mo wym „X” w 1981 r., 27 V 1982 r., k. 32–34. W in for ma cji skie ro wa nej
do Mi ro sła wa Mi lew skie go, Cze sła wa Kisz cza ka, Bog da na Sta chu ry, Wła dy sła wa Cia sto nia i Wła dy -
sła wa Po żo gi wy mie nio no m.in. oso by, któ re udzie li ły po mo cy w re ali za cji fil mu: Agniesz kę Hol land,
Bo le sła wa Mi chał ka i Jac ka Pe tryc kie go. Kon sul tan tem hi sto rycz nym fil mu by ła prof. Ma ria Tur lej ska,
a kon sul tan tem do spraw wię zien nic twa Wan da Pod gór ska (b. se kre tar ka W. Go muł ki).

179 Usu nię to sce nę, w któ rej bo ha ter ka po la tach, szu ka jąc pra cy, spo ty ka na sta no wi sku kie row ni -
czym swo je go opraw cę z UB. A. Waj da uznał, że w tej wer sji film nie uzy ska de bi tu ze wzglę du na od -
nie sie nia do współ cze snej sy tu acji. No we za koń cze nie zo sta ło po zba wio ne te go wąt ku.

180 Zob. AIPN, 1165/2245, Ry szard Bu gaj ski, Prze słu cha nie, Nie za leż na Ofi cy na Wy daw ni cza
„NOWA” 1983. W tym sa mym cza sie książ kę tę wy dał rów nież In sty tut Li te rac ki w Pa ry żu. Por. Obieg
NOW-ej, oprac. Ł. Ber tram, War sza wa 2013, s. 169. 

181 AIPN, 2892/5, Prze słu cha nie – słu cho wi sko na pod sta wie no we li i ścież ki dźwię ko wej Ry szar da
Bu gaj skie go, zre ali zo wa ne przez Ja na Gal la, 1985.
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Jed nak to dzię ki tech no lo gii wi deo ob raz Ry szar da Bu gaj skie go mógł w swo jej ory -
gi nal nej po sta ci do trzeć do wi dzów. Film, któ ry jesz cze przed ko lau da cją sko pio wa no
z ta śmy fil mo wej 35 mm na ta śmę ma gne tycz ną w sys te mie U -ma tic182, zo stał na stęp nie,
w po ro zu mie niu z Grze go rzem Bo gu tą z NOW-ej, prze gra ny do for ma tu VHS. Jak wspo -
mi nał Bu gaj ski, ko pio wa nie od by ło się w do mu Kry sty ny Jan dy, do któ rej prze trans por -
to wa no czte ry ma gne to wi dy i od twa rzacz U -ma tic. „W jed nym z po ko jów [...]
roz ło ży li śmy na pod ło dze urzą dze nia, po łą czy li śmy je plą ta ni ną ka bli. Za jed nym ra zem
moż na by ło na grać czte ry ka se ty VHS. Po wtó rzy li śmy tę ope ra cję kil ka ra zy – w ten spo -
sób uzy ska li śmy kil ka na ście «ma tek». Wszyst kie ko pie Prze słu cha nia, któ re póź niej krą -
ży ły po Pol sce, po cho dzi ły wła śnie z nich”183. Co cie ka we, w trak cie roz mo wy
z funk cjo na riu szem SB, za in te re so wa nym oko licz no ścia mi sko pio wa nia fil mu, Bu gaj ski
wy parł się ja kiej kol wiek wie dzy na te mat, za uwa ża jąc, że „moż li wo ści prze gra nia fil mu
na wi de oka se ty jest tak du żo, iż nie stwa rza to pra wie żad ne go pro ble mu”. Za su ge ro wał
rów nież, by źró deł „prze cie ku” szu kać u osób, któ re ja ko by ko pio wa ły wcze śniej Prze -
słu cha nie dla „osób wy so ko po sta wio nych”184. W związ ku ze sko pio wa niem „za ka za ne -
go” fil mu Ry szard Bu gaj ski zo stał pod da ny kon tro li w ra mach spra wy ope ra cyj ne go
roz pra co wa nia krypt. „Emi grant”. Dzia ła nia SB mo gły jed nak przy brać w za sa dzie tylko
for mę uważ nej ob ser wa cji wy da rzeń. Prze słu cha nia nie da ło się już za trzy mać
na półkach.

Wio sną 1985 r. ob raz Bu gaj skie go otwo rzył se rię wi de oka set, tzw. VideoNOW-ą,
prowa dzo ną przez Jó ze fa Chaj na oraz Ma rię i Je rze go Neu fel dów185. Do ob ra zu dys try -
bu tor do łą czył wy ko na ny na mi kro kom pu te rze ZX Spec trum ko mu ni kat, że film zo stał
prze gra ny oraz roz po wszech nio ny bez wie dzy i zgo dy pro du cen ta i au to rów, a tak że in -
for ma cję, że ka se tę moż na ku pić w ce nie 12 tys. zł. „Je śli chcesz sko pio wać film [...],
prze każ Nie za leż nej Ofi cy nie Wy daw ni czej NOW-a po przez kol por te ra 1000 zł na koszt
pro duk cji na stęp nych ka set”186. Ko pie by ły wy ko ny wa ne nie mal po wszech nie. Już
w czerw cu 1985 r. TW ps. „Fo rum” do no sił, że ka se ty z Prze słu cha niem krą żą po War -
sza wie1 87. W tym sa mym cza sie w od le głym Sta szo wie funk cjo na riu sze SB prze ję li dwie
ka se ty z Prze słu cha niem. Pod da li je na stęp nie szcze gó ło wej ana li zie w Za kła dzie Kry -
mi na li sty ki Ko men dy Głów nej MO, w to ku któ rej pró bo wa no usta lić źró dło po cho dze -
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182 Bu gaj ski wspo mi nał, że aby nie bu dzić po dej rzeń tech ni ków zaj mu ją cych się ko pio wa niem, pu -
deł ka z ory gi nal ny mi ta śma mi pod pi sa no ty tu łem in ne go fil mu wy pro du ko wa ne go w Ze spo le Fil mo -
wym „X” (Mat ka Kró lów Ja nu sza Za or skie go), tak też ozna czo no za mó wie nie na wy ko na nie ko pii.
Ko pio wa nie od by ło się wie czo rem. „Na stęp ne go dnia film miał być po sła ny do Mi ni ster stwa Kul tu ry
na ko lau da cję. Wie dzia łem, że wię cej go już nie zo ba czę”. Zob. R. Bu gaj ski, op. cit., s. 85. Por.:
AIPN, 0222/817, t. 2, No tat ka in for ma cyj na [w spra wie prze gra nia fil mu fa bu lar ne go pt. Prze słu cha nie
R. Bu gaj skie go na ka se tę wi deo], 22 IV 1985 r., s. 27; ibi dem, t. 1, Pi smo dy rek to ra Wy twór ni Fil mów
Do ku men tal nych do dy rek to ra PRF „Ze spo ły Fil mo we”, 6 VIII 1982 r., s. 72; ibi dem, Pi smo dy rek to ra
PRF „Ze spo ły Fil mo we” do Sta ni sła wa Ste fań skie go, pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Kul tu ry i Sztu -
ki, 26 VIII 1982 r., s. 74–75.

183 R. Bu gaj ski, op. cit., s. 98–99.
184 AIPN, 0222/817, t. 2, No tat ka in for ma cyj na z prze pro wa dzo nej roz mo wy w dniu 4 V br. z Ry -

szar dem Bu gaj skim, 21 X 1985 r., s. 39.
185 Obieg NOW-ej…, s. 191.
186 Zob. AIPN Sz, 410/29, Prze słu cha nie, [ka se ta VHS], 1985.
187 AIPN, 0222/817, t. 2, No tat ka płk. S. Mi ko łaj skie go do ty czą ca spo tka nia z TW ps. „Fo -

rum”, 20 VI 1985 r., s. 78.
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nia na grań. Kosz tow ne i pra co chłon ne czyn no ści nie przy nio sły jed nak spo dzie wa nych
efek tów. Oka za ło się, że wi de oka se ty zdo by te przez SB to ko lej ne już ko pie ko pii188.

Co gor sza, na okład ce ka set z Prze słu cha niem na dru ko wa ny był nu mer 001, co mog ło
su ge ro wać, że NOW-a za mie rza wy dać przy naj mniej trzy cy fro wą licz bę ob ra zów189. W wy -
wia dzie dla „Ty go dni ka Ma zow sze” au to rzy tej ini cja ty wy tłu ma czy li: „Z cza sem wi deo
bę dzie kon ku ren cyj ne wo bec te le wi zji, al ter na tyw ne wo bec ki na. I zu peł nie nie do opa no -
wa nia przez czer wo ne go. To jest na praw dę na sza broń w wal ce o nie za leż ną kul tu rę.
Przed na mi prze ła ma nie ko lej ne go mo no po lu wła dzy. Wi deo [...] ma [...] jesz cze jed ną do -
dat ko wą za le tę: [...] świet nie in te gru je lu dzi. Krę ce nie fil mu, or ga ni zo wa nie dys try bu cji,
zdo by wa nie sprzę tu, wresz cie sa mo oglą da nie – wszyst ko to ro bi się w gru pach”190.

Jak wspo mi nał Ja nusz We iss: „Kie dy [...] zo sta łem szczę śli wym po sia da czem Prze -
słu cha nia, oka za ło się, że mnó stwo lu dzi chce je obej rzeć, a pra wie nikt nie ma ma gne -
to wi du. Ja zaś mo głem po ży czyć to urzą dze nie od są sia da [...], któ ry przy wiózł je so bie
ze Zjed no czo nych Emi ra tów Arab skich wraz z trze ma fil ma mi. By ły to dwa fil my o Ja -
me sie Bon dzie zdub bin go wa ne na nie miec ki oraz film por no gra ficz ny w ory gi nal nej nie -
miec kiej wer sji ję zy ko wej. Wie dza o ma gne to wi dach by ła wte dy tak mi zer na, że
przy ja ciel ów na le gał sta now czo, bym no sił go wy łącz nie w po zy cji po zio mej, al bo wiem
każ de od wró ce nie do pio nu spo wo du je nie od wra cal ne uszko dze nia. Przy no si łem więc
od nie go (w po zio mie) ma gne to wid i urzą dza łem – po cząt ko wo dla przy ja ciół, po tem dla
przy ja ciół przy ja ciół [...] – po ka zy fil mu Prze słu cha nie [...]. Po tem po ja wi ły się ko lej ne
fil my NOW-ej – jak Piel grzym ka Krzysz to fa Żu row skie go czy Ro bot ni cy ’80 An drze ja
Cho da kow skie go i An drze ja Za jącz kow skie go [...]. Mo ja pu blicz ność [...] za czę ła mi
jednak mó wić: wiesz, Prze słu cha nie, Hi sto ria Pol ski, Ro bot ni cy – to jest jaz da obo wiąz -
ko wa, my bar dzo chęt nie. Ale [...] my śmy w ży ciu Bon da nie wi dzie li [...]. Wkrót ce mia -
łem już ta kie fa bu ły jak Łow ca je le ni, 1984, Fol wark zwie rzę cy, Wy bór Zo fii z Me ryl
Streep – wszyst kie u nas na in dek sie”191.

W 1986 r. wśród ka set wy da wa nych przez NOW-ą po ja wi ła się au dy cja pt. Wie czór
z Jac kiem Fe do ro wi czem192, bę dą ca dla SB do wo dem, że tech no lo gia wi deo nie sie dla sys -
te mu wła dzy jesz cze jed no za gro że nie. Ja cek Fe do ro wicz – ak tor, sa ty ryk i ry sow nik – był
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188 Ibi dem, Spra woz da nie z prze pro wa dzo nych ba dań w spra wie nr OE-IV-02348/85, 12 VII 1985 r.,
s. 59. Por. R. Bu gaj ski, op. cit., s. 99. Sam re ży ser, któ re mu wła dze PRL de fac to unie moż li wi ły wy ko -
ny wa nie za wo du, we wrze śniu 1985 r. wy emi gro wał do Ka na dy. Zob. AIPN, 0222/817, t. 2, Mel du nek
o za koń cze niu spra wy krypt. „Emi grant”, 30 IX 1988 r., s. 131; AIPN, 1002/3393, Po da nie (kwe stio na -
riusz) Ry szar da Bu gaj skie go do Biu ra Pasz por tów MSW w spra wie wy da nia ze zwo le nia na wy jazd
do Ka na dy, 10 IV 1985 r., k. 14. 

189 Osta tecz nie w la tach 1985–1989 w se rii VideoNOW-a wy da no 21 ka set VHS. Zob. Obieg 
NOW-ej…, s. 264.

190 Jak do ki na. Roz mo wa z VideoNOW-ą, „Ty go dnik Ma zow sze” 1985, nr 129, s. 2. W wy wia dzie
udzie lo nym „Ga ze cie Wy bor czej” Ma rek Bień czyk wspo mi nał, że za pro sił Ma rię Ja nion do ob skur ne go
miesz ka nia na war szaw skiej Pra dze, gdzie wów czas miesz kał, bo tyl ko tam, u są sia dów, był ma gne to -
wid, na któ rym mo gli obej rzeć wła śnie Prze słu cha nie. Zob. Ma rek Bień czyk: Mam kło po ty z Dio ni zo -
sem, „Ga ze ta Wy bor cza” („Du ży For mat”) 2011, nr 81, s. 14. 

191 J. We iss spro wa dzał tak że m.in. ka se ty pro du ko wa ne przez Mi ro sła wa Cho jec kie go w Pa ry żu
pod szyl dem „Vi deo -Kon takt”: „Cze góż tam nie by ło? Roz mo wy z Cze sła wem Mi ło szem [...]. Ma te ria -
ły z dzien ni ków te le wi zyj nych ca łe go świa ta, któ re mo gły lu dzi w Pol sce za in te re so wać. Re la cje z de -
mon stra cji i pro te stów w spra wie Pol ski [...] – wszyst ko pro fe sjo nal nie na gra ne i zmon to wa ne”.
Wspo mnie nia J. We is sa za: O. Bra niec ka, Ni gdy żad nej wpad ki, „Bi bu ła” 2006, nr 4, s. 10–11.

192 Zob. AIPN Sz, 410/32, Wie czór z Jac kiem Fe do ro wi czem, [ka se ta VHS], 1986.
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roz pra co wy wa ny przez SUSW od stycz nia 1982 r. w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj -
ne go krypt. „Ko bra”, któ ry w lu tym 1987 r. prze kwa li fi ko wa no na spra wę ope ra cyj ne go
roz pra co wa nia193. Ten zwią za ny z Ko mi te tem Kul tu ry Nie za leż nej opo zy cjo ni sta od 1980 r.
ak tyw nie włą czył się w dzia łal ność NSZZ „So li dar ność”. Uczest ni czył przede wszyst kim
w dru gim obie gu kul tu ry, m.in. po przez wy stę py sa ty rycz ne or ga ni zo wa ne w ko ścio łach
oraz two rze nie ry sun ków roz pro wa dza nych po za ofi cjal ny mi ka na ła mi (np. słyn ny Por -
tret nie zna ne go męż czy zny z wą sem) i ko mik su So li dar ność – 500 pierw szych dni, co mia -
ło na ce lu – jak pod su mo wy wa li funk cjo na riu sze SUSW – „wy szy dza nie i po ni ża nie
ustro ju so cja li stycz ne go i władz PRL”. Sam Fe do ro wicz wie lo krot nie mó wił wów czas
o fe no me nie „kul tu ry nie za leż nej”, czy li „nie cen zu ro wa nej i nie opła ca nej przez pań stwo”,
któ rej uda ło się prze ła mać mo no pol in for ma cyj ny w pań stwie „usi łu ją cym skon tro lo wać
każ dą wy po wiedź pu blicz ną”194. W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych dzię ki ma gne to -
wi do wi mógł roz sze rzyć swo ją ak tyw ność na no we me dium, a w wy wia dzie udzie lo nym
„Ty go dni ko wi Ma zow sze” okre ślił tę in no wa cyj ną dzia łal ność mia nem „uszla chet nia nia
pro gra mu te le wi zyj ne go”. „Ja ko szczę śli wy po sia dacz ma gne to wi du na gry wa łem [...] ob -
raz te le wi zji PRL bez dźwię ku, nie wie dząc jesz cze, co z nim zro bię [...]. Zu peł nym przy -
pad kiem, chy ba spraw dza łem ja kość mi kro fo nu, pa trząc na ob raz mó wią ce go [se kre ta rza
KC PZPR Wal de ma ra] Świr go nia, za czą łem so bie wy obra żać, jak też on mó wi i co mó -
wi. Zo sta wi łem so bie to na gra nie, a po tem pu ści łem mo jej żo nie i jej przy ja ciół ce, któ re
bar dzo się z te go śmia ły. Prze te sto wa łem to jesz cze na kil ku oso bach – to sa mo. Do ro bi -
łem więc do resz ty ob ra zów dźwięk [...], dla czło wie ka, któ ry ma prak ty kę ra dio wą, jest
to rzecz pro sta. Tak po wsta ła mo ja wer sja Dzien ni ka Te le wi zyj ne go” – opo wia dał o ku li -
sach po wsta nia na gra nia. Po chwi li do da wał, że je go au dy cja to swo isty akt ze msty na te -
le wi zji. „Do tąd to ona ro bi ła z [wi dzem], co chcia ła, te raz ja ro bię z nią, co chcę”195. Już
wcze śniej Fe do ro wicz w swo ich pu blicz nych wy stą pie niach prze strze gał przed oglą da -
niem te le wi zji. Pod kre ślał, że jej pro gram jest uło żo ny pod stęp nie, a war to ścio we po zy cje
(np. za gra nicz ne fil my) są pod su wa ne wi dzom wy łącz nie ja ko „przy nę ta”, by przy cią gnąć
ich przed te le wi zor, a na stęp nie wy emi to wać po żą da ny prze kaz196. W tym wła śnie sen sie
sa ty ryk za uwa żał, że „ma gne to wid był urzą dze niem an ty so cja li stycz nym, po nie waż sku -
tecz nie od cią gał od pro pa gan dy ko mu ni stycz nej”197.

Ka se ta wi deo Wie czór z Jac kiem Fe do ro wi czem już w li sto pa dzie 1986 r. tra fi ła w ręce
funk cjo na riu szy SB19 8. Wkrót ce oka za ło się, że Fe do ro wicz roz po wszech niał na wi deo
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193 AIPN, 01322/4039, Uzu peł nie nie mel dun ku nr 50 do ty czą ce prze kwa li fi ko wa nia kwe stio na riu -
sza ewi den cyj ne go na spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia, 20 II 1987 r., s. 22–23.

194 Ibi dem, Ste no gram z wy kła du wy gło szo ne go przez ak to ra Jac ka Fe do ro wi cza w dniu 30 IV 1985 r.
o godz. 19.00 w ko ście le MBKP w Sta lo wej Wo li pt. „O kul tu rze nie za leż nej” w ra mach Ty go dnia Kul -
tu ry Chrze ści jań skiej, 1 V 1985 r., s. 191.

195 Mo im two rzy wem jest bie żą ca chwi la. Roz mo wa z Jac kiem Fe do ro wi czem, „Ty go dnik Ma zow -
sze” 1987, nr 202, s. 1, 3.

196 AIPN, 01322/4039, Ste no gram wy stą pie nia wy gło szo ne go przez Jac ka Fe do ro wi cza, s. Ja nu sza,
w dniu 22 XI 1985 r. w ko ście le św. Krzy ża w War sza wie w godz. 19.45–21.15, b.d., s. 258.

197 Wy po wiedź J. Fe do ro wi cza za: Vi deo nie kon tro lo wa ne...
198 AIPN, 01322/4039, No tat ka służ bo wa [do ty czą ca ka se ty wi deo z wy stą pie niem Jac ka Fe do ro wi -

cza], 18 XI 1986 r., s. 502. W czerw cu 1987 r. in ną ko pię na gra nia w Do mu Han dlo wym Na uki PAN
w War sza wie za ku pił TW za an ga żo wa ny do spra wy. Zob. ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu III-1
SUSW w War sza wie, 5 VI 1987 r., s. 1181–1182.
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rów nież na gra nia swo ich pu blicz nych wy stą pień, któ re co raz czę ściej by ły re je stro wa ne
ka me rą19 9 (w 1987 r. NOW-a wy da ła na stęp ną ka se tę z kom pi la cją twór czej ak tyw no ści
sa ty ry ka, w tym z ko lej ny mi prze rób ka mi Dzien ni ka Te le wi zyj ne go, pt. Dru gi wie czór
z Jac kiem Fe do ro wi czem). W oce nie praw nej tych ma te ria łów spo rzą dzo nej przez Biu ro
Śled cze MSW pod kre śla no, że two rzo ne przez Fe do ro wi cza „pa ro die pro gra mów te le -
wi zyj nych, jak kol wiek na ce cho wa ne sa ty rą i iro nią, za wie ra ją sze reg tre ści, któ rych za sa -
ty rycz ne uznać nie moż na”, a ce lem ich au to ra by ło zdys kre dy to wa nie „przed sta wi cie li
na czel nych or ga nów pań stwo wych i par tyj nych” po przez „ne ga cję ich kom pe ten cji w za -
kre sie wy ko ny wa nych funk cji, co z ko lei ma wy wo łać osła bie nie za ufa nia do wła dzy
w ogó le”. Dzia łal ność Jac ka Fe do ro wi cza wy peł nia ła za tem zna mio na prze stęp stwa
z art. 282a Ko dek su kar ne go (tj. dzia ła nia w ce lu wy wo ła nia nie po ko ju pu blicz ne go lub
roz ru chów)200. Osta tecz nie jed nak – choć funk cjo na riu sze po dej mo wa li pró by po wstrzy -
ma nia dzia łal no ści sa ty ry ka, po przez blo ko wa nie je go wy stą pień pu blicz nych i wy staw
(po wo łu jąc się przy tym na na ru sze nie prze pi sów o kon tro li pu bli ka cji i wi do wisk) oraz
sprze da ży gra fik (z wy ko rzy sta niem prze pi sów kar no -skar bo wych)201 – ak tyw ność Fe -
do ro wi cza w za kre sie na grań tech ni ką ma gne to wi do wą po zo sta ła bez od po wie dzi SB202.

W 1987 r. Ja cek Fe do ro wicz za swo ją twór czość wi deo zo stał uho no ro wa ny na gro dą
kul tu ral ną „So li dar no ści”203. „Ce ny ma gne to wi dów [...] le cą w dół na łeb na szy ję
[...] – mó wił sa ty ryk. – Je stem prze ko na ny, że ma gne to wi dy sta ną się już nie dłu go tak
po pu lar ne jak ma gne to fo ny [...]. Zresz tą [...] za nim [...] ma gne to wi dy sta nie ją, być mo -
że zo ba czą pań stwo te mo je pro duk cje te le wi zyj ne na ekra nach te le wi zo rów. Nada ne
przez Te le wi zję Pol ską. Być mo że do te go cza su już bę dzie my mie li pol ską te le wi zję [...].
Ni gdy nie na le ży tra cić na dziei”204.

„Nie ma silnych, by to zlikwidować”...
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199 Ibi dem, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW ppłk. M. Śpi tal nia -
ka, 24 XII 1986 r., s. 610–611. Co cie ka we, wi de oka se ty po zy ska no z Am ba sa dy USA w War sza wie.
Uwa gę funk cjo na riu szy zwró cił rów nież fakt, że Fe do ro wicz od tej po ry miał ogra ni czyć licz bę spo tkań
z pu blicz no ścią, któ re chciał za stą pić po ka za mi wi deo z na gra nych wcze śniej wy stą pień. Zob. ibi dem,
No tat ka służ bo wa mjr. A. Do brze lew skie go, 27 I 1987 r., s. 545; ibi dem, No tat ka służ bo wa szer. W. Lesz -
czyń skie go, 1 XII 1987 r., s. 1597.

200 W oce nie praw nej wska zy wa no rów nież na moż li wość uka ra nia J. Fe do ro wi cza z art. 52a § 1
pkt 2 Ko dek su wy kro czeń, tj. dzia ła nia w ce lu wy wo ła nia nie po ko ju pu blicz ne go lub roz ru chów, je że li
za sięg czy nu al bo je go skut ki nie by ły znacz ne. Ibi dem, Oce na praw na nie któ rych prze ja wów dzia łal no -
ści Jac ka Fe do ro wi cza, 31 XII 1986 r., s. 623–625. Por. ibi dem, [Dzia łal ność Jac ka Fe do ro wi cza w sfe -
rze wi deo], maj 1987 r., s. 1242.

201 Zob. ibi dem, In for ma cja o prze pi sach re gu lu ją cych nie któ re aspek ty pra cy ar ty sty gra fi ka w kon -
tek ście spra wy J. Fe do ro wi cza i moż li wo ści udo wod nie nia mu nad użyć po dat ko wych oraz try bu po stę -
po wa nia w tych spra wach, 11 III 1987 r., s. 843–855. Por. ibi dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III-1
SUSW w War sza wie do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu II MSW, 2 IV 1987 r., s. 804–805; ibidem,
Ma te ria ły na te le kon fe ren cję w dniu 5 X [1987 r.], 1 X 1987 r., s. 1465–1468.

202 W 1988 r. do funk cjo na riu szy SB do tar ła np. in for ma cja, że za ku pem praw au tor skich do na grań
Jac ka Fe do ro wi cza za in te re so wa na jest ame ry kań ska fir ma Al mark Cor po ra tion, pla nu ją ca roz po wszech -
niać je na te re nie USA, Ka na dy i Eu ro py Za chod niej. Zob. ibi dem, Uzu peł nie nie mel dun ku nr 247 spra -
wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „Ko bra”, 15 VI 1988 r., s. 1430.

203 Sa ty ryk tłu ma czył wów czas, że „jak na gry wam ten dzien nik, […] to si łą rze czy mu szę go oglą -
dać. To jest pra ca w wa run kach szko dli wych dla zdro wia”. Ibi dem, Ste no gram z wy stą pie nia Jac ka
Fedoro wi cza w bu dyn ku ka te che tycz nym w Go rzy cach w dniu 28 III 1987 r. w go dzi nach 18.45–20.05,
4 IV 1987 r., s. 1082.

204 Ibi dem, Ste no gram z wy stę pu Jac ka Fe do ro wi cza w ko ście le w Tar no brze gu–Ser bi nowie,
w dniu 30 III 1987 r., o godz. 17.15, 11 IV 1987 r., s. 1098. Ja cek Fe do ro wicz od stycz nia 1995 r. 
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*    *    *

Ob raz dzia łań funk cjo na riu szy SB, ma ją cych na ce lu po wstrzy ma nie dys try bu cji i wy -
świe tla nia fil mów „go dzą cych w kon sty tu cyj ne za sa dy po li ty ki za gra nicz nej Pol skiej
Rze czy po spo li tej Lu do wej oraz jej so ju sze” (ze szcze gól nym uwzględ nie niem se rii Ram -
bo)205, któ ry wy ła nia się z ma te ria łów ar chi wal nych IPN, jed no znacz nie wska zu je, że
dzia ła nia te by ły ty leż in ten syw ne, co cha otycz ne i nie sku tecz ne. Zwra ca uwa gę przede
wszyst kim nie mal cał ko wi ty brak syn chro ni za cji prac w ska li kra ju20 6, owo cu ją cy m.in.
pró ba mi po cią gnię cia do od po wie dzial no ści oby wa te li roz po wszech nia ją cych te sa me
na gra nia w tech no lo gii wi deo przy za sto so wa niu róż nych prze pi sów praw nych, jak rów -
nież brak wspar cia ze stro ny wła dzy są dow ni czej, naj czę ściej orze ka ją cej, że ak tyw ność
Po la ków zwią za na z ryn kiem wi deo ce cho wa ła „zni ko ma szko dli wość spo łecz na”. Jed -
no cze śnie rzu ca się w oczy nie za chwia na wia ra funk cjo na riu szy w to, że „tra dy cyj ny mi”
me to da mi SB da się za trzy mać „wi de ore wo lu cję”.
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two rzył emi to wa ny w Te le wi zji Pol skiej pro gram sa ty rycz ny Dzien nik Te le wi zyj ny, w któ rym – po dob -
nie jak de ka dę wcze śniej – żar to wał z po li ty ków, umiesz cza jąc ich wy ci na ne z in nych au dy cji wy po wie -
dzi w wy my ślo nym kon tek ście. 

205 W ak tach IPN za cho wa ło się wię cej śla dów te go ty pu dzia łań. Przy kła do wo, gdy w mar cu 1987 r.
do Wy dzia łu III WUSW w Ra do miu do tar ła in for ma cja ope ra cyj na od TW, że na te re nie mia sta funk cjo -
nu je punkt od płat ne go wy po ży cza nia ka set ma gne to wi do wych, ma ją cy w ofer cie fil my „o ne ga tyw nych
tre ściach po li tycz nych i por no gra ficz ne”, bły ska wicz nie za pa dła de cy zja o wszczę ciu spra wy ope ra cyj -
ne go spraw dze nia. W trwa ją cych pół ro ku czyn no ściach ope ra cyj nych wy ko rzy sta no dwóch taj nych
współ pra cow ni ków, kon takt ope ra cyj ny, kon takt służ bo wy oraz środ ki wy dzia łów „T” i „W” (w tym
per lu stra cję ko re spon den cji). Choć po dej rze wa no, że z usług wy po ży czal ni mo że ko rzy stać na wet funk -
cjo na riusz WUSW w Ra do miu, osta tecz nie in for ma cje uzy ska ne od TW nie zo sta ły po twier dzo ne. Po -
dej rza ny miesz ka niec Ra do mia wpraw dzie po sia dał ma gne to wid i ko lek cję ka set, głów nie „fil my
przy go do we pro duk cji za chod niej, któ re u nas się jesz cze nie uka za ły”, jed nak udo stęp niał je nie od płat -
nie i wy łącz nie zna jo mym. W sierp niu 1987 r. spra wę za mknię to. AIPN Ra, 05/711, Mel du nek koń czą -
cy spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Film”, 11 VIII 1987 r., s. 20; ibi dem, No tat ka służ bo wa
z 15 IV 1987 r., s. 27; ibi dem, Wy ciąg z in for ma cji od TW ps. „Ni ski”, 7 V 1987 r., s. 37; ibi dem, Wy -
ciąg z in for ma cji od TW ps. „Ni ski”, 15 VI 1987 r., s. 40. Z ko lei funk cjo na riu sze WUSW w Pi le na prze -
ło mie lat 1988 i 1989 otrzy ma li in for ma cję od TW, że w in ter na cie Ze spo łu Szkół Za wo do wych
w Ja stro wie od by wa ją się pro jek cje fil mów z wi de oka set. Wszczę to wów czas spra wę ope ra cyj ne go roz -
pra co wa nia krypt. „Fil mo wiec”, w to ku któ rej zo sta ła pod ję ta m.in. pró ba usta le nia wszyst kich za miesz -
ka łych na te re nie gmi ny po sia da czy ma gne to wi dów oraz spo so bów, w ja ki zdo by wa ją oni fil my.
Pro wa dzo no rów nież ob ser wa cję in ter na tu. W trak cie roz mo wy z funk cjo na riu szem RUSW w Zło to wie
kie row nik tej pla ców ki wy ja śnił, że zgo dę na pro jek cje wy dał na proś bę wy cho wan ków, a pod czas se -
an sów wy świe tla ne by ły tyl ko „fil my sen sa cyj ne, bo ta kie wy łącz nie za in te re so wa nia zgła sza ła mło -
dzież”. Im pre zy te za koń czy ły się na po cząt ku 1989 r., po nie waż do in ter na tu za czę li scho dzić się
miesz kań cy mia sta, „co za kłó ca ło po rzą dek i kon tro lę nad mło dzie żą”. AIPN Po, 052/516, Wnio sek
o wszczę cie spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „Fil mo wiec”, 2 XII 1988 r., s. 3–4; ibi dem, Wy -
ciąg z in for ma cji ope ra cyj nej przy ję tej od TW ps. „Ka myk”, 28 XI 1988 r., s. 31; ibi dem, No tat ka służ -
bo wa in spek to ra RUSW w Zło to wie do ty czą ca roz mo wy z na czel ni kiem mia sta i gmi ny
w Okon ku, 19 X 1988 r., s. 26–27; ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca czyn no ści w Biu rze Ewi den cji
Lud no ści Urzę du Mia sta i Gmi ny w Okon ku, 25 X 1988 r., s. 28–29; ibi dem, No tat ka służ bo wa z prze -
pro wa dzo nej roz mo wy z Jó ze fem Cz., 4 IX 1989 r., s. 35–36.

206 Pró ba ta kiej syn chro ni za cji, w ra mach spraw obiek to wych o wspól nym kryp to ni mie „Fa la”, mia -
ła miej sce choć by wo bec rów nie groź ne go zja wi ska od bio ru na te re nie PRL sy gna łu te le wi zji sa te li tar -
nej. Wię cej na te mat fe no me nu po pu lar no ści te go zja wi ska zob. B. Klu ska, Te le wi zja z ko smo su, „Ga ze ta
Wy bor cza” („Ale Hi sto ria”) 2016, nr 213, s. 14–15.
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Jesz cze je den przy kład. Gdy do WUSW w Gli wi cach do tar ła in for ma cja o pro jek -
cjach fil mów o cha rak te rze an ty ra dziec kim, ja kie mia ły się od by wać w pry wat nych
miesz ka niach, od po wie dzią władz by ła prze pro wa dzo na w lip cu 1988 r. kon tro la w klubie
stu denc kim „Spi ra la”, w któ rym w każ dą nie dzie lę od by wa ła się „gieł da wi deo”.
W zakro jo nych na sze ro ką ska lę dzia ła niach wy ko rzy sta no „10 funk cjo na riu szy pre wen -
cji, 24 funk cjo na riu szy ope ra cyj nych, 2 ra dio wo zy, 5 sa mo cho dów pry wat nych, 5 ra dio -
te le fo nów, 1 apa rat fo to gra ficz ny”, w efek cie cze go za trzy ma no do wy ja śnie nia 15 osób,
„1 te le wi zor ko lo ro wy, 1 sa mo chód Fiat 126p, 38 wi de oka set”. Jak do no sił bio rą cy udział
w ak cji por. Ro man Ja ni szew ski, st. insp. Wy dzia łu III SB RUSW w Gli wi cach, wy da -
rze nie to – za koń czo ne po zor nym suk ce sem SB – wy wo ła ło „sze reg kon tro wer syj nych
dys ku sji w śro do wi sku [...] by wal ców giełd sprzę tu wi deo. [...] Pew ne za sko cze nie wy -
wo łał fakt, że po [pół to ra]rocz nym funk cjo no wa niu gieł dy za in te re so wa ła się nią mi li cja
[...]. «Cze go oni mo gą chcieć?» [...]. Uwy pu kla się to, że na sze pra wo jest nie do sko nałe
i ni by nie wol no giełd bez ze zwo le nia or ga ni zo wać, a się je or ga ni zu je i nie ma silnych,
by to zli kwi do wać”207. Ta ostat nia re flek sja por. Ja ni szew skie go oka za ła się słuszna20 8.

Ży cie do wy da rzeń opi sy wa nych w ar ty ku le do pi sa ło nie spo dzie wa ną pu en tę. Prze -
mia ny ro ku 1990, choć wy da wa ło się, że za koń czą na pol skim ryn ku wi deo etap zma gań
po mię dzy pry wat ną ini cja ty wą a wła dza mi, da ły po czą tek ko lej nej „wi de ore wo lu cji”,
tym ra zem już wy łącz nie na tle „biz ne so wym”209. Ry wa li za cja o port fe le po nad 5 mi lio -
nów po sia da czy ma gne to wi dów przyj mo wa ła ko lej ne for my, a le gal ni dys try bu to rzy wal -
czy li z „pi ra ta mi” na róż ne spo so by210. Wciąż dzia ła ją cy w bran ży prezes spółdzielni „Pro
Omnia”, nie go dząc się na do mi na cję du żych dys try bu to rów ta kich jak ITI211, któ rzy na -
rzu ci li wy po ży czal niom za kaz two rze nia ko lej nych ko pii fil mów za ku pio nych le gal nie,
a zu ży wa ją cych się z każ dym ko lej nym od two rze niem no śni ka, w ma ju 1991 r. za ło żył
Pol ską Par tię Po sia da czy Ma gne to wi dów – Par tię V. Jej głów nym sta tu to wym ce lem mia -
ła być „obro na praw oby wa tel skich, w tym pra wa do roz ryw ki, a zwłasz cza do po sia da -
nia, dys po no wa nia i ko rzy sta nia z war to ści kul tu ro wych utrwa lo nych w tech ni ce
wi deo”212, co re ali zo wa no po przez or ga ni za cję sie ci wy po ży czal ni ofe ru ją cych fil my
taniej niż kon ku ren cja dys po nu ją ca wy łącz nie na gra nia mi li cen cjo no wa ny mi. Przez rok
dzia łal no ści par tia po zy ska ła prze szło 40 tys. człon ków ze bra nych w bli sko 300 ko łach.
W no wej rze czy wi sto ści oka za ło się, że śro do wi sko wi de oen tu zja stów fak tycz nie mo że
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207 AIPN Ka, 230/6924, No tat ka służ bo wa do ty czą ca re ali za cji spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia
krypt. „Wi deo”, 4 VII 1988 r., k. 24.

208 War to po rów nać pol skie do świad cze nia w tej kwe stii z po dob ną „wi de ore wo lu cją”, któ rą prze ży -
wa no w Ru mu nii. Jej prze bieg i skut ki przed sta wio no w fil mie do ku men tal nym pt. Chuck Nor ris vs Com -
mu nism (2015, reż. Ilin ca Călugăre anu, pol ski ty tuł: Chuck Nor ris kon tra ko mu nizm).

209 Zob. np. M.A. Ko wal ski, Pod pi rac ką ban de rą, „Prze gląd Ty go dnio wy” 1990, nr 42, s. 11.
210 Zob. G. For tu na jr., Biz nes, pi rac two i ka se ty wi deo. Dys try bu cja ka set VHS w okre sie trans for -

ma cji [w:] Wo kół za gad nień dys try bu cji fil mo wej, red. M. Adam czyk, K. Klej sa, Łódź 2015, s. 62–83.
211 ITI już od wio sny 1988 r., kie dy na wią za ła współ pra cę z fir mą War ner Bro thers, by ła le gal nym

dys try bu to rem fil mów na ka se tach wi deo. Ku po wa ła pra wa do ich roz po wszech nia nia od za chod nich
wła ści cie li praw au tor skich, a na stęp nie, np. po przez skle py sie ci Bal to na, sprze da wa ła wła ści cie lom
wy po ży czal ni ka se ty z li cen cją na wy po ży cza nie. Pierw szym ob ra zem, ja ki zo stał w ten spo sób udo stęp -
nio ny Po la kom, był Bla de Run ner (pol ski ty tuł: Łow ca an dro idów). Zob. Trze bio na dżun gla. Roz mo wa
z Ma cie jem Dą bro wiec kim, re dak to rem pro gra mów ITI Ho me Vi deo, „Prze gląd Ty go dnio wy” 1990, nr 2,
s. 13.

212 Cyt. za: W. Ka lic ki, Ma niak i kon fi tu ry, „Ga ze ta Wy bor cza” 1992, nr 142, s. 12.
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być wy star cza ją cym za ple czem do uru cho mie nia pro jek tu po li tycz ne go213 – nie o ta kim
jed nak cha rak te rze, ja kie go kil ka lat wcze śniej oba wia ła się Służ ba Bez pie czeń stwa.

S T r e S z c z e n i e

W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych XX w. w pol skich do mach znaj do wał się już pra wie
mi lion ma gne to wi dów VHS, a tech no lo gia ta oka za ła się istot nym wy ło mem w me dial nym mo no -
po lu pań stwa. Służ ba Bez pie czeń stwa nie go dzi ła się jed nak z tym, aby Po la cy mo gli oglą dać to,
co chcą. Jej funk cjo na riu sze po świę ca li wie le sił i środ ków, by po wstrzy mać „wi de ore wo lu cję”.
Re pre sje do tknę ły wi dzów fil mów, któ re nie zo sta ły do pusz czo ne przez cen zu rę do dys try bu cji
w Pol sce, wła ści cie li wy po ży czal ni ka set, or ga ni za to rów pu blicz nych po ka zów, „pi rac kich” dys -
try bu to rów, a tak że nie za leż nych fil mow ców, wy ko rzy stu ją cych do stęp ność tech no lo gii VHS ja ko
je dy nej szan sy na do tar cie ze swo imi dzie ła mi do od bior ców. „Bez pie ka” z jed na ko wą de ter mi na -
cją pró bo wa ła za blo ko wać Po la kom do stęp do za chod nich ob ra zów o czy sto roz ryw ko wym charak -
te rze (Ram bo), fil mów po li tycz nych (Prze słu cha nie Ry szar da Bu gaj skie go), a tak że za pi sów
satyrycz nej twór czo ści Jac ka Fe do ro wi cza. Jed na ko wy był rów nież efekt tych sta rań – w kon fron -
ta cji z ma so wym en tu zja zmem, ja ki wo bec wi deo ży wi li oby wa te le schył ko we go PRL, SB pozo -
sta wa ła bez rad na.

Sło wa klu czo we: wideo, VHS, magnetowid, media, „piractwo”, cenzura, Spółdzielnia Pracy
„Pro Omnia”, Duszpasterski Ośrodek Dokumentacji i Rozpowszechniania „Video”, NTV
Mistrzejowice, VideoNOW-a.

S u M M a r y

In the second half of the 1980s, there were nearly one million VHS video recorders owned by
Polish households; the technology turned out to be a significant break in the media monopoly of
the state. However, the Security Service was not willing to accept that the Poles could watch
whatever they wished. Its officers spared multiple efforts and resources in order to curb the “video
revolution”. Repression was experienced by those who used to watch films which had not been
admitted by censorship to distribution in Poland, owners of video rental shops, organizers of public
shows, “pirate” distributors, as well as independent film makers for which the VHS technology
was the only chance to approach recipients with their works. The “Security Force” was equally
determined to prevent the Poles from accessing Western, purely light entertainment films
(“Rambo”), political films (“Interview” by Ryszard Bugajski), as well as records of the satirical
works by Jacek Fedorowicz. However, the effect of these attempts was the same – once confronted
by the mass enthusiasm of the citizens for video films in the late People’s Republic of Poland, the
Security Service turned out to be helpless.

Key words: video, VHS, video recorder, media, “piracy”, censorship, Working Cooperative
“Pro Omnia”, Pastoral Centre for Documentation and Dissemination “Video”, NTV Mistrzejowice,
VideoNOW-a.
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213 Zob. M. Fi li ciak, P. Wa siak, Wy po ży czal nia re wo lu cji, „Po li ty ka” 2013, nr 22, s. 89.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 223–251

Ryszard Oleszkowicz
(Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Kontrwywiad wojskowy 
II Rzeczpospolitej w walce 
z agitacją komunistyczną 

w oddziałach wojskowych

(Instrukcja pracy operacyjnej z listopada 1931 r. 
w sprawie zwalczania akcji wywrotowej w wojsku

na obszarze Dowództwa Okręgu Korpusu nr I 
w Warszawie)

Ba da nia nad dzie ja mi pol skich służb spe cjal nych funk cjo nu ją cych w II Rzecz po -
spo li tej roz wi ja ją się w ostat nich la tach in ten syw nie i obie cu ją co, przy czy nia jąc
się do wy peł nie nia lu ki, ja ka po wsta ła w tym za kre sie w cza sach PRL, kie dy ze

wzglę du na po li tycz ne uwa run ko wa nia znacz na część ar chi wa liów tych służb by ła nie -
do stęp na dla hi sto ry ków. Kil ku dzie się cio let nie opóź nie nia w ba da niach nad przed mio -
to wą te ma ty ką spra wia ją, że nie wszyst kie za gad nie nia są stu dio wa ne rów no mier nie
i opra co wa ne w jed na ko wym stop niu. Wpływ na ta ki stan rze czy ma ją rów nież trwa ją ce
na dal ogra ni cze nia w do stę pie do zbio rów ar chi wal nych – część źró deł do dzie jów pol -
skich służb spe cjal nych, po zo sta ją cych w ar chi wach za gra nicz nych, jest na dal trud no
osią gal na dla ba da czy1. Mi mo tych nie do god no ści ba da nia nad pol skim wy wia dem okre -
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1 A. Smo liń ski, Pró�ba�oce�ny�war�to�ści�po�znaw�czej�akt�po�zo�sta�łych�po Od�dzia�le II Szta�bu�Głów�ne�go
Woj�ska�Pol�skie�go�w kon�tek�ście�moż�li�wo�ści�opi�su�sy�tu�acji�woj�sko�wej,�eko�no�micz�nej�i spo�łecz�nej�ZSRS
w la�tach 1921–1939, „Ar chi wa – Kan ce la rie – Zbio ry” 2012, nr 3, s. 87–90. Naj istot niej sza część po zo -
sta ją ce go w Pol sce za so bu ak to we go by łe go Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go/Głów ne go Woj ska Pol -
skie go znaj du je się w zbio rach Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go Woj sko we go Biu ra Hi sto rycz ne go
w War sza wie, w któ rym prze cho wy wa nych jest w su mie 7838 jed no stek ar chi wal nych po Od dzia le II. 
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su II RP (pod ję te chro no lo gicz nie naj wcze śniej) za owo co wa ły wie lo ma klu czo wy mi usta -
le nia mi opu bli ko wa ny mi w mo no gra fiach i ar ty ku łach przy czyn kar skich. W naj szer szym
za kre sie obec nie są opra co wa ne za gad nie nia zwią za ne z wy wia dem. Roz wi ja ją ce się
w ostat nich la tach szer sze ba da nia nad pol skim kontr wy wia dem woj sko wym i cy wil nym
przy no szą zna czą ce uzu peł nie nia wie dzy rów nież w tym za kre sie2.

Przy wo łać w tym miej scu na le ży trzy na uko we se rie wy daw ni cze zwią za ne z dzie ja -
mi pol skie go wy wia du i kontr wy wia du okre su mię dzy wo jen ne go, w któ rych uka za ło się
wie le in te re su ją cych ar ty ku łów, opar tych na naj now szych ba da niach do ty czą cych tej te -
ma ty ki. Pierw szą jest wy da wa na od 2010 r. se ria Wy�wiad�i kontr�wy�wiad�woj�sko�wy II RP.
Z dzia�łal�no�ści�Od�dzia�łu II SG�WP pod re dak cją Ta de usza Du bic kie go. Do 2016 r. uka za -
ło się w niej sie dem to mów, któ rych te ma ty ka kon cen tru je się ści śle wo kół za gad nień
zwią za nych z dzie ja mi woj sko wych służb spe cjal nych funk cjo nu ją cych w ra mach Od -
dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go (od 1928 r. Głów ne go) Woj ska Pol skie go3. Dru gą, od no -
szą cą się z ko lei bez po śred nio do dzie jów pol skie go kontr wy wia du, jest se ria
Kontr�wy�wiad II RP.�(1914) 1918–1945�(1948), wy da wa na w la tach 2013–2015 pod re -
dak cją Zbi gnie wa Na wroc kie go przez Agen cję Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go. Ar ty ku -
ły za war te w trzech opu bli ko wa nych do tych czas to mach zo sta ły opar te na kan wie
wy stą pień ich au to rów na cy klicz nych kon fe ren cjach „Kontr wy wiad II RP”, or ga ni zo -
wa nych w la tach 2012–2015 w Cen tral nym Ośrod ku Szko le nia ABW w Emo wie4. Trze -
cią se rią jest pu bli ko wa ne przez Od dział IPN w Szcze ci nie wy daw nic two Stu�dia
nad wy�wia�dem�i kontr�wy�wia�dem�Pol�ski�w XX wie�ku, przy go to wy wa ne pod re dak cją Woj -
cie cha Skó ry i Paw ła Sku bi sza. W ko lej nych to mach za gad nie nia zwią za ne z dzie ja mi
pol skich służb spe cjal nych w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym oraz pod czas II woj ny
świa to wej za miesz czo no obok ar ty ku łów kon cen tru ją cych się wo kół pro ble ma ty ki do ty -
czą cej funk cjo no wa nia apa ra tu re pre sji PRL5.

Jed ną z klu czo wych kwe stii w roz po zna niu za sad funk cjo no wa nia służb spe cjal nych
jest ana li za ak tów nor ma tyw nych, w tym rów nież in struk cji do ty czą cych pra cy ope ra -
cyj nej oraz uży wa nia tech ni ki spe cjal nej. Dzia łal ność na uko wa i wy daw ni cza In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej przy nio sła w ostat nich la tach sze ro kie i wni kli we hi sto rycz ne spoj -
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Do ku men ty wy two rzo ne przez nie go znaj du ją się rów nież w za so bie Ar chi wum Akt No wych w War sza -
wie (w dwóch ze spo łach: „At ta cha ty Woj sko we RP 1918–1939” i „In sty tu cje Woj sko we 1918–1939”).
Trze cia bar dzo ob szer na gru pa akt Od dzia łu II do ty czą cych lat 1917–1939 prze cho wy wa na jest obec nie
w Ro syj skim Pań stwo wym Ar chi wum Woj sko wym w Mo skwie. W ze spo le „II Od dział Szta bu Ge ne ral -
ne go Pol ski (mia sto War sza wa)” znaj du je się 3391 jed no stek ar chi wal nych. Część za so bu ak to we go po -
zo sta ła po Od dzia le II znaj du je się w In sty tu cie Pol skim i Mu zeum im. gen. Si kor skie go w Lon dy nie
oraz w In sty tu cie Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Jor ku. Zob.: J. Zu ziak, Pol�ska�hi�sto�rio�gra�fia�woj�sko�wa
w Wiel�kiej�Bry�ta�nii�w la�tach 1939–1990.�In�sty�tu�cje,�lu�dzie,�pu�bli�ka�cje, War sza wa 2001; In�sty�tut�Pol�ski
i Mu�zeum�im.�gen.�Si�kor�skie�go, Lon dyn 1970; J. Ci sek, In�sty�tut�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go�w Ame�ry�ce�i je�go
zbio�ry, War sza wa 1997.

2 Szcze gó ło we omó wie nie ak tu al ne go sta nu ba dań zob. P. Ol szow ski, Prze�gląd�ba�dań�nad dzie�ja�mi
Od�dzia�łu II Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�i Szta�bu�Głów�ne�go�WP [w:] Stu�dia�nad wy�wia�dem�i kontr�wy�wia�dem
Pol�ski�w XX wie�ku, t. III, red. W. Skó ra, P. Sku bisz, Szcze cin 2016, s. 27–44.

3 Wy�wiad�i kontr�wy�wiad�woj�sko�wy II RP.�Z dzia�łal�no�ści�Od�dzia�łu II SG�WP, t. I–VII, red. T. Du bic -
ki, Ło mian ki 2010–2016. 

4 Kontr�wy�wiad II RP�(1914) 1918–1945�(1948), t. I–III, red. Z. Na wroc ki, War sza wa 2013–2015. 
5 Stu�dia�nad wy�wia�dem�i kontr�wy�wia�dem�Pol�ski�w XX wie�ku, t. I–III, red. W. Skó ra, P. Sku bisz,

Szcze cin 2012–2016. 
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rze nie na ten za kres dzia łal no ści służb funk cjo nu ją cych w po wo jen nej Pol sce6. Przed -
mio to wy aspekt od no szą cy się do ba dań dzie jów służb Rzecz po spo li tej okre su mię dzy -
wo jen ne go jest w po cząt ko wej fa zie. Uka za ły się już pierw sze pu bli ka cje tek stów
źró dło wych od no szą cych się do pra cy ope ra cyj nej wy wia du i kontr wy wia du II RP7,
w tym edy cje in struk cji pra cy ope ra cyj nej8. Przy wzmian ce, że głów na część źró deł
do dzie jów służb okre su II RP znaj du je się w CAW WBH w War sza wie9, wy pa da
przypomnieć, że w za so bie IPN prze cho wy wa na jest do ku men ta cja wy two rzo na przez
ko mu ni stycz ne służ by roz pra co wu ją ce po woj nie żoł nie rzy i funk cjo na riu szy służb spe -
cjal nych II RP1 0.

Pre zen to wa ny po ni żej do ku ment źró dło wy to za twier dzo na w li sto pa dzie 1931 r. in -
struk cja do wód cy Okrę gu Kor pu su nr I w War sza wie gen. bryg. Cze sła wa Jar nusz kie wi -
cza11 w spra wie ope ra cyj ne go zwal cza nia ak cji wy wro to wej w woj sku (zwal cza nia
wpły wów par tii ko mu ni stycz nej w woj sku), wy da na dla ofi ce rów in for ma cyj nych pod -
le głych Sa mo dziel ne mu Re fe ra to wi In for ma cyj ne mu Do wódz twa Okrę gu Kor pu su

Kontrwywiad wojskowy II Rzeczpospolitej w walce z agitacją...
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6 Zob. J. Bed na rek, Dzia�łal�ność�na�uko�wo�-ba�daw�cza�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�w la�-
tach 2000–2010, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2012, nr 5, s. 9–26. 

7 Zob. D. Mi cha luk, „Je�stem�przy�ja�cie�lem�Bia�ło�ru�si�nów...”�–�ra�por�ty�wy�wia�dow�cze�Ro�mu�al�da�Ziem�-
kie�wi�cza�do II Od�dzia�łu�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�WP�z lat 1922–1923, „Bia ło ru skie Ze szy ty Hi sto rycz -
ne” 2006, t. 25, s. 209–258; 2006, t. 26, s. 236–280. Omó wie nie wspo mnia nej edy cji ma te ria łów
źró dło wych zob. J. Tan dec ki, K. Ko piń ski, Edy�tor�stwo�źró�deł�hi�sto�rycz�nych, War sza wa 2014, s. 210.

8 Zob. D. Ko reś, In�struk�cja�Od�dzia�łu II Szta�bu�Głów�ne�go�WP�o pro�wa�dze�niu�ewi�den�cji�agen�tów�i ra�-
por�tów�or�ga�ni�za�cyj�nych�z 1931�r. [w:] Stu�dia�nad wy�wia�dem�i kontr�wy�wia�dem�Pol�ski�w XX wie�ku, t. II,
red. W. Skó ra, P. Sku bisz, Szcze cin 2015, s. 273.

9 Cen�tral�ne�Ar�chi�wum�Woj�sko�we�im.�Bo�le�sła�wa�Wa�li�gó�ry.�In�for�ma�tor�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�Cen�-
tral�ne�go�Ar�chi�wum�Woj�sko�we�go, red. N. Buj nie wicz, War sza wa 2008, s. 71.

10 In�for�ma�tor�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�(stan�na dzień 31�grud�nia 2008 r.),
red. J. Bed na rek, R. Leś kie wicz, War sza wa 2009, pas�sim. W przed mio to wym aspek cie zob. rów nież
T. Bal bus, Kontr�wy�wiad�Pol�ski�Pod�ziem�nej�wo�bec�oku�pa�cji�so�wiec�kiej� (1944–1948) [w:] Kontr�wy�-
wiad II RP�(1914) 1918–1945�(1948)..., t. I, s. 333–340; idem, Kontr�wy�wiad�Ar�mii�Kra�jo�wej�i Abweh�ry
na Wi�leńsz�czyź�nie� wo�bec� bol�sze�wi�ków.�Współ�pra�ca� czy� gry� ope�ra�cyj�ne? [w:] Kontr�wy�wiad II RP
(1914) 1918–1945�(1948)..., t. III, s. 250–283.

11 Cze sław Jar nusz kie wicz (1888–1988). Od 1906 r. dzia łał w Or ga ni za cji Bo jo wej PPS. Aresz to -
wa ny przez wła dze car skie zo stał ska za ny na czte ry la ta ze sła nia. W 1910 r. zbiegł z Sy be rii do Kra ko -
wa; stu dio wał ma lar stwo, dzia łał w Związ ku Strze lec kim. W cza sie I woj ny świa to wej w 5. pp Leg.
(1914–1917). Po służ bie fron to wej skie ro wa ny do De par ta men tu Woj sko we go Na czel ne go Ko mi te tu
Na ro do we go, w któ rym zaj mo wał się pro jek to wa niem mun du rów, od znak i oznak stop ni woj sko wych.
Po kry zy sie przy się go wym in ter no wa ny w Be nia mi no wie (1917–1918). Od 1918 r. w WP, peł nił funk -
cje do wód cze w 6. pp Leg., 66. pp, 16. Po mor skiej DP. W mar cu 1924 r. mia no wa ny puł kow ni kiem.
Od grud nia 1929 r. peł nił funk cje za stęp cy do wód cy OK nr I w War sza wie. 24 XII 1929 r. mia no wa ny
gen. bryg., 13 VII 1931 r. mia no wa ny do wód cą OK nr I. W 1935 r. zo stał prze nie sio ny na sta no wi sko
do wód cy OK nr IX w Brze ściu n. Bu giem. W 1939 r. po wie rzo no mu funk cję in spek to ra Przy spo so bie -
nia Woj sko we go i Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Pań stwo wym Urzę dzie Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Przy -
spo so bie nia Woj sko we go w War sza wie. We wrze śniu 1939 r. zo stał za trzy ma ny przez NKWD
i uwię zio ny w obo zie w Sta ro biel sku, skąd wy wie zio no go do wię zie nia na Łu bian ce. Obok gen. Je rze -
go Wo ło wic kie go był je dy nym pol skim ge ne ra łem oca la łym z obo zów w Ko ziel sku, Sta ro biel sku
i Ostasz ko wie. Z Łu bian ki zwol nio ny w sierp niu 1941 r., tra fił do ar mii An der sa, jed nak nie otrzy mał
przy dzia łu. Po ewa ku acji na Bli ski Wschód po zo sta wał w sta nie nie czyn nym w tzw. II gru pie w Pa le sty -
nie. Po woj nie prze nie sio ny w stan spo czyn ku, osiadł w Lon dy nie. Był pre ze sem To wa rzy stwa Przy jaź -
ni Pol sko -Per skiej w An glii. Au tor pu bli ka cji: Sza�bla�wschod�nia�i jej�ty�py�na�ro�do�we�(Lon dyn 1973),
Od Sy�bi�ru�do Łu�bian�ki�(War sza wa 1996). Zob. P. Sta wec ki, Słow�nik�bio�gra�ficz�ny�ge�ne�ra�łów�Woj�ska�Pol�-
skie�go 1918–1939, War sza wa 1994, s. 147–148.
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nr I w War sza wie, któ rzy peł ni li służ bę w od dzia łach woj sko wych DOK nr I. In struk cja
po wsta ła, gdy funk cję sze fa Od dzia łu II Szta bu Głów ne go WP spra wo wał ppłk dypl. Ta -
de usz Peł czyń ski1 2, na to miast sze fem Szta bu Głów ne go WP był gen. Ta de usz Pi skor13.

Ro dzi mi ko mu ni ści – po zo sta ją cy w peł nej za leż no ści od bol sze wic kiej Ro sji – pro wa -
dzi li w okre sie mię dzy wo jen nym dzia łal ność wy mie rzo ną prze ciw ko pol skiej pań stwo wo -
ści. Pod roz po wszech nia ny mi przez nich pro pa gan do wy mi ha sła mi re wo lu cji pro le ta riac kiej
kry ły się za bor cze ce le so wiec kiej Ro sji1 4. Ko mu ni ści od dzia ły wa li swo ją pro pa gan dą szcze -
gól nie na woj sko, w związ ku z czym po zo sta wa li w ob sza rze prio ry te to wych za in te re so -
wań ope ra cyj nych ów cze snych woj sko wych służb spe cjal nych RP. Dzia ła nia o cha rak te rze
pro pa gan do wym, in spi ra cyj nym i sa bo ta żo wo -ter ro ry stycz nym, pro wa dzo ne przez ugru -
po wa nia ko mu ni stycz ne, in spi ro wa ne by ły bez po śred nio z Mo skwy, cze go do wo dy znaj -
du ją się nie tyl ko w za cho wa nej do ku men ta cji15, ale i we wspo mnie niach opu bli ko wa nych
w pa mięt ni kach ak ty wi stów. Przy bli ża li w nich swo je dzia ła nia skie ro wa ne prze ciw ko „re -
ak cyj no -sa na cyj nej kli ce” oraz przy wo ły wa li m.in. ak cje za po bie gaw cze pro wa dzo ne przez
pol skie służ by spe cjal ne (woj sko we i cy wil ne) oraz wy miar spra wie dli wo ści. 

Ryszard Oleszkowicz

12 Ta de usz Wa len ty Peł czyń ski (1892–1985). W okre sie stu diów me dycz nych na UJ (1912–1913)
czło nek Po lo wych Dru żyn „So ko ła” i Związ ku Mło dzie ży Pol skiej „Zet”. Po wy bu chu I woj ny wcie lo -
ny do ar mii nie miec kiej. Od 1915 r. ofi cer 6. pp Leg. Po kry zy sie przy się go wym in ter no wa ny w Be nia -
mi no wie (1917–1918). W mar cu 1918 r. pod jął pra cę w Ra dzie Głów nej Opie kuń czej, kon ty nu ował
dzia łal ność w ZMP „Zet”. Od li sto pa da 1918 r. w WP, po cząt ko wo peł nił funk cje do wód cze w 6. pp Leg.
W la tach 1921–1924 kształ cił się w Wyż szej Szko le Wo jen nej w War sza wie. W 1924 r. po wo ła ny do Biu -
ra Ści słej Ra dy Wo jen nej. W ma ju 1926 r. opo wie dział się po stro nie Pił sud skie go. Od ma ja 1927 r. peł -
nił służ bę w Od dzia le II SG WP (z prze rwą w la tach 1932–1935: prak ty ka do wód cza w 5. pp Leg.
w Wil nie). Spra wo wał dwu krot nie funk cję sze fa wy wia du i kontr wy wia du woj sko we go; sze fem Od dzia -
łu II SG WP był w okre sach: (p.o. maj 1927 r.) sty czeń 1929 r. – lu ty 1932 r. oraz paź dzier -
nik 1935 r. – sty czeń 1939 r. W stycz niu 1934 r. mia no wa ny puł kow ni kiem. Po zwol nie niu ze sta no wi ska
mia no wa ny do wód cą pie cho ty dy wi zyj nej w 19. DP; we wrze śniu 1939 r. wal czył z Niem ca mi na Ma -
zow szu. Pod jął dzia łal ność kon spi ra cyj ną w SZP-ZWZ-AK, był ko men dan tem Okrę gu Lu bel skie go
ZWZ, a od lip ca 1941 r. do paź dzier ni ka 1944 r. sze fem Szta bu KG AK. 1 X 1943 r. awan so wa ny na gen.
bryg. Cięż ko ran ny w po wsta niu war szaw skim, do stał się do nie wo li nie miec kiej. Po woj nie osiadł w Lon -
dy nie, w któ rym dzia łał w śro do wi sku emi gra cyj nym, m.in. był sze fem Ga bi ne tu Na czel ne go Wo dza
i prze wod ni czą cym Ko mi sji Hi sto rycz nej AK przy Szta bie Głów nym w Lon dy nie. Współ za ło ży ciel,
a w la tach 1956–1969 prze wod ni czą cy Ra dy Stu dium Pol ski Pod ziem nej. Zob. Z. Mierz wiń ski, Ge�ne�-
ra�ło�wie II Rze�czy�po�spo�li�tej, War sza wa 1990, s. 209–213; http://www.ra da opwim.gov.pl/ar tic le_de ta -
ils/590/r -war sza wa (do stęp 2 VI 2016 r.).

13 Ta de usz Lu dwik Pi skor (1889–1951). Od 1909 r. zwią za ny z ru chem nie pod le gło ścio wym (Zwią -
zek Wal ki Czyn nej, Zwią zek Strze lec ki, I Bry ga da). Po kry zy sie przy się go wym in ter no wa ny w Be nia -
mi no wie (1917–1918). Od 1918 r. w WP, m.in. szef Szta bu Do wódz twa Okrę gu Ge ne ral ne go w Lu bli nie,
szef Szta bu 2. DP Leg., ad iu tant ge ne ral ny Na czel ni ka Pań stwa i Na czel ne go Wo dza Jó ze fa Pił sud skie -
go (1919–1920). Po za koń cze niu woj ny pol sko -bol sze wic kiej zaj mo wał wy so kie sta no wi ska szta bo we
w Na czel nym Do wódz twie WP i Ści słej Ra dzie Wo jen nej. W mar cu 1924 r. awan so wa ny na gen. bryg.,
a w stycz niu 1928 r. na gen. dyw. Od 19 VI 1926 r. do 3 XII 1931 r. był sze fem SG WP. Po zwol nie niu
z funk cji sze fa SG WP mia no wa ny in spek to rem ar mii (na wy pa dek kon flik tu z ZSRS – do wód ca Ar mii
„Ba ra no wi cze”). Od 4 do 20 IX 1939 r. do wo dził Ar mią „Lu blin”. Po do sta niu się do nie wo li nie miec -
kiej prze by wał w obo zach je niec kich do kwiet nia 1945 r. Po woj nie osiadł w Lon dy nie, w któ rym dzia -
łał w śro do wi sku emi gra cyj nym oraz w Ko mi sji Hi sto rycz nej Szta bu Głów ne go. Zob. Z. Mierz wiń ski,
Ge�ne�ra�ło�wie II Rze�czy�po�spo�li�tej..., s. 215–221.

14 A. Pe płoń ski, Zwal�cza�nie�dzia�łal�no�ści�wy�wro�to�wej�w Woj�sku�Pol�skim�w la�tach 1918–1939, „Prze -
gląd Wschod ni” 2000, t. 7, s. 257.

15 A. Smo liń ski, op.�cit., s. 92.
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Pro log wspo mnień jed ne go z czo ło wych ro dzi mych ko mu ni stów, Wła dy sła wa Go -
muł ki1 6, roz po czy na roz dział za ty tu ło wa ny „Za dzi wia ją cy sen”17. Au tor dro bia zgo wo opi -
su je w nim ro je nia sen ne, któ rych do świad czył w noc po prze dza ją cą aresz to wa nie
do ko na ne 25 kwiet nia 1936 r. przez po li cję po li tycz ną II RP w Cho rzo wie. We dług Go -
muł ki rze czy wi stość aresz to wa nia od po wia da ła w szcze gó łach sen nej uto pii, któ ra po ja -
wi ła się nie co po nad do bę wcze śniej18. Póź niej szy pierw szy se kre tarz PZPR w kon tek ście
de kla ro wa ne go ate izmu i „na uko we go, mark si stow skie go po dej ścia do rze czy wi sto ści”
uty sku je nad fak tem nie moż no ści wy ma za nia z wła snej „na uko wej” świa do mo ści pro fe -
tycz ne go cha rak te ru snu, któ ry dzień póź niej stał się rze czy wi sto ścią za spra wą funk cjo -
na riu szy po li cyj nej de fen sy wy19. Owe roz wa ża nia Go muł ka prze pla ta dy gre sja mi
na te mat dzia łań in wi gi la cyj nych oraz ko lej nych aresz to wań, mi mo cho dem pod kre śla jąc
sku tecz ność służb po li cyj nych i śled czych pro wa dzą cych w la tach mię dzy wo jen nych
wal kę z ko mu ni stycz ny mi ja czej ka mi w Pol sce.

Po nie waż w so wiec kich ana li zach geo po li tycz nych II RP sta no wi ła ob szar szcze gól -
ny, to też dla miej sco wych ko mu ni stów jed ną z klu czo wych kwe stii pro wa dzo nej dzia -
łal no ści by ło – jak wspo mnia no wy żej – od dzia ły wa nie na Woj sko Pol skie20. W wy da nych

16 Wła dy sław Go muł ka (1905–1982). Od 1926 r. w KPP. W 1932 r. ska za ny na czte ry la ta wię zie nia
za pró bę „zmia ny prze mo cą ustro ju pań stwa pol skie go”. Urlo po wa ny, pod fał szy wym na zwi skiem wy -
je chał do ZSRS. Ukoń czył Mię dzy na ro do wą Aka de mię Le ni now ską w Mo skwie oraz prze szedł prze -
szko le nie woj sko we (wy wia dow cze i dy wer syj ne). Po nie le gal nym prze rzu cie z ZSRS do Pol ski zo stał
za wo do wym funk cjo na riu szem par tyj nym KPP. Po aresz to wa niu w 1936 r. zo stał ska za ny na czte ry i pół
ro ku wię zie nia za „przy go to wy wa nie zbrod ni sta nu”. Z prze rwa mi prze by wał w wię zie niu do wy bu -
chu II woj ny świa to wej. Zob.: W. Go muł ka, Pa�mięt�ni�ki, t. 1, red. A. Wer blan, War sza wa 1994, s. 199, 427;
A. Wer blan, Wła�dy�sław�Go�muł�ka.�Se�kre�tarz�ge�ne�ral�ny�PPR, War sza wa 1988, s. 42 i n.; P. Ko ła kow ski,
Pre�to�ria�nie�Sta�li�na.�So�wiec�kie�służ�by�bez�pie�czeń�stwa�i wy�wia�du�na zie�miach�pol�skich 1939–1945, War -
sza wa 2010, s. 67.

17 W. Go muł ka, op.�cit., s. 22–29.
18 „Za nim jesz cze wsze dłem do po ko ju kan ce la ryj ne go, zna łem już je go ob raz i wie dzia łem, ko go

w nim za sta nę. Wszak przed oko ło 30 go dzi na mi wszyst ko to wi dzia łem we śnie [...]. Za drew nia ną prze -
gro dą roz dzie la ją cą kan ce la rię sta ła przy oknie w ką cie po ko ju, zwró co na twa rzą w mo ją stro nę, umun -
du ro wa na ko bie ta – straż nicz ka wię zien na [...]. Wczo raj sze zja wy sen ne zo ba czy łem te raz w po sta ci
ży wych lu dzi, re al nej rze czy wi sto ści. Ten koń co wy frag ment snu za my ka ją cy dłu gą ta śmę mo ich prze -
żyć sen nych w kon fron ta cji z ma te rial ną rze czy wi sto ścią był ta kim sa mym wier nym jej od bi ciem, jak
frag ment po cząt ko wy, kie dy sły sza ne we śnie ran kiem 25 kwiet nia sło wa: «Wsta wać, wsta wać!» i od -
czu wa ne stu ka nie pal ca mi w mo je pier si bra łem za rze czy wi stość, do kład ne zaś od two rze nie tej sce ny
ran kiem 26 kwiet nia bra łem po cząt ko wo za po wtó rze nie wczo raj szych prze żyć sen nych”. Cyt. za: ibi�-
dem, s. 28.

19 „Jak że ko mu ni sta mo że przy jąć i uznać za fakt, iż ko goś na wie dził pro ro czy sen, w któ rym prze -
żył to, co go do pie ro póź niej mia ło spo tkać? Da nie te mu wia ry, ozna cza ło by od stęp stwo od fun da men -
tal nych, ma te ria li stycz nych za ło żeń mark si stow skiej fi lo zo fii, sto cze nie się na po zy cje de izmu,
re li gianc twa, mi sty ki [...]. Mój świa to po gląd był i po zo stał ma te ria li stycz ny. Pro ro cze sny nie po win ny
zna leźć w nim miej sca [...]. A jed nak zna la zły. Oba li ły ba rie rę ma te ria li stycz ną i prze do sta ły się do mo -
je go mó zgu”. Cyt. za: ibi�dem, s. 28–29.

20 P. Gon tar czyk, Pol�ska�Par�tia�Ro�bot�ni�cza.�Dro�ga�do wła�dzy 1941–1944, War sza wa 2014. O re ali -
zo wa niu przez Mo skwę – za po śred nic twem KPP – ak cji pro pa gan do wej wy mie rzo nej w pol ską ar mię
oraz pro wa dze niu kla sycz nej dzia łal no ści wy wia dow czej pi sze au tor w roz dzia le I „Dzia łal ność ru chu
ko mu ni stycz ne go przed wy bu chem woj ny so wiec ko -nie miec kiej”: „Przez Pol skę pro wa dzi ła naj krót sza
dro ga z i do Ro sji. Owo klu czo we po ło że nie stra te gicz ne po wo do wa ło, że pań stwo pol skie cie szy ło się
ol brzy mim za in te re so wa niem Związ ku So wiec kie go, któ ry pro wa dził na te re nie Pol ski sze reg wła snych
dzia łań, za rów no za po mo cą struk tur Ko min ter nu, jak i kla sycz nych służb wy wia dow czych, przede 
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w okre sie PRL hi sto rycz nych apo te ozach dzia łań KPP moż na prze czy tać m.in.: „U pod -
staw po li ty ki i dzia łal no ści woj sko wej Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski w la tach 1918–1928
le żał przede wszyst kim kla so wy cha rak ter woj ska II RP, dą że nie do prze cią gnię cia czę -
ści woj ska, re kru tu ją ce go się głów nie spo śród ro bot ni ków i chło pów, na stro nę re wo lu -
cyj ne go lu du”21. W okre sie 1919–1925 przy Ko mi te cie Cen tral nym Ko mu ni stycz nej Par tii
Ro bot ni czej Pol ski funk cjo no wał Wy dział Agi ta cji w Woj sku (w la tach 1925–1927 Wy -
dział Agi ta cji w Woj sku przy Ko mi te cie Cen tral nym Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski)22.
W 1925 r. ob ra du ją cy w ZSRS III Zjazd KPRP pod kre ślał w przy ję tych uchwa łach, że
pra ca w woj sku jest dla ca łej par tii za gad nie niem pierw szo rzęd nej wa gi. Ko mu ni ści wy -
cho dzi li bo wiem z za ło że nia, że nie są w sta nie oba lić „rzą dów bur żu azyj no -ob szar ni -
czych w Pol sce” bez prze cią gnię cia na swo ją stro nę przy naj mniej czę ści ar mii23.
Li kwi do wa ne przez po li cję ko mór ki agi ta cji woj sko wej by ły od bu do wy wa ne i przyj mo -
wa ły ko lej ne for my – aż do po wo ła nia w 1927 r. Cen tral ne go Wy dzia łu Woj sko we go
KPP. Ko mu ni stycz na „woj sków ka” po przez okrę go we i ob wo do we wy dzia ły woj sko -
we24, skła da ją ce się z agi ta to rów, in struk to rów i łącz ni ków, po dej mo wa ła pró by do tar cia
i na wią zy wa nia bez po śred nich kon tak tów z żoł nie rza mi, a tak że gro ma dze nia in for ma -
cji na te mat sił zbroj nych RP. Dzia ła nia te by ły ści śle pla no wa ne i po roz dzie la ne, zgod -
nie z ist nie ją cą w II RP struk tu rą po dzia łu sił zbroj nych na do wódz twa okrę gów
kor pu sów25. Ob sa da „woj sków ki” – ści śle za kon spi ro wa nej struk tu ry we wnątrz
KKP – skła da ła się z dzia ła czy ko mu ni stycz nych prze szko lo nych w ZSRS i po wią za nych
z wy wia dem woj sko wym lub NKWD26. Wszel kie gro ma dzo ne in for ma cje zwią za ne
z Woj skiem Pol skim prze ka zy wa ne by ły so wiec kie mu wy wia do wi. Cen nych in for ma cji
do star cza ła tak że agen tu ra „woj sków ki” umiesz czo na w za kła dach prze my sło wych pro -
du ku ją cych na rzecz woj ska27.

wszyst kim GRU i OGPU-NKWD. Dzia ła nia te mia ły wie lo stron ny i ma so wy cha rak ter, na le ża ły do nich
ak cja pro pa gan do wa, wy mie rzo na w pol ski wy si łek obron ny i mo ra le pol skiej ar mii, a tak że kla sycz na
dzia łal ność wy wia dow cza [...]. Ana li zo wa no moż li wo ści prze my słu obron ne go, roz miesz cze nie jed no -
stek WP, je go pla ny mo bi li za cyj ne i ope ra cyj ne na wy pa dek woj ny, po ziom wy kształ ce nia i uzbro je nie.
Szcze gól ną uwa gę po świę ca no kor pu so wi ofi cer skie mu woj ska i po li cji, a tak że czo ło wym po li ty kom:
wy szu ki wa no lu dzi o istot nych sła bo ściach, któ re moż na by wy ko rzy stać do ewen tu al ne go wer bun ku
[...]. Waż ną ro lę w tych dzia ła niach od gry wa ła [...] «woj sków ka»”. Ibi�dem, s. 33–34. 

21 I. Paw łow ski, Po�li�ty�ka�i dzia�łal�ność�woj�sko�wa�KPP 1918–1928, War sza wa 1964, s. 5.
22 Ko mu ni stycz na Par tia Ro bot ni czej Pol ski zo sta ła za ło żo na w grud niu 1918 r. (zjazd zjed no cze -

nio wy SDKPiL i PPS-Le wi cy). Na III Zjeź dzie KPRP, od by wa ją cym się w stycz niu i lu tym 1925 r.
pod Mo skwą, zmie nio no na zwę na Ko mu ni stycz na Par tia Pol ski. Ibi�dem, s. 38, 40. KPP zo sta ła roz wią -
za na przez Ko min tern 16 VIII 1938 r. w ra mach „wiel kiej czyst ki” w ZSRS.

23 I. Paw łow ski, op.�cit., s. 43.
24 In for ma cje na te mat „woj sków ki” – we dług sta nu wie dzy po sia da nej przez pol ski kontr wy wiad

w 1931 r. – moż na zna leźć we wstę pie pu bli ko wa nej in struk cji. CAW, I.303.4.128, In struk cja w spra wie
zwal cza nia ak cji wy wro to wej w woj sku, k. 252.

25 W lip cu 1927 r. z ini cja ty wy Se kre ta ria tu KC KPP prze kształ co no Wy dział Agi ta cji w Woj sku
przy KC KPP w Cen tral ny Wy dział Woj sko wy, któ ry pod jął dzia łal ność na po cząt ku 1928 r. I. Paw łow -
ski, op.�cit., s. 207–209. Por. M. Krzysz to fiń ski, Dzia�łal�ność�Wy�dzia�łów�Woj�sko�wych�Ko�mu�ni�stycz�nej
Par�tii�Pol�ski�i Ko�mu�ni�stycz�nej�Par�tii�Za�chod�niej�Ukra�iny�na te�re�nie�Do�wódz�twa�Okrę�gu�nr X w Prze�-
my�ślu�w la�tach 1924–1938, „Glau ko pis” 2007/2008, nr 9/10, s. 139–176.

26 P. Gon tar czyk, op.�cit., s. 34.
27 A. Pe płoń ski, Kontr�wy�wiad II Rzecz�po�spo�li�tej, War sza wa 2002, s. 166–167; idem, Zwal�cza�nie

dzia�łal�no�ści�wy�wro�to�wej..., s. 264.
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Wal kę z agi ta cją ko mu ni stycz ną i wpły wa mi wro gi mi pol skiej pań stwo wo ści pro wa -
dzi ły wy wiad i kontr wy wiad woj sko wy oraz służ by spe cjal ne umiej sco wio ne po za struk -
tu ra mi ar mii. In ten syw ne roz po zna nie, za któ re w okre sie mię dzy wo jen nym by ły
od po wie dzial ne ko mór ki Od dzia łu II SG WP – jak rów nież służ by cy wil ne – do star cza -
ło wie lo źró dło wych i ści słych da nych wska zu ją cych na klu czo wą ro lę dzia ła ją cych w Pol -
sce ko mu ni stów w szpie go stwie woj sko wym i po li tycz nym pro wa dzo nym na rzecz
Związ ku So wiec kie go28.

Służ by cy wil ne pra cu ją ce na rzecz bez pie czeń stwa we wnętrz ne go pań stwa umiej sco -
wio ne by ły w róż nych de par ta men tach Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych oraz w pio -
nach śled czych Po li cji Pań stwo wej. W swo ich kom pe ten cjach mia ły m.in. li kwi da cję
nie le gal nych struk tur ko mu ni stycz nych29. Do naj więk szych suk ce sów służb cy wil nych
na le ży za li czyć roz pra co wa nie struk tu ry szpie gow skiej dzia ła ją cej w WP na rzecz So -
wie tów. Na po cząt ku 1936 r. De par ta ment Bez pie czeń stwa MSW oraz Cen tra la Służ by
Śled czej Po li cji Pań stwo wej za koń czy ły bo wiem ak cję li kwi da cyj ną Cen tral ne go Wy -
dzia łu Woj sko we go KPP30.

Kontr wy wiad woj sko wy Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go (od 1928 r. Głów ne go)
Wojska Pol skie go od po wia dał za ochro nę ca ło ści sił zbroj nych pań stwa przed wro gi mi
wpły wa mi. W 1930 r. ca ło ścią służ by in for ma cyj nej kie ro wał szef Wy dzia łu II Wy wia -
dow cze go, skła da ją ce go się z Wy dzia łu IIa (wy wia du) i Wy dzia łu IIb (kontr wy wia du).
Ca łość spraw kontr wy wia dow czych w Od dzia le II pro wa dził szef Wy dzia łu IIb. Je go
apa rat w te re nie sta no wi ły sa mo dziel ne re fe ra ty in for ma cyj ne umiej sco wio ne przy każ -
dym z dzie wię ciu do wództw okrę gu kor pu su i przy Do wódz twie Okrę gu Flo ty31. Na naj -
niż szym szcze blu – w puł kach, sa mo dziel nych ba ta lio nach itp., a tak że w nie któ rych
gar ni zo nach – wy zna cza ni by li spo śród ka dry tzw. ofi ce ro wie in for ma cyj ni, bę dą cy nie -
eta to wy mi po moc ni ka mi i przed sta wi cie la mi Od dzia łu II w swo jej jed no st ce lub gar ni -
zo nie32. Struk tu ra SRI przy DOK przed sta wia ła się w la tach trzy dzie stych XX w.
na stę pu ją co:

SRI DOK nr I w War sza wie – pla ców ki ofi cer skie: War sza wa, Ra dom, Łom ża; 
SRI DOK nr II w Lu bli nie – pla ców ki ofi cer skie: Chełm Lu bel ski, Ko wel, Rów ne;

28 Idem, Zwal�cza�nie�dzia�łal�no�ści�wy�wro�to�wej..., s. 261. O struk tu rach wy wia du so wiec kie go dzia ła -
ją ce go w Pol sce zob. P. Ko ła kow ski, Z dzia�łal�no�ści�so�wiec�kie�go�wy�wia�du�woj�sko�we�go�prze�ciw�ko II Rze�-
czy�po�spo�li�tej, „Dzie je Naj now sze” 2000, nr 4, s. 21–38.

29 K. Ha lic ki, Po�li�cja�po�li�tycz�na�w Pol�sce�w okre�sie�mię�dzy�wo�jen�nym [w:] Wy�wiad�i kontr�wy�wiad
woj�sko�wy II RP..., t. I, red. T. Du bic ki, Ło mian ki 2010, s. 295–313.

30 B. Ga dom ski, Bio�gra�fia�agen�ta.�Naj�więk�szy�agent�po�li�cji�po�li�tycz�nej II RP.�Jó�zef�–�Jo�sek�Mützen�-
ma�cher�(1903–1947), War sza wa 2009.

31 Gra ni ce do wództw okrę gów kor pu sów nie po kry wa ły się z gra ni ca mi ad mi ni stra cyj ny mi II RP.
Stan ten utrud niał współ pra cę do wód ców OK i przed sta wi cie li SRI z lo kal ną ad mi ni stra cją pań stwo wą
oraz po li cją (np. na ob sza rze wo je wódz twa kie lec kie go funk cjo no wa ły czte ry DOK – I, IV, V, X).

32 W pierw szej mo no gra fii po świę co nej służ bom spe cjal nym II RP An drzej Mi siuk przed sta wił pod -
sta wo we in for ma cje do ty czą ce pro ce su two rze nia w la tach 1921–1924 sa mo dziel nych re fe ra tów in for -
ma cyj nych i ich funk cjo no wa nia oraz przy bli żył ich struk tu rę w 1924 r. i w 1939 r. Zob. A. Mi siuk,
Służ�by�spe�cjal�ne�w II Rze�czy�po�spo�li�tej 1918–1939, War sza wa 1994, s. 46, 50. Por. idem, Służ�by�spe�cjal�-
ne II Rze�czy�po�spo�li�tej, War sza wa 1998. O funk cjo no wa niu SRI wspo mi na li wcze śniej w swo ich pu bli -
ka cjach Wła dy sław Ko za czuk i Le szek Gon dek. Zob. W. Ko za czuk, Bi�twa� o ta�jem�ni�ce.� Służ�by
wy�wia�dow�cze�Pol�ski�i Rze�szy�Nie�miec�kiej 1922–1939, War sza wa 1969, s. 123–124; L. Gon dek, Wy�wiad
pol�ski�w III Rze�szy 1933–1939.�Za�rys�struk�tu�ry�i efek�tów�obron�ne�go�dzia�ła�nia, War sza wa 1978, pas�sim.
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SRI DOK nr III w Grod nie – pla ców ki ofi cer skie: Li da, Bia ły stok, Wil no;
SRI DOK nr IV w Ło dzi – pla ców ki ofi cer skie: Łódź, Czę sto cho wa;
SRI DOK nr V w Kra ko wie – pla ców ki ofi cer skie: Ka to wi ce, Cie szyn, Tar nów; 
SRI DOK nr VI we Lwo wie – pla ców ki ofi cer skie: Stryj, Sta ni sła wów, Tar no pol;
SRI DOK nr VII w Po zna niu – pla ców ka ofi cer ska: Ka lisz;
SRI DOK nr VIII w To ru niu – pla ców ki ofi cer skie: Byd goszcz, Choj ni ce, Tczew;
SRI DOK nr IX w Brze ściu n. Bu giem – pla ców ki ofi cer skie: Pińsk, Sie dl ce, Ba ra -

no wi cze;
SRI DOK nr X w Prze my ślu – pla ców ki ofi cer skie: Kiel ce, Rze szów, Sam bor, Ja ro -

sław;
SRI przy Do wódz twie Flo ty w Gdy ni (utwo rzo ny w 1927 r.) – pla ców ka ofi cer ska: Hel33.
Kontr wy wiad woj sko wy Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go/Głów ne go na bie żą co wy -

kry wał, roz pra co wy wał i li kwi do wał afe ry szpie gow skie34. Do naj gło śniej szych na le ża -
ło aresz to wa nie w lip cu 1931 r. mjr. Pio tra Dem kow skie go35, któ ry bę dąc ofi ce rem Szta bu
Głów ne go WP, zo stał współ pra cow ni kiem so wiec kich służb spe cjal nych. Dem kow skie -
go wio sną 1931 r. zwer bo wał mjr Wa syl Bo go woj, ów cze sny po moc nik at taché woj sko -
we go przy Po sel stwie ZSRS w Pol sce. Dem kow ski na wią zał z nim kon takt i za de kla ro wał

33 A. Mi siuk, op.�cit., s. 50; R. Maj zner, Pol�ski�wy�wiad�woj�sko�wy�wo�bec�po�li�ty�ki III Rze�szy 1933–1939,
To ruń 2009, s. 28.

34 Por. A. Pe płoń ski, Kontr�wy�wiad II Rze�czy�po�spo�li�tej..., s. 268–298. Syn te tycz ne omó wie nie struk -
tu ry, za dań i funk cjo no wa nia apa ra tu te re no we go kontr wy wia du, w tym SRI przy DOK, zna la zło się
na osiem na stu stro nach roz dzia łu pierw sze go cy to wa nej mo no gra fii pol skie go kontr wy wia du woj sko -
we go („Po wsta nie i or ga ni za cja or ga nów kontr wy wia du woj sko we go”). W ko lej nych sze ściu roz dzia -
łach au tor za pre zen to wał na stę pu ją ce za gad nie nia: współ dzia ła nie kontr wy wia du woj sko we go z Po li cją
Pań stwo wą i in ny mi in sty tu cja mi pań stwo wy mi (roz dział dru gi: „Współ pra ca kontr wy wia du z cy wil ny -
mi or ga na mi bez pie czeń stwa i in sty tu cja mi pań stwo wy mi”), kwe stie ochro ny in for ma cji nie jaw nych
w woj sku (roz dział trze ci: „Za sa dy i sku tecz ność ochro ny ta jem ni cy woj sko wej”), opis dzia łal no ści
obcych wy wia dów (roz dział czwar ty: „Stan roz po zna nia or ga ni za cji, me tod i kie run ków dzia łal no ści ob -
cych służb wy wia dow czych”), me to dy ka dzia łań kontr wy wia du (roz dział pią ty: „Funk cjo no wa nie i efek -
ty kontr wy wia du ofen syw ne go”), roz pra co wy wa nie afer szpie gow skich na wy bra nych przy kła dach
(roz dział szó sty: „Zwal cza nie szpie go stwa i dy wer sji”). Re zul ta ty dzia łal no ści or ga nów cen tral nych i te -
re no wych przed sta wił au tor w roz dzia le siód mym. Zob. też A. Woź ny, Roz�wa�ża�nia�re�cen�zyj�ne�na te�mat
książ�ki�Łu�ka�sza�Ula�tow�skie�go.�Pol�ski�wy�wiad�woj�sko�wy�w 1939�ro�ku.�Struk�tu�ra�or�ga�ni�za�cyj�na,�skła�dy
oso�bo�we,�per�so�nel,�bu�dżet,�mob.,�War�sza�wa 2013�(do�druk�po�pra�wio�ny 2014) [w:] Wy�wiad�i kontr�wy�-
wiad�woj�sko�wy II RP..., t. V, red. T. Dubicki, Łomianki 2015, s. 267–305.

35 Piotr Dem kow ski (1895–1931). Ofi cer pie cho ty WP, uczest nik woj ny pol sko -bol sze wic kiej, mjr.
Po woj nie peł nił funk cje do wód cze w od dzia łach pie cho ty WP. W la tach 1925–1927 na kur sie w Wyż -
szej Szko le Wo jen nej. Uzy skaw szy dy plom ofi ce ra Szta bu Ge ne ral ne go, w paź dzier ni ku 1927 r. roz po -
czął służ bę w Re fe ra cie Mo bi li za cyj nym DOK nr I w War sza wie. W 1928 r. zo stał kie row ni kiem tej że
ko mór ki, a rok póź niej mia no wa no go sze fem Od dzia łu Ogól ne go SG WP. 1 XI 1930 r. zo stał prze nie -
sio ny z DOK nr I do Od dzia łu IV SG WP, do Wy dzia łu Eta po we go. Do za dań Wy dzia łu Eta po we go Od -
dzia łu IV SG WP na le ża ło wów czas: opra co wy wa nie pla nów i in struk cji eta po we go wy co fa nia i ochro ny
od dzia łów woj sko wych w je go trak cie, kon tro la w tym za kre sie pla nów cy wil nych władz ad mi ni stra cyj -
nych (oraz w za kre sie roz bu do wy dróg i mo stów), opra co wy wa nie pla nów uży cia sprzę tu dro go we go
do ce lów woj sko wych oraz pro jek tów ustaw i roz po rzą dzeń wy ko naw czych zwią za nych z ochro ną, wy -
co fa niem i świad cze nia mi oso bi sty mi lud no ści na rzecz pań stwa. Po re or ga ni za cji na mo cy roz ka zu
z 11 III 1931 r. w skład Wy dzia łu Eta po we go we szły Re fe rat Or ga ni za cyj ny i Re fe rat Bez pie czeń stwa.
Zob.: R. Czar nec ka, Or�ga�ni�za�cja�oraz�za�da�nia�Od�dzia�łu IV i Woj�sko�wej�Służ�by�Ko�mu�ni�ka�cyj�nej�Szta�bu
Głów�ne�go�(Ge�ne�ral�ne�go)�WP�w la�tach 1921–1939, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 2001,
nr 24, s. 58; A. Pe płoń ski, Wy�wiad�pol�ski�na ZSRR 1921–1939, War sza wa 1996, s. 271.
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się ja ko ko mu ni sta chęt ny do współ pra cy z so wiec kim wy wia dem36. Na po cząt ku czerw -
ca 1931 r. agent pol skie go kontr wy wia du woj sko we go ps. „Grab czyk” zi den ty fi ko wał
Dem kow skie go w trak cie je go spo tka nia z dy plo ma tą Po sel stwa ZSRS Grie biensz czy -
ko wem. 3 VI 1931 r. szef Szta bu Głównego gen. dyw. Ta de usz Pi skor za twier dził plan
in wi gi la cji Dem kow skie go przez pol ski kontr wy wiad woj sko wy. 11 VII 1931 r. wy wia -
dow cy Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go DOK nr I w War sza wie za trzy ma li
na ul. Po lnej w War sza wie mjr. Dem kow skie go w cza sie, gdy prze ka zy wał Bo go wo jo wi
trzy na ście do ku men tów za wie ra ją cych in for ma cje sta no wią ce ta jem ni cę pań stwo wą37.
Po de cy zji gen. T. Pi sko ra 16 VII 1931 r., aby spra wę Dem kow skie go roz pa trzyć w try -
bie do raź nym, na stęp ne go dnia od by ła się roz pra wa. Woj sko wy Sąd Okrę go wy
nr I w War sza wie ska zał mjr. Dem kow skie go za szpie go stwo prze ciw ko pań stwu na ka -
rę śmier ci przez roz strze la nie, de gra da cję i po zba wie nie praw pu blicz nych. Pre zy dent
Igna cy Mo ścic ki nie sko rzy stał z pra wa ła ski. Dem kow ski zo stał stra co ny na sto kach
war szaw skiej Cy ta de li 18 VII 1931 r. o godz. 19.2538.

Jak się wy da je, spra wa mjr. Dem kow skie go mo gła spo wo do wać przy spie sze nie opra -
co wa nia i wdro że nia pu bli ko wa nej in struk cji ope ra cyj nej. Jed nost ką kontr wy wia du, któ -
ra bez po śred nio roz pra co wy wa ła Dem kow skie go, był Sa mo dziel ny Re fe rat In for ma cyj ny
DOK nr I w War sza wie. Od po wia dał on nie tyl ko za kontr wy wia dow czą ochro nę gar ni -
zo nów pod le głych DOK nr I w War sza wie, lecz tak że brał ak tyw ny udział w ope ra cyj nej
ochro nie Szta bu Głów ne go WP. Tak ja skra wa zdra da na rzecz ZSRS w sze re gach ofi ce -
rów do pusz czo nych do ści słych ta jem nic woj sko wych w Szta bie Głów nym nie po zo sta -
ła za pew ne bez wpły wu na de cy zje za rów no sze fa Szta bu Głów ne go WP gen. Ta de usza
Pi sko ra, jak i sze fa Od dzia łu II ppłk. Ta de usza Peł czyń skie go. In stan cją ma ją cą od po -
wied nie upraw nie nia do wpro wa dze nia w ży cie (na mo cy roz ka zu) sto sow nej in struk cji
oraz po le ce nia do jej sto so wa nia w Okrę gu Kor pu su nr I w War sza wie był je go do wód -
ca gen. bryg. Cze sław Jar nusz kie wicz. Pod pi sa ny przez nie go do ku ment wszedł w ży cie
w li sto pa dzie 1931 r.

*   *   *

Pod sta wą pre zen to wa nej edy cji jest eg zem plarz nr 10 in struk cji za cho wa ny w ze spo -
le akt Od dzia łu II Szta bu Głów ne go (sygn. I.303.4.128), prze cho wy wa nym w CAW WBH
w War sza wie. Zo stał on prze ka za ny na stan do wód cy 1. dy wi zjo nu żan dar me rii (od bi ta
ory gi nal na pie częć tu szo wa jed nost ki), do wy ko rzy sty wa nia, w obec no ści do wód cy, przez
ofi ce ra in for ma cyj ne go tej jed nost ki39. In struk cję ozna czo no klau zu lą „ści śle taj ne”.

36 O afe rze Dem kow skie go m.in.: A. Pe płoń ski, Wy�wiad�pol�ski�na ZSRR..., s. 271–273; P. Ko ła kow -
ski, Z dzia�łal�no�ści�so�wiec�kie�go�wy�wia�du�woj�sko�we�go..., s. 36.

37 Dem kow ski prze ka zał Bo go wo jo wi opra co wa ny w Wy dzia le Eta po wym Od dzia łu IV SG WP Plan
eta po wy, wraz z in struk cja mi wy ko naw czy mi i ma pa mi szta bo wy mi, spra woz da nia ze szko leń od dzia -
łów woj sko wych, re fe rat o or ga ni za cji cen tral nych władz woj sko wych oraz spra woz da nie Od dzia łu II
zawie ra ją ce sta ty sty kę afer szpie gow skich zli kwi do wa nych przez woj sko wy kontr wy wiad w 1929 r.
P. Ko ła kow ski, Z dzia�łal�no�ści�so�wiec�kie�go�wy�wia�du�woj�sko�we�go..., s. 36.

38 Ibi�dem.
39 CAW, I.303.4.128, Pi smo prze wod nie do In struk cji w spra wie zwal cza nia ak cji wy wro to wej w woj -

sku, k. 250.
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Powie lo ny ma szy no pis z jej tek stem opra wio no (po zszy ciu) w okład kę z wy dru ko wa -
nym ty tu łem, gry fem taj no ści, miej scem na ozna cze nie nu me ru eg zem pla rza (na bi ja ne -
go nu me ra to rem) i in ny mi ce cha mi for mal ny mi. Treść za miesz czo na jest na 24 stro nach,
nie pa gi no wa ne po zo sta ły pi smo prze wod nie oraz spis tre ści. Układ for mal ny in struk cji
obej mu je wstęp oraz trzy roz dzia ły. Po nie waż zo stał on przej rzy ście za pre zen to wa ny
w spi sie tre ści, nie ma ko niecz no ści szcze gó ło we go je go omó wie nia.

W edy cji uwspół cze śnio no ję zyk i in ter punk cję oraz – w nie zbęd nych przy pad -
kach – słow nic two do ku men tu. W ce lu zwięk sze nia przej rzy sto ści tek stu upo rząd ko wa -
no i ujed no li co no nu me ra cję pod roz dzia łów i punk tów, sko ry go wa no ewi dent ne błę dy
oraz drob ne róż ni ce po mię dzy spi sem tre ści i ty tu ła mi pod roz dzia łów. Na uwa gę za słu -
gu je for ma roz ka zo daw cza tek stu: w kil ku przy pad kach for ma bez oso bo wa in struk cyj -
nych wy tycz nych ustą pi ła pierw szej oso bie licz by po je dyn czej: „Pod kre ślam, że kon tro la
li stów po win na być ze środ ko wa na w do wódz twie od dzia łu” czy „Pod kre ślam, że Sa mo -
dziel ny Re fe rat In for ma cyj ny Szta bu Do wódz twa Okrę gu Kor pu su wy sy ła swych wy -
wia dow ców do od dzia łów tyl ko w wy jąt ko wych wy pad kach”40.

Klu czo wy mi frag men ta mi do ku men tu są aka pi ty trak tu ją ce o me to dach, for mach
i środ kach pro wa dze nia pra cy ope ra cyj nej, w tym de fi ni cje i za le ce nia do ty czą ce pro wa -
dze nia per lu stra cji ko re spon den cji czy pro wa dze nia nie jaw nej ob ser wa cji po dej rza nych
oraz do ko ny wa nia taj nych prze szu kań (roz dział II). W punk cie „Apa rat in for ma tor ski
ofi ce ra in for ma cyj ne go” (roz dział II, pkt 4) au tor in struk cji po da je pre cy zyj ne i zwar te
wy tycz ne do ty czą ce or ga ni zo wa nia w od dzia le sie ci oso bo wych źró deł in for ma cji – in -
for ma to rów i re zy den tów – nada wa nia pseu do ni mów i od bie ra nia mel dun ków: „Ofi cer
in for ma cyj ny wi nien do brać so bie do współ pra cy z gro na pod ofi ce rów i sze re gow ców
pew ną ilość za ufa nych in for ma to rów. Lu dzie ci mu szą być ab so lut nie pew ni co do dys -
kre cji i nie mo gą pod żad nym po zo rem zwie rzać się ni ko mu ze swej współ pra cy. Ofi cer
in for ma cyj ny puł ku wi nien po sia dać in for ma to ra przy naj mniej w każ dej kom pa nii (szwa -
dro nie, ba te rii). Ce lem za cho wa nia ta jem ni cy lu dzie ci mo gą skła dać ofi ce ro wi in for ma -
cyj ne mu mel dun ki pod pi sa ne ja kimś umó wio nym pseu do ni mem lub nie po strze że nie
spo ty kać się z nim w umó wio nym miej scu po za ko sza ra mi itp. Ce lem za cho wa nia jesz -
cze ści ślej szej ta jem ni cy ofi cer in for ma cyj ny mo że po słu gi wać się wy zna czo nym przez
sie bie po śred ni kiem, któ ry nie wzbu dzał by po dej rzeń wśród ob ser wo wa nych”41.

Pre zen to wa na po ni żej in struk cja sta no wi in te re su ją cy przy kład wy tycz nych nor mu -
ją cych pra cę ope ra cyj ną kontr wy wia du woj sko we go funk cjo nu ją ce go w struk tu rach Od -
dzia łu II SG WP. Jak czy ta my w jej wstę pie, już wcze śniej wy da wa ne by ły ak ty
nor ma tyw ne do ty czą ce zwal cza nia szpie go stwa i ak cji wy wro to wej oraz w za kre sie
ochro ny ta jem nic woj sko wych (przy wo ła no In struk cję o ochro nie ta jem ni cy woj sko wej,
ro ze sła ną do wód com for ma cji woj sko wych pod le głych DOK nr I w paź dzier ni ku 1928 r.
In sty tu cjom cen tral nym ro ze słał tę in struk cję Od dział II Szta bu Głów ne go)42. Na uwa gę
za słu gu je przed sta wio na we wstę pie ty pi za cja dzia ła ją cych w Pol sce or ga ni za cji ko mu -

40 Ibi�dem, k. 257, 262.
41 Ibi�dem, k. 261v.
42 Ibi�dem, k. 252. In struk cje te go ro dza ju by ły wy da wa ne cy klicz nie przez po szcze gól nych do wód -

ców okrę gów kor pu sów. Por. CAW, I.371.9/A.625, Szcze gó ło wa in struk cja o ochro nie ta jem ni cy woj -
sko wej [na ob sza rze DOK nr IX w Brze ściu n. Bu giem], b.p.
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ni stycz nych: „Dla orien ta cji po da je się wy kaz dzia ła ją cych w Pol sce or ga ni za cji wy wro -
to wych (ko mu ni stycz nych i ko mu ni zu ją cych)”43. Na tle za cho wa nych te go ro dza ju ak -
tów ukie run ko wu ją cych dzia ła nia ope ra cyj ne In struk cja w spra wie zwal cza nia ak cji
wy wro to wej w woj sku z li sto pa da 1931 r. wy róż nia się przej rzy stym ukła dem i spój ną
tre ścią. Sta no wi istot ne źró dło do po zna nia form i środ ków pra cy ope ra cyj nej kontr wy -
wia du woj sko we go II RP w la tach trzy dzie stych XX w.

43 CAW, I.303.4.128, In struk cja w spra wie zwal cza nia ak cji wy wro to wej w woj sku, k. 252.
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TEKST ŹRÓDŁA

1931 li sto pad, War sza wa – In struk cja do wód cy Okrę gu Kor pu su nr I w War sza wie

gen. bryg. Cze sła wa Jar nusz kie wi cza w spra wie zwal cza nia ak cji wy wro to wej w woj sku

wy da na dla ofi ce rów in for ma cyj nych pod le głych Sa mo dziel ne mu Re fe ra to wi In for ma cyj -

ne mu DOK nr I w War sza wie, peł nią cych służ bę w od dzia łach woj sko wych DOK nr I

aDowództwo Okrę gu Kor pu su nr I
Sztab
Sa mo dziel ny Re fe rat In for ma cyj ny
L.dz. 3800/Inf. N./31

Lp. 10
Ści śle taj ne!

Trzymać pod zamknięciem

In struk cja w spra wie zwal cza nia ak cji wy wro to wej w woj skua

bDowództwo Okrę gu Kor pu su nr I                                       War sza wa, dn. [c] X [19]31 r.
Sztab
Sa mo dziel ny Re fe rat In for ma cyj ny
War sza wa, ul. Brac ka 18 m. 24
tel. wewn. 521-54

L.dz. 3800/Inf. N./31

In struk cja dla ofi ce rów in for ma cyj nych w za kre sie zwal cza nia ak cji wy wro to wej
w woj sku 

do rąk wła snych
Prze sy łam do ści słe go wy ko ny wa nia in struk cję dla ofi ce rów in for ma cyj nych w za -

kre sie zwal cza nia ak cji wy wro to wej w woj sku.
In struk cję ni niej szą na le ży trak to wać ja ko akt ści śle taj ny, trzy ma ny sta le pod

zamknię ciem w ka sie ognio trwa łej.
Po za do wód cąd od dzia łu (ko men dan tem, kie row ni kiem) treść tej in struk cji wi nien

znać tyl ko ofi cer in for ma cyj ny, któ ry nie mo że jej od do wód cy wy po ży czyć, lecz za po -
zna się z nią w obec no ści do wód cy (ko men dan ta, kie row ni ka).

Do wód ca OK nr I
Jar nusz kie wi cze

Ge ne rał bry ga dy

Ryszard Oleszkowicz
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a–a Treść dru ko wa nej okład ki in struk cji.
b Na gó rze do ku men tu pie częć wpły wu z czę ścio wo wy peł nio ny mi ru bry ka mi: Dy wi zjon Żan dar me -

rii, dnia 9, mie[siąc] III, l[icz ba] 51/taj ne, rok 1932, zał[ącz ni ki]. Za ła twia [pod pis nie czy tel ny].
c Brak da ty dzien nej.
d Skró ty „dca”, „kmdt” itp. roz wią zy wa ne są bez ozna czeń i uzu peł nień w na wia sach kwa dra to wych.
e Po wy żej pod pis: Jar nusz kie wicz.
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[Wstęp]

Za da niem ofi ce ra in for ma cyj ne go każ dej sa mo dziel nej jed nost ki woj sko wej jest
współ dzia ła nie z or ga na mi Od dzia łu II Szta bu Głów ne go, a więc w pierw szym rzę dzie
z Sa mo dziel nym Re fe ra tem In for ma cyj nym Szta bu Okrę gu Kor pu su, w zwal cza niu szpie -
go stwa i ak cji wy wro to wej oraz w za kre sie ochro ny ta jem nic woj sko wych.

Ce lem unor mo wa nia tej pra cy zo sta ła wy da na In struk cja o ochro nie ta jem ni cy woj -
sko wej i ro ze sła na do wód com for ma cji woj sko wych pod le głych DOK [nr] I, przy pi śmie:
DOK.I./Sam.Ref.Inf.Szt/ z dnia 1 paź dzier ni ka 1928 r., L.dz. 1809/Inf.tjn./28. In sty tu -
cjom cen tral nym ro ze słał tę in struk cję Od dział II Szta bu Głów ne go.
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Ni niej sza in struk cja oma wia za da nia ofi ce rów in for ma cyj nych w dzie dzi nie zwal cza -
nia ru chu wy wro to we go i wska zu je, jak na le ży tę pra cę pro wa dzić. Od no si się zwłasz -
cza do zwal cza nia agi ta cji ko mu ni stycz nej, szcze gól nie uze wnętrz nia ją cej się na te re nie
woj ska, przy czym jed nak wska za nia ni niej szej in struk cji na le ży sto so wać do wszel kich
prze ja wów agi ta cji wy wro to wej.

Dla orien ta cji po da je się wy kaz dzia ła ją cych w Pol sce or ga ni za cji wy wro to wych (ko -
mu ni stycz nych i ko mu ni zu ją cych):

Ko mu ni stycz na Par tia Pol ski (KPP),
Ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży Pol ski (KZMP, daw niej Z[wią zek] M[ło dzie ży]

K[omu ni stycz nej])
oraz Wy dział Woj sko wy KPP: Cen tral ny Wy dział Woj sko wy (CWW) i Okrę go we

Wy dzia ły Woj sko we (OWW),
Ko mu ni stycz na Par tia Za chod niej Ukra iny (KPZU),
Ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży Za chod niej Ukra iny (KZMZU),
Ko mu ni stycz na Par tia Za chod niej Bia ło ru si (KPZB),
Ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży Za chod niej Bia ło ru si (KZMZB),
Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja Po mo cy Re wo lu cjo ni stom (MOP), agen da KPP.

Przy bu dów ki KPP (par tie ko mu ni zu ją ce):
Pol ska Par tia So cja li stycz na – Le wi ca (PPS-Le wi ca). Na le ży ją od róż nić od PPS-

-CKW i PPS d. Frak cji Re wo lu cyj nej. Nad mie niam, że roz po rzą dze niem mi ni stra spraw
we wnętrz nych z dnia 3 II 1931 r. PPS-Le wi ca zo sta ła roz wią za na na ca łym ob sza rze Rze -
czy po spo li tej Pol skiej;

Nie za leż na So cja li stycz na Par tia Pra cy (NSPP) – dzia ła ją ca wśród pol skiej i ży dow -
skiej in te li gen cji i ro bot ni ków;

Zjed no cze nie Le wi cy Chłop skiej „Sa mo po moc” – dzia ła ją ce wśród wło ścian by łej
Kon gre sów ki (roz wią za ne roz po rzą dze niem mi ni stra spraw we wnętrz nych dnia
27 V 1931 r.);

Po alej -Sy jon „Le wi ca” (ży dow ska);
Sel -Rob „Jed ność” – dzia ła na Kre sach Wschod nich.

Zwal cza nie agi ta cji ko mu ni stycz nej wśród żoł nie rzy po win no być pro wa dzo ne we -
dług na stę pu ją cych wy tycz nych:

1. Uświa da mia nie żoł nie rzy o szko dli wo ści ce lów i dą żeń or ga ni za cji ko mu ni stycz -
nych dla pań stwa, wg me tod po da nych w książ ce pt. Wy�tycz�ne�do prze�ciw�dzia�ła�nia�pro�-
pa�gan�dzie�ko�mu�ni�stycz�nej�w woj�sku (na kład Szta bu Głów ne go – Woj sko wy In sty tut
Na uko wo -Wy daw ni czy, War sza wa 19291). Do kład ne za zna jo mie nie się ofi ce rów z tym
wy daw nic twem jest ko niecz ne, a bez względ nie win ni te Wy�tycz�ne… znać ofi ce ro wie in -
for ma cyj ni i wszy scy ofi ce ro wie pro wa dzą cy po ga dan ki oświa to we i uświa da mia ją ce
w od dzia łach.

2. Usu wa nie w od dzia łach nie do cią gnięć ma te rial nych i służ bo wych, sprzy ja ją cych po -
wo dze niu agi ta cji ko mu ni stycz nej. Bliż sze wska zów ki w tym za kre sie po da ne są w po wy -
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żej (pkt 1) wy mie nio nej książ ce, czę ścio wo w In struk cji o pra cy na ro do wo ścio wej w woj -
sku (DOK nr I Sztab. Sam. Ref. Inf. L.dz. 650/Inf. nr 27) oraz zo sta ły omó wio ne w ro ze -
sła nym do od dzia łów od czy cie pt. „Jak się prze ja wia i jak zwal czać ko mu nizm w woj sku”.

3. Pra ca ofi ce rów in for ma cyj nych w po ro zu mie niu z do wód ca mi pod od dzia łów w kie -
run ku stwier dze nia ist nie nia i dzia ła nia ele men tów ko mu ni stycz nych w od dzia łach woj -
sko wych i prze ciw dzia ła nie ro bo cie tych ele men tów. Ten dział pra cy ofi ce rów
in for ma cyj nych nor mu je ni niej sza in struk cja. Dla orien ta cji i uła twie nia ofi ce rom in for -
ma cyj nym tej pra cy po da ję po ni żej opis ogól ny ko mu ni stycz ne go apa ra tu par tyj ne go,
prze zna czo ne go do ro bo ty na te re nie woj ska, a w szcze gól no ści naj mniej szych ko mu ni -
stycz nych jed no stek or ga ni za cyj nych spo ty ka nych w woj sku.

Roz dział I

1. O or ga ni za cji wy dzia łów woj sko wych KPP oraz pod le głych im ko mó rek ko mu -
ni stycz nych w woj sku

Or ga nem kom par tii do pro wa dze nia ro bo ty ko mu ni stycz nej w woj sku jest tzw. Wy dział
Woj sko wy w Ko mi te cie Cen tral nym Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski ([Cen tral ny Wydział
Woj sko wy] – w skró cie CWW). [Cen tral ne mu] Wy dzia ło wi Woj sko we mu KC [KPP] pod -
le ga ją okrę go we wy dzia ły woj sko we ist nie ją ce przy ko mi te tach okrę go wych KPP. Okrę -
go wym zaś wy dzia łom pod po rząd ko wa ne są „ko mór ki” daw niej zwa ne „ja czej ka mi”, to
jest ma łe grup ki zor ga ni zo wa nych ko mu ni stów [dzia ła ją ce] w od dzia łach [woj sko wych].

Ko mór ki, ja kie mo gą ist nieć na te re nie woj ska, da ją się po dzie lić na: 1) ko mór ki w od -
dzia łach li nio wych, do któ rych na le żą wy łącz nie sze re go wi służ by czyn nej lub sze re go -
wi za wo do wi, i 2) ko mór ki w za kła dach, urzę dach i in sty tu cjach woj sko wych, do któ rych
na le żą al bo tyl ko sze re go wi służ by czyn nej i sze re go wi za wo do wi, al bo tyl ko pra cow ni -
cy cy wil ni, bądź też po wyż szy ele ment mie sza ny (woj sko wi i cy wil ni).

Licz ba człon ków ko mór ki w woj sku, wg za sad or ga ni za cyj nych, wy no sić win na
od 3 do 5 człon ków, w prak ty ce jed nak licz ba ta wzro snąć mo że do 7 osób. W ra zie prze -
kro cze nia tej licz by wła dze „woj sków ki” (tj. or ga nów par tii ko mu ni stycz nej w woj sku)
two rzą dwie lub wię cej ko mó rek, uła twia to bo wiem za cho wa nie kon spi ra cji.

W nor mal nie roz bu do wa nej ko mór ce po dział funk cji jest na stę pu ją cy: se kre tarz, tech -
nik i skarb nik.

Se kre tarz jest rów no cze śnie prze wod ni czą cym, tj. kie row ni kiem i przed sta wi cie lem
na ze wnątrz, od po wie dzial nym za dys cy pli nę i ro bo tę par tyj ną. Utrzy mu je kon takt z se -
kre ta rzem (prze wod ni czą cym) Okrę go we go Wy dzia łu Woj sko we go, od któ re go otrzy -
mu je in struk cje, oraz z tzw. tech ni kiem OWW, od któ re go otrzy mu je bi bu łę (bro szu ry,
ode zwy, ulot ki itp.), trans pa ren ty do za wie sza nia we wnątrz lub przed ko sza ra mi itp. Tech -
nik ko mór ki ma za za da nie kol por to wać bi bu łę w od dzia łach [woj sko wych], za wie szać
do star czo ne mu trans pa ren ty, zbie rać ma te ria ły dla pra sy ko mu ni stycz nej oraz wer bo wać
no wych człon ków. Ze bra nia ko mó rek od by wa ją się prze waż nie po za ko sza ra mi i nor -
mal nie wte dy, gdy przy naj mniej trzy czwar te człon ków ko mór ki uzy sku je jed no cześnie
prze pust ki. Skarb nik zbie ra skład ki na rzecz par tii i ofia ry na więź niów po li tycz nych
(w woj sku rzad ko się zda rza).
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Za zna czyć przy tym na le ży, że je że li ist nie ją w puł ku dwie ko mór ki, to w za sa dzie
tyl ko je den z se kre ta rzy jest przed sta wi cie lem obu ko mó rek na ze wnątrz i kie ru je ich
robo tą, jest więc kie row ni kiem dwu ko mó rek (in stan cją wyż szą dla se kre ta rza dru giej
komór ki). W wy pad ku ist nie nia trzech ko mó rek w jed nym od dzia le wła dze par tyj ne wy -
zna cza ją tzw. eg ze ku ty wę puł ku, któ ra sta no wi wspól ną i wyż szą in stan cję dla owych
ko mó rek. Eg ze ku ty wa – cia ło ko le gial ne – skła da się z se kre ta rza (któ ry jest jed no cześnie
prze wod ni czą cym eg ze ku ty wy), tech ni ka i skarb ni ka.

Se kre tarz ko mór ki, względ nie eg ze ku ty wy puł ku, utrzy mu je łącz ność z Okrę go wym
Wy dzia łem Woj sko wym (se kre ta rzem lub tech ni kiem) oso bi ście, w rzad kich wy pad kach
li stow nie.

Kon takt ko re spon den cyj ny li sto wy sto so wa ny jest prze waż nie przy po cząt ko wym na -
wią za niu łącz no ści lub po prze rwa niu wza jem ne go kon tak tu w ro bo cie. List pi sa ny by -
wa za zwy czaj umó wio nym szy frem.

Kon takt oso bi sty od by wa się na tzw. pod punk tach (miej sce spo tka nia dla otrzy ma nia lub
żą da nia bliż szych wska zó wek lub bi bu ły). Z ra mie nia ko mór ki sta wia się na pod punkt se -
kre tarz, ze stro ny zaś Okrę go we go Wy dzia łu Woj sko we go se kre tarz, tech nik lub łącz -
nik – funk cjo na riusz do na wią zy wa nia kon tak tów, oma wia nia spo tkań itp. Miej sce pod punk tu
i czas spo tka nia są z gó ry usta lo ne na pe wien okres cza su lub rza dziej – wy zna cza ne do raź -
nie. Z pod punk tu se kre tarz kie ro wa ny jest cza sa mi do wła ści we go miej sca, tj. do od po wied -
nie go dzia ła cza „woj sków ki”, wy zna czo ne go do pra cy w woj sku na da nym te re nie – ce lem
otrzy ma nia bliż szych in struk cji; wszel kie go ro dza ju ma te ria ły agi ta cyj ne (bi bu ła, trans pa -
ren ty itp.) by wa ją wów czas se kre ta rzo wi wrę cza ne al bo – co się zda rza bar dzo rzad -
ko – przed sta wi ciel Okrę go we go Wy dzia łu Woj sko we go wska zu je se kre ta rzo wi miej sce ich
prze cho wy wa nia (za zwy czaj w miesz ka niach człon ków nie skom pro mi to wa nych).

Tak skon stru owa ne ko mór ki ma ją za za da nie roz po li ty ko wa nie sze re gów w du chu
ko mu ni stycz nym, uzy ski wa nie wpły wów na oto cze nie, wer bo wa nie no wych człon ków
i sym pa ty ków dla ru chu ko mu ni stycz ne go, ak cję roz kła do wą w sze re gach przez osła bie -
nie po czu cia kar no ści i dys cy pli ny oraz służ bę in for ma cyj ną dla kom par tii, a w po szcze -
gól nych wy pad kach, prze waż nie na te re nie po gra nicz nym – na wet ro bo tę szpie gow ską.
Na wy pa dek woj ny z któ rymś z państw tzw. ka pi ta li stycz nych ko mór ki [te] ma ją – w myśl
wska zań Ko min ter nu – bra tać się z nie przy ja cie lem i dą żyć do wy wo ła nia w obu ar miach
bun tu, w woj nie zaś z Ro sją So wiec ką – krzy żo wać pla ny wła sne go do wódz twa, prze -
cho dzić na stro nę Ar mii Czer wo nej i na kła niać żoł nie rzy do prze cho dze nia [na stro nę
Armii Czer wo nej] ca ły mi od dzia ła mi, po uprzed nim za bi ciu do wód ców.

Każ da ko mór ka win na otrzy my wać z par tii na stę pu ją ce naj waż niej sze ma te ria ły orien -
ta cyj ne: a) oce nę sy tu acji po li tycz nej kra ju, in for ma cje o sy tu acji eko no micz nej (za tar gi,
straj ki), przede wszyst kim w oko li cy, gdzie od dział kwa te ru je, b) wy tycz ne, w ja ki spo -
sób ko mu ni ści ma ją wy zy ski wać po wyż sze da ne dla agi ta cji i ja kie ha sła ma ją wy su wać
w da nej chwi li żoł nie rze. Od wrot nie – ko mór ka ma in for mo wać wła dze „woj sków ki”
o ilo ści, sta nie mo ral nym i go to wo ści bo jo wej od dzia łu, o ro dza ju sprzę tu bo jo we go w da -
nej for ma cji i o kry ty ce te goż sprzę tu usły sza nej z ust fa chow ców (a więc od swo ich prze -
ło żo nych) i wresz cie o sta nie ma ga zy nów „Mob.”2 itd. 
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2. Ty po we prze ja wy ak cji wy wro to wej wśród żoł nie rzy

Ty po wy mi prze ja wa mi ak cji wy wro to wej wśród sze re go wych są:
1) kol por taż odezw lub za wie sza nie trans pa ren tów ko mu ni stycz nych na te re nach woj -

sko wych;
2) agi ta cja ust na w ko sza rach i śpie wa nie pie śni re wo lu cyj nych;
3) ma so we wy stą pie nia żoł nie rzy z za ża le nia mi i proś ba mi;
4) udział żoł nie rzy w or ga ni za cjach po za ko sza ro wych lub w de mon stra cjach ulicz -

nych;
5) pra ca szpie gow ska – pro wa dzo na przez jed ne go lub kil ku żoł nie rzy na zle ce nie

kom par tii.

Roz dział II

1. Pra ca w puł ku, ewen tu al nie w in nych sa mo dziel nych jed nost kach, w za kre sie
zwal cza nia ak cji wy wro to wej ko mu ni stycz nej w woj sku

a) Wcie la nie re kru tów po dej rza nych po li tycz nie
Przed i po wcie le niu re kru tów do wód ca od dzia łu woj sko we go otrzy mu je z Sa mo -

dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go Szta bu Kor pu su wy kaz re kru tów, któ rzy przed wcie -
le niem do woj ska by li po dej rza ni o dzia łal ność wy wro to wą. Do wód ca wi nien ich
roz mie ścić w po szcze gól nych pod od dzia łach (kom pa niach, ba te riach, szwa dro nach),
prze strze ga jąc, aby po dej rza ni po li tycz nie ob cej na ro do wo ści by li tak przy dzie le ni, by
nie do sta li się do pod od dzia łów o więk szym pro cen cie da nej mniej szo ści na ro do wej. Po -
za tym na le ży pa mię tać, iż po dej rza ny po bo ro wy nie mo że mieć przy dzia łu do szta bu,
kan ce la rii, ma ga zy nu, wy twór ni itp., lecz mu si peł nić służ bę li nio wą w kom pa nii (szwa -
dro nie, ba te rii). Nie mo że on być ode sła ny do szko ły ani awan so wa ny. Gdy by jed nak
w cią gu ca łej służ by spra wo wał się bar dzo do brze, to przy odej ściu do re zer wy, za zgo -
dą do wód cy dy wi zji (sa mo dziel nej bry ga dy) i w po ro zu mie niu z Sa mo dziel nym Re fe ra -
tem In for ma cyj nym, mo że być w dro dze wy jąt ku awan so wa ny na star sze go sze re go we go.

Po za rzą dze niu przy dzia łu re kru tów po dej rza nych po li tycz nie do od po wied nich pod -
od dzia łów do wód ca za wia da mia o tym ofi ce ra in for ma cyj ne go i tych do wód ców pod od -
dzia łów, do któ rych zo sta li ci po dej rza ni przy dzie le ni, wy da jąc za rzą dze nie pod da nia ich
spe cjal nej po uf nej ob ser wa cji.

Ob ser wa cję ma ją pro wa dzić ofi ce ro wie in for ma cyj ni w ści słej współ pra cy z do wód -
ca mi kom pa nii (szwa dro nu, ba te rii) – we dług dy rek tyw ofi ce ra in for ma cyj ne go.

Ofi cer in for ma cyj ny – z ty tu łu swej służ by – ma obo wią zek tą pra cą kie ro wać.
Ob ser wu jąc, na le ży dą żyć do spa ra li żo wa nia wro giej dzia łal no ści, któ rą być mo że

po dej rza ni bę dą usi ło wa li pro wa dzić, oraz do usta le nia i od róż nie nia, któ rzy po dej rza ni
sta no wią ele ment bier ny, a któ rzy są nie po praw ny mi wy wro tow ca mi.

Do wód cy po win ni dą żyć do te go, by wszyst kich po dej rza nych uro bić na lo jal nych
oby wa te li pań stwa, w sto sun ku zaś do tych, któ rzy oka za li by się nie po praw ny mi, na le ży
sto so wać ob ostrze nia re gu la mi no we, do stęp ne dla do wód ców w ten spo sób, aże by po zo -
sta li od czu li do bro dziej stwa wy ni ka ją ce z lo jal ne go sto sun ku do pań stwa. Trze ba jed nak
ob ostrze nia te sto so wać bar dzo umie jęt nie, tj. tak, aby środ ki kar ne by ły ostrzej sze dla
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ujaw nia ją cych ten den cje agi ta cyj ne (np. krnąbr ność, nie dbal stwo i brak kar no ści na pod -
ło żu po li tycz nym), mniej zaś ostre dla zba ła mu co nych (agi to wa nych). 

W prze ciw nym bo wiem ra zie nie umie jęt ne sto so wa nie kar przy czy nia się do uro bie -
nia ele men tu do bre go w du chu prze ciw pań stwo wym.

b) Ob ser wa cja
Ob ser wa cja – wy zna czo na ni niej szą in struk cją, spe cjal ny mi roz ka za mi Sa mo dziel -

ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go lub pro wa dzo na z wła snej ini cja ty wy ofi ce ra in for ma cyj -
ne go po win na po le gać na:

1) śle dze niu za in te re so wa nych żoł nie rzy na te re nie ko szar;
2) usta la niu, z kim ko mu ni ku ją się po za ko sza ra mi i czy by wa ją przez ko goś ugasz -

cza ni;
3) usta la niu na zwisk i ad re sów osób, któ re ich od wie dza ją w od dzia łach, i w ra zie po -

trze by za się gnię ciu o nich opi nii u cy wil nych władz ad mi ni stra cyj no -pań stwo wych (wo -
je wódz twa, sta ro stwa, po li cji);

4) no to wa niu zgło szeń po dej rza nych żoł nie rzy o prze pust ki (na zwi sko i czas waż no -
ści prze pust ki);

5) ob ser wo wa niu, czy po dej rza ni nie ży ją po nad stan;
6) pro wa dze niu ogól nej cha rak te ry sty ki po dej rza nych.

c) Kon tro la ko re spon den cji
Przy cho dzą ca do żoł nie rzy po dej rza nych po li tycz nie ko re spon den cja, i – o ile to moż -

li we – wy cho dzą ca od nich, pod le ga dys kret nej kon tro li. Kon tro la ta win na być prze pro -
wa dzo na tak, aże by ani ad re sat ob ser wo wa ny, ani nikt z nie po wo ła nych nic o tym nie
wie dział, a więc li sty po od czy ta niu na le ży jak naj sta ran niej za kle ić. Je że li w tre ści li -
stów za uwa ży się pew ne mo men ty po li tycz ne lub o cha rak te rze an ty pań stwo wym, trze -
ba spo rzą dzić od pis li stu i prze słać [go] do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go
Okrę gu Kor pu su. O ile spo rzą dze nie od pi su jest nie moż li we z po wo du nie zna ne go ję zy -
ka, szy fru itp., ory gi nał li stu na le ży prze słać na tych miast bez po śred nio do Sa mo dziel ne -
go Re fe ra tu In for ma cyj ne go, aby na stęp nie zwró ce nie li stu do od dzia łu i spo wo do wa na
tym zwło ka w do rę cze niu go ad re sa to wi nie wzbu dzi ła je go po dej rzeń.

W przy pad ku, gdy list za wie ra kon kret ne, do ty czą ce bez po śred nie go udzia łu w ak cji
wy wro to wej fak ty i mo men ty, któ re są do wo dem wi ny ja kiejś oso by lub sze re gu osób,
na le ży prze słać ta ki list lub, je śli to moż li we, je go do kład ną fo to gra fię do Sa mo dziel ne -
go Re fe ra tu In for ma cyj ne go (kli sze znisz czyć). Te go ro dza ju li sty lub od bit ki fo to gra -
ficz ne mo gą być do wo da mi rze czo wy mi do ewen tu al nej spra wy są do wej. 

Nie za leż nie od kon tro li ko re spon den cji po li tycz nie po dej rza nych na le ży zwró cić
bacz ną uwa gę (nie kon tro lo wać) na wszel ką ko re spon den cję otrzy my wa ną przez wszyst -
kich in nych sze re go wych służ by czyn nej, z tym że ko re spon den cję (li sty) z Ro sji So -
wiec kiej bez wzglę du na treść na le ży wraz z ko per tą prze słać Sa mo dziel ne mu
Re fe ra to wi In for ma cyj ne mu do dal sze go urzę do wa nia [sic!], przy czym w od no śnych
mel dun kach na le ży po dać per so na lia sze re go wych – ad re sa tów, miej sce za miesz ka nia
ro dzi ny, miej sce za miesz ka nia sze re go we go przed wcie le niem do woj ska oraz krót ką
opi nię o tych sze re go wych, z pod kre śle niem war to ści mo ral nej i sto sun ku do woj ska
i pań stwa pol skie go. 
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Sa mo dziel ny Re fe rat In for ma cyj ny każ do ra zo wo de cy du je, co zro bić z ta ki mi li sta -
mi. Pod kre ślam, że kon tro la li stów po win na być ze środ ko wa na w do wódz twie od dzia łu.
W spra wie tej kon tro li nie wcho dzić w kon takt z urzę da mi pocz to wy mi. W ra zie nie moż -
no ści skon tro lo wa nia ko re spon den cji bez po mo cy urzę du pocz to we go – le piej za nie chać
kon tro li. Wy jąt ki pod tym wzglę dem są moż li we je dy nie na sku tek wy raź nej zgo dy ze
stro ny Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go.

Przy zor ga ni zo wa niu kon tro li ko re spon den cji w od dzia łach na le ży prze strze gać na -
stę pu ją cych za sad:

1. Żoł nierz po dej mu ją cy z urzę du pocz to we go ko re spon den cję dla od dzia łu (za kła du
czy urzę du) nie po wi nien jej wi dzieć i wie dzieć, pod ad re sem któ rych osób jest kie ro wa -
na. Moż na to osią gnąć w ten spo sób, że od no śny urząd pocz to wy otrzy mu je je den klucz
od tecz ki uży wa nej do prze no sze nia ko re spon den cji woj sko wej. Urzęd nik pocz to wy,
po wło że niu ca łej ko re spon den cji do tecz ki, za my ka ją i za mknię tą od da je żoł nie rzo wi
(czyn no ści te od dzia ły, za kła dy i urzę dy woj sko we omó wią z za in te re so wa ny mi urzę da -
mi pocz to wy mi).

2. Cał ko wi tą ko re spon den cję od bie ra ad iu tant od dzia łu (w za kła dach i urzę dach – ofi -
cer, kie row nik kan ce la rii), któ ry ko re spon den cję służ bo wą za trzy mu je u sie bie, ko re spon -
den cję zaś pry wat ną, z wy jąt kiem ofi cer skiej, po zo sta wia do kon tro li przez ofi ce ra
in for ma cyj ne go.

3. Ofi cer in for ma cyj ny kon tro lu je ko re spon den cję pry wat ną cał ko wi cie izo lo wa ny
(przy drzwiach za mknię tych), po czym li sty zwra ca ad iu tan to wi (względ nie kie row ni ko -
wi kan ce la rii) do roz dzie le nia po mię dzy pod od dzia ły, mię dzy ad re sa ta mi.

d) Urlo py po dej rza nych po li tycz nie sze re go wych
Nie jed no krot nie zda rza się, że sze re go wi w okre sie przed świą tecz nym zgła sza ją proś -

bę o udzie le nie im do ku men tów po dró ży nie do miej sca swe go sta łe go za miesz ka nia,
lecz do in nych miej sco wo ści, np. do War sza wy, Gdań ska, Gdy ni, Ło dzi, Ka to wic itp. Je -
że li o ta ki do ku ment po dró ży (urlop) pro si sze re go wy po dej rza ny po li tycz nie i urlop uzy -
sku je, to na le ży naj póź niej na 3 dni przed je go wy jaz dem wy słać dwa jed no brz mią ce
pi sma lub de pe sze szy fro we do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go [Szta bu] Do -
wódz twa Okrę gu Kor pu su, któ re mu pułk pod le ga, i Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma -
cyj ne go Szta bu Do wódz twa Okrę gu Kor pu su, w ob rę bie któ re go le ży miej sco wość, do kąd
się urlo po wa ny za mie rza udać.

Szy fru moż na użyć tyl ko wte dy, gdy już nie ma cza su na mel du nek pi sem ny. W ta -
kim mel dun ku na le ży po dać do kład ne per so na lia wy jeż dża ją ce go i wnio ski ofi ce ra in -
for ma cyj ne go. Gdy wspo mnia ny żoł nierz po wró ci z po dró ży, na le ży pod dać go
wzmoc nio nej ob ser wa cji.

2. Spo sób po stę po wa nia wo bec prze ja wów ak cji wy wro to wej wśród żoł nie rzy

a) Kol por taż bi bu ły ko mu ni stycz nej w od dzia łach
Z punk tu wi dze nia woj sko we go ode zwy czy cza so pi sma wy da wa ne przez or ga ny

KPP, czy li tzw. bi bu ła, dzie li się na dwa ro dza je: woj sko wa i nie woj sko wa. Ode zwy i cza -
so pi sma woj sko we za wsze są za ty tu ło wa ne apo stro fą do żoł nie rzy, za wie ra ją alar my
na te mat zbro jeń państw ka pi ta li stycz nych, o nie bez pie czeń stwie, ja kie gro zi ze stro ny
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tych państw, i wresz cie wie le miej sca po świę ca ją rze ko mym krzyw dom, ja kich sze re go -
wi do zna ją od ofi ce rów, jak są wy zy ski wa ni, a jak do bra jest służ ba woj sko wa w Ro sji
So wiec kiej, i w związ ku z tym na wo łu ją do wy stą pień re wo lu cyj nych prze ciw ko woj sku
i pań stwu pol skie mu. 

Ode zwy i cza so pi sma ogól no par tyj ne (nie woj sko we) roz trzą sa ją naj roz ma it sze spra -
wy po li tycz ne, spo łecz ne, za wo do we, hi sto rycz no -re wo lu cyj ne – za rów no kra jo we, jak
i za gra nicz ne.

Je śli cho dzi o pra sę „woj sków ko wą”, to Cen tral ny Wy dział Woj sko wy [Ko mi te tu
Cen tral ne go Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski] wy da je cza so pi smo w ję zy ku pol skim i ukra -
iń skim „Ko sza ry” („Ka sar nia”), a dla wo je wództw cen tral nych (zwłasz cza war szaw skie -
go) od cza su do cza su wy da je [cza so pi smo] „Czer wo ny Pułk War sza wy”.

Po nad to czyn ni ki wy wro to we kol por tu ją cza sa mi cza so pi sma o cha rak te rze prze ciw -
pań stwo wym, któ re nie po sia da ją w Pol sce de bi tu. Spis nazw tych cza so pism znaj du je
się w roz ka zie taj nym [nr] DOK.I.L.47/25 z dnia 24 lip ca 1925 r.

Bi bu ła woj sko wa – ja ko prze zna czo na dla żoł nie rzy – by wa kol por to wa na tyl ko w od -
dzia łach woj sko wych, nie woj sko wa – o ty le, o ile za wie ra mo men ty do ty czą ce ru chu
ogól no re wo lu cyj ne go. Kol por taż bi bu ły mo że mieć miej sce we wnątrz ko szar od dzia łu
lub przed ko sza ra mi (roz rzu ce nie, pod rzu ce nie).

Je że li na te re nie ko sza ro wym uka żą się roz rzu co ne ode zwy ko mu ni stycz ne, na le -
ży przede wszyst kim usta lić, czy zo sta ły one pod rzu co ne z ze wnątrz, czy też prze nie sio -
ne do we wnątrz. Przed ob li cze niem ich ilo ści trze ba za pa mię tać do kład nie miej sce ich
zna le zie nia, czas, kie dy mo gły być pod rzu co ne, i w związ ku z tym usta lić, któ ry z żoł -
nie rzy prze by wał w tym miej scu i w tym cza sie, gdy ode zwy mo gły być pod rzu co ne.

Nie do pusz czal ne jest usta le nie je dy nie fak tu, że ode zwy zo sta ły zna le zio ne i przej -
ście nad tym do po rząd ku dzien ne go, ogra ni cza jąc się tyl ko do za mel do wa nia o tym fak -
cie. Na to miast na le ży prze pro wa dzić do cho dze nia w kie run ku usta le nia win ne go
pod rzu ce nia ich, względ nie wy ja śnie nia, kie dy i w ja kich oko licz no ściach by ły pod rzu -
co ne. O ile na miej scu jest żan dar me ria, na le ży we spół z nią prze pro wa dzić do cho dze -
nia. Wy ni ki i spo sób prze pro wa dze nia do cho dzeń na le ży wy czer pu ją co omó wić
i bez zwłocz nie w naj krót szej dro dze prze słać do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne -
go, za łą cza jąc przy naj mniej po 3 egz. z każ de go ro dza ju zna le zio nych odezw.

Je że li ode zwy by ły zna le zio ne u żoł nie rzy, względ nie je że li u któ re goś z żoł nie rzy
zna le zio no prze cho wy wa ną więk szą ilość odezw, o czym nie zwłocz nie nie za mel do wa li
prze ło żo ne mu – na le ży ich (go) przy trzy mać, prze pro wa dzić do cho dze nie wg wy żej
podanych wska zó wek, dą żąc do stwier dze nia, skąd ma ją te ode zwy, i [dą żąc do] usta le -
nia kol por te ra. O za szłym wy pad ku na le ży bez zwłocz nie za wia do mić te le fo nicz nie
(nr 521–54) Sa mo dziel ny Re fe rat In for ma cyj ny, któ ry wy da dal sze dys po zy cje, względ -
nie de le gu je na miej sce funk cjo na riu sza SRI. 

Nad mie nia się, że tak roz po wszech nia nie (kol por taż), jak i sam fakt prze cho wy wa -
nia nie le gal nych, tj. prze ciw pań stwo wych, odezw sta no wi prze stęp stwo ka ra ne przez ko -
deks kar ny, wo bec cze go nad ty mi prze stęp stwa mi nie moż na prze cho dzić do po rząd ku,
ogra ni cza jąc się tyl ko do ode bra nia odezw i zło że nia o tym mel dun ku.

Zda rza ją się wy pad ki, że żoł nierz – kol por ter przy ła pa ny na go rą cym uczyn ku roz -
rzu ca nia odezw – uda je, że je zbie ra i mel du je ich zna le zie nie. Te go ro dza ju wy pad ków
nie na le ży ge ne ra li zo wać, jed nak do za mel do wa nia o zna le zie niu odezw trze ba się od -
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nieść za wsze z pew ną re zer wą o ty le, aby nie znie chę cać żoł nie rzy do mel do wa nia o zna -
le zio nych ode zwach, ale na le ży zba dać oko licz no ści i ścią gnąć ze zna nia z ewen tu al nych
świad ków pod ką tem wi dze nia, czy przy pad kiem sam mel du ją cy nie pod rzu cił odezw.

Fakt za wie sze nia trans pa ren tu na strze żo nym te re nie ko sza ro wym prze waż nie świad -
czy o ist nie niu we wnątrz od dzia łu ko mór ki ko mu ni stycz nej. W ta kich ra zach na le ży skie -
ro wać po dej rze nie na żoł nie rzy, któ rzy w przed dzień za wie sze nia trans pa ren tu wy cho dzi li
na mia sto.

Do cho dze nie w tych wy pad kach mu si być prze pro wa dzo ne po dob nie jak przy zna le -
zie niu odezw na te re nie ko sza ro wym (jak wy żej po da no) i wy nik za ko mu ni ko wa ny Sa -
mo dziel ne mu Re fe ra to wi In for ma cyj ne mu Szta bu DOK. O ile spraw cy za wie sze nia
trans pa ren tu bę dą schwy ta ni lub ujaw nie ni w to ku do cho dzeń, na le ży ich aresz to wać, za -
wia da mia jąc na tych miast te le fo nicz nie Sa mo dziel ny Re fe rat In for ma cyj ny Szta bu DOK
ce lem ewen tu al ne go wy de le go wa nia na miej sce ofi ce ra Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for -
ma cyj ne go. 

Zna le zie nie odezw we wnątrz te re nu ko sza ro we go, tj. nie w po bli żu bram i ogro dzeń,
prze waż nie świad czy o ist nie niu ele men tu ko mu ni stycz ne go w od dzia le. Ist nie nie te go
ele men tu bar dzo czę sto po twier dza ko re spon den cja z da ne go od dzia łu, za miesz czo na
w któ rymś z pi se mek par tyj nych lub w ode zwie ko mu ni stycz nej, lub uka zy wa nie się jed -
nod nió wek i odezw ko mu ni stycz nych spe cjal nie po świę co nych da ne mu od dzia ło wi. Kol -
por taż odezw wzma ga się za zwy czaj w okre sie przy go to wań do de mon stra cji
ko mu ni stycz nych lub świąt ogól no woj sko wych, a więc:

– 21 stycz nia (świę to „SL”, tj. po świę co ne pa mię ci Le ni na, Ró ży Luk sem burg i Ka -
ro la Liebk nech ta),

– od 25 lu te go do 6 mar ca (de mon stra cje bez ro bot nych i tzw. marsz gło du),
– 19 mar ca (imie ni ny Mar szał ka Pił sud skie go),
– 1 ma ja (ogól ne świę to pro le ta ria tu),
– 13 lip ca (dzień „an ty fa szy stow ski”),
– 1 sierp nia (dzień an ty wo jen ny),
– 7 wrze śnia (dzień mło dzie ży an ty ko mu ni stycz nej),
– 7 li sto pa da (rocz ni ca paź dzier ni ko wej re wo lu cji ro syj skiej).

b) Agi ta cja ust na i śpie wa nie pie śni re wo lu cyj nych
W wy pad ku stwier dze nia fak tu agi ta cji ust nej we wnątrz od dzia łu trze ba naj pierw oce -

nić, czy spra wa doj rza ła do li kwi do wa nia, czy ak cja ob wi nio ne go (ob wi nio nych) jest wy -
raź na i czy aresz to wa nie po dej rza ne go da ło by kon kret ne do wo dy wi ny, od któ rych
za leż ne jest po zy tyw ne trak to wa nie spra wy przez pro ku ra to ra.

W wy pad ku doj rza ło ści spra wy na le ży win nych aresz to wać, skom ple to wać ma te riał
do wo do wy i prze słać aresz to wa nych wraz z ak ta mi spra wy do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu
In for ma cyj ne go Szta bu DOK [nr] I. 

Je śli kry tycz na oce na ka że wnio sko wać, że spra wa nie doj rza ła do li kwi da cji, wów -
czas na le ży pod dać win nych sta łej, ści słej i po uf nej ob ser wa cji.

Zda rzyć się mo że wy pa dek, iż któ ryś z żoł nie rzy na sa li ko sza ro wej (czy gdzie in dziej)
w obec no ści ko le gów bę dzie śpie wał ko mu ni stycz ne pie śni re wo lu cyj ne. Po ujaw nie niu
ta kie go fak tu trze ba: a) je że li spraw ca na kła niał obec nych do śpie wa nia owych pie śni wraz
z so bą w for mie de mon stra cji prze ciw zwierzch no ści lub w for mie spe cjal nej ma ni fe sta -

Kontrwywiad wojskowy II Rzeczpospolitej w walce z agitacją...
D

o
k

u
m

en
t

y

245

15_Oleszkowicz:PA IPN 9  05.06.2017  23:30  Strona 245



Ryszard Oleszkowicz
D

o
k

u
m

en
t

y

246

cji po li tycz nej – aresz to wać win ne go i wraz z ze zna nia mi świad ków skie ro wać do Sa mo -
dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go, b) je że li śpie wa nie by ło tyl ko za bi ja niem nu dy – pod -
dać win ne go ob ser wa cji po uprzed nim po ucze niu go i za ka za niu ta kie go śpie wu.

c) Ma so we wy stą pie nia żoł nie rzy
In struk cje władz par tii ko mu ni stycz nej dla pod le głych im ko mó rek woj sko wych kła -

dą na cisk na ma ni fe sta cje zbio ro we. We dle tych prze pi sów człon ko wie ko mó rek ma ją
obo wią zek or ga ni zo wać zbio ro we wy stą pie nia w for mie ra por tów z za ża le nia mi lub proś -
ba mi, np. o lep sze wy ży wie nie, lep szą odzież, dłuż sze świę ta, urlo py w cza sie żniw,
zwięk sze nie dzien nej ra cji chle ba itp., przy czym ini cja to rom nie wol no ani przy zna wać
się do te go, że in nych na ma wia li, ani sta wać na cze le ta kich ak cji. W po dob nych wy pad -
kach na le ży spo rzą dzić li stę sta ją cych do ra por tu i dro gą kon fi den cjo nal ną zba dać, kto
ich do te go na mó wił. Po usta le niu – na le ży w wy pad ku drob niej sze go zna cze nia wziąć
agi ta to ra pod ści słą ob ser wa cję, w wy pad ku zaś po waż niej szym – aresz to wać, prze pro -
wa dzić nor mal ne do cho dze nia. W do cho dze niach na le ży dą żyć do po twier dze nia przez
świad ków czy nu na ma wia nia do ta kie go lub in ne go wy stą pie nia. 

Po ukoń cze niu te go nie zwłocz nie prze słać win nych i ma te riał do wo do wy, wraz z wy -
czer pu ją cy mi ze zna nia mi świad ków, do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go Szta -
bu DOK [nr] I. W cza sie ba da nia aresz to wa ne go trze ba rów nież dą żyć do usta le nia
szcze gó łów, z czy jej in struk cji dzia łał. Bi cie aresz to wa nych pod czas ba da nia jest nie do -
pusz czal ne.

d) Udział żoł nie rzy w or ga ni za cjach po za ko sza ro wych 
i w de mon stra cjach po li tycz nych

Je że li zo sta nie usta lo ny fakt, że żoł nierz brał udział w pu blicz nych de mon stra cjach
par tii wy wro to wych (po li tycz nych), wów czas na le ży go z miej sca aresz to wać i wraz
z ma te ria łem do wo do wym (ze zna nia mi świad ków), z rze cza mi zna le zio ny mi u nie go itp.
prze słać do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go Do wódz twa Okrę gu Kor pu su. Je -
że li na to miast po uf nie wia do mo, że któ ryś z żoł nie rzy uczęsz cza na ze bra nia or ga ni za cji
po li tycz nych, na le ży o tym zło żyć ra port do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go
Szta bu DOK ce lem otrzy ma nia dal szych in struk cji.

e) Pra ca szpie gow ska
Or ga ni za cje wy wro to we ma ją m.in. za za da nie gro ma dzić ma te riał szpie gow ski dla

Szta bu Czer wo nej Ar mii za po śred nic twem kom par tii. Prze ciw dzia ła nie ob ce mu wy wia -
do wi oma wia In struk cja o ochro nie ta jem nic woj sko wych3.

3. Wska zów ki tech nicz ne do li kwi do wa nia spraw

Przed po da niem wska zó wek tech nicz nych z za kre su li kwi da cji pod kre śla się bez względ -
ną ko niecz ność po ucze nia sze re gow ców, pod ofi ce rów i ofi ce rów, jak ma ją za cho wać się
w wy pad ku zna le zie nia odezw, trans pa ren tów itp. na te re nie woj sko wym, a więc każ dy
szere go wiec lub pod ofi cer w ra zie zna le zie nia tych rze czy obo wią za ny jest na tych miast

3 In struk cja jest z 1 X 1928 r.
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zamel do wać o tym ofi ce ro wi in spek cyj ne mu lub pierw sze mu na po tka ne mu ofi ce ro wi, ten
zaś nie zwłocz nie prze ka zu je ten mel du nek ofi ce ro wi in for ma cyj ne mu do dal sze go urzę do -
wa nia. Ofi cer in for ma cyj ny ze swej stro ny prze pro wa dza do cho dze nie w da nej spra wie,
za wia da mia jąc do wód cę puł ku i do wód cę za in te re so wa nej jed nost ki woj sko wej.

Prze cho dząc do tech ni ki li kwi da cyj nej, stwier dzić na le ży, że oko licz no ści przy to czo -
ne w pod punk tach a, b, c, d, e [punk tu 2.] nie wy czer pu ją oczy wi ście wszyst kich ty pów
spraw, gdzie ko niecz ne jest aresz to wa nie win nych. W każ dym ra zie ofi cer in for ma cyj ny
puł ku (czy in nej sa mo dziel nej jed nost ki woj sko wej) mu si in dy wi du al nie oce nić spra wę,
a gdy doj dzie do po zy tyw ne go wnio sku – przy stą pić do li kwi da cji, za wsze ma jąc na uwa -
dze ko niecz ność uniesz ko dli wie nia ca łej ak cji, a nie tyl ko bio rą cych w niej udział osób.
Przed za rzą dze niem aresz to wa nia po dej rza nych ofi cer in for ma cyj ny mu si mieć uza sad -
nio ne przy pusz cze nie, że świad ko wie lub re wi zja do ko na na w rze czach aresz to wa ne go
da dzą do sta tecz ne do wo dy prze stęp stwa oraz po zwo lą usta lić kon takt po dej rza ne go z cy -
wil ny mi człon ka mi (przed sta wi cie la mi) par tii [ko mu ni stycz nej]. We wszyst kich te go ro -
dza ju spra wach o szer szym za się gu lub o więk szym zna cze niu, któ re nie wy ma ga ją
do raź nych, na tych mia sto wych za rzą dzeń (do cho dzeń), wi nien ofi cer in for ma cyj ny pro -
wa dzić pra cę w ści słym po ro zu mie niu i przy współ pra cy z Sa mo dziel nym Re fe ra tem In -
for ma cyj nym Szta bu DOK, któ ry w tych wy pad kach wy de le gu je swe go ofi ce ra ce lem
zli kwi do wa nia spra wy. Przy ta kiej li kwi da cji mia ro daj nych in struk cji udzie la de le gat Sa -
mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go, ja ko oso bi ście i służ bo wo od po wie dzial ny za na -
le ży te prze pro wa dze nie li kwi da cji.

W do cho dze niach wy ma ga ją cych do ko na nia aresz to wa nia na le ży prze strze gać na stę -
pu ją cych za sad:

1) aresz to wa nia na le ży do ko nać bez roz gło su, w spo sób nie rzu ca ją cy się w oczy;
2) aresz to wa nych osa dzać w od izo lo wa nych od sie bie izbach tak, aby nie mo gli po -

ro zu mie wać się mię dzy so bą i w ogó le z nie po wo ła ny mi oso ba mi;
3) u aresz to wa nych do ko nać re wi zji oso bi stej i re wi zji ich ku fer ków, ple ca ków, łó -

żek itp., za wsze jed nak w obec no ści świad ka, spi su jąc pro to ko ły re wi zyj ne;
4) po re wi zji nie zwłocz nie spo rzą dzić pro to ko ły prze słu cha nia win nych i świad ków;
5) ko rzy stać w mia rę po trze by z po mo cy żan dar me rii i po li cji (w ostat nim wy pad -

ku – je śli cho dzi o oso by cy wil ne za mie sza ne w spra wie);
6) je że li oka że się, że do star czy cie la mi odezw dla aresz to wa nych żoł nie rzy, czy też

kol por te ra mi na te ren woj sko wy by ły oso by cy wil ne – wów czas na le ży nie zwłocz nie po -
ro zu mieć się z miej sco wy mi cy wil ny mi wła dza mi bez pie czeń stwa (po li cja, sta ro stwo)
i żą dać aresz to wa nia tych osób cy wil nych, któ re spo wo do wa ły prze stęp stwo, względ nie
przy czy ni ły się do do ko na nia go;

7) skom ple to wa ny ma te riał rze czo wy i aresz to wa nych (pod eskor tą) na le ży nie -
zwłocz nie prze słać do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go Szta bu DOK. Aresz to -
wa nych i eskor tan tów za opa trzyć w żyw ność i wy słać ich tak, aby w biu rze
Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go sta wi li się moż li wie w go dzi nach ran nych;

8) po zo sta łe w ko sza rach przed mio ty bę dą ce pry wat ną wła sno ścią aresz to wa -
nych – opie czę to wać i prze cho wać;

9) po żą da nym jest, aby w cza sie wstęp ne go prze słu chi wa nia aresz to wa nych w Sa mo -
dziel nym Re fe ra cie In for ma cyj nym Szta bu DOK był obec ny ofi cer in for ma cyj ny za in -
te re so wa ne go od dzia łu;
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10) po wy sła niu aresz to wa nych na le ży zba dać w od dzia le na strój wy wo ła ny fak tem
aresz to wa nia, mel du jąc o wy ni kach do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go w pe -
rio dycz nych mel dun kach. W ra zie po wsta nia – w związ ku z aresz to wa niem – nie po żą -
da ne go na stro ju [w od dzia le] na le ży na tych miast zło żyć o tym wy czer pu ją cy mel du nek
do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go.

4. Apa rat in for ma tor ski ofi ce ra in for ma cyj ne go

Ofi cer in for ma cyj ny wi nien do brać so bie do współ pra cy z gro na pod ofi ce rów i sze -
re gow ców pew ną ilość za ufa nych in for ma to rów. Lu dzie ci mu szą być ab so lut nie pew ni
co do dys kre cji i nie mo gą pod żad nym po zo rem zwie rzać się ni ko mu ze swej współ pra -
cy. Ofi cer in for ma cyj ny puł ku wi nien po sia dać in for ma to ra przy naj mniej w każ dej kom -
pa nii (szwa dro nie, ba te rii). Ce lem za cho wa nia ta jem ni cy lu dzie ci mo gą skła dać ofi ce ro wi
in for ma cyj ne mu mel dun ki pod pi sa ne ja kimś umó wio nym pseu do ni mem lub nie po strze -
że nie spo ty kać się z nim w umó wio nym miej scu po za ko sza ra mi itp. Ce lem za cho wa nia
jesz cze ści ślej szej ta jem ni cy ofi cer in for ma cyj ny mo że po słu gi wać się wy zna czo nym
przez sie bie po śred ni kiem, któ ry nie wzbu dzał by po dej rzeń wśród ob ser wo wa nych.

Jest rze czą bar dzo wska za ną, aże by ofi ce ro wie in for ma cyj ni sta ra li się wy ko rzy sty -
wać róż nych sze re go wych w ten spo sób, aby ci nie zda wa li so bie spra wy [z fak tu], że są
wy py ty wa ni, ba da ni, względ nie udzie la ją po trzeb nych ofi ce ro wi in for ma cyj ne mu wia -
do mo ści.

5. Wy wia dow cy Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go Szta bu Do wódz twa Okrę gu
Kor pu su

W wy pad kach wy kry cia śla dów ak cji wy wro to wej o więk szym zna cze niu do wód ca
puł ku (względ nie in nej sa mo dziel nej jed nost ki woj sko wej) zwra ca się do Sa mo dziel ne -
go Re fe ra tu In for ma cyj ne go Szta bu Do wódz twa Okrę gu Kor pu su o de le go wa nie spe cjal -
ne go wy wia dow cy do prze pra co wa nia tej spra wy. Przy by wa ją ce mu wy wia dow cy na le ży
umoż li wić taj ność je go pra cy i nie ko mu ni ko wać się z nim w miej scach do stęp nych dla
oczu sze re go wych, a na wet nie po wo ła nych ofi ce rów. Kon tro lo wa nie je go wy jaz dów,
ogra ni cza nie wy da wa nia prze pu stek i w ogó le utrud nia nie mu pra cy jest nie wska za ne.
Je że li po stę po wa nie wy wia dow cy by ło by – zda niem do wód cy puł ku czy ofi ce ra in for -
ma cyj ne go – nie wła ści we, na le ży zwró cić się do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj -
ne go o od wo ła nie go.

Pod kre ślam, że Sa mo dziel ny Re fe rat In for ma cyj ny Szta bu Do wódz twa Okrę gu Kor -
pu su wy sy ła swych wy wia dow ców do od dzia łów tyl ko w wy jąt ko wych wy pad kach, to -
też przy or ga ni zo wa niu wła sne go apa ra tu in for ma cyj ne go ofi cer in for ma cyj ny nie
po wi nien li czyć na po moc wy wia dow ców Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go.
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Roz dział III

1. Mel dun ki ofi ce rów in for ma cyj nych do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go
Szta bu Do wódz twa Okrę gu Kor pu su

Oprócz na ka za nych wy żej mel dun ków z wy ni kiem do cho dzeń w związ ku ze zna le -
zie niem odezw prze ciw pań stwo wych, trans pa ren tów z prze ja wa mi agi ta cji an ty pań stwo -
wej, zbio ro wy mi ra por ta mi żoł nie rzy ma ją cy mi po zór pro wo ka cji lub zmo wy i w ogó le
o wszel kich prze ja wach ak cji wy wro to wej – na le ży nad sy łać do Sa mo dziel ne go Re fe ra -
tu In for ma cyj ne go DOK [nr] I rów nież mel dun ki pół rocz ne i opi nio daw cze. 

a) Mel dun ki pół rocz ne – ma ją za wie rać na stę pu ją ce da ne:
1) wy szcze gól nie nie na zwisk żoł nie rzy po dej rza nych o dzia łal ność wy wro to wą, a bę -

dą cych pod ob ser wa cją;
2) wy ni ki tej ob ser wa cji;
3) opis prze ja wów ak cji ko mu ni stycz nej na te re nie od dzia łu;
4) opis środ ków, ja kie za sto so wa no ce lem zwal cze nia tej ak cji;
5) na zwi ska sta le współ pra cu ją cych z ofi ce rem in for ma cyj nym za ufa nych in for ma -

to rów w pod od dzia łach, przy czym in for ma to rzy ci nie po win ni wie dzieć, że zo sta li ujaw -
nie ni wo bec Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go;

6) wy szcze gól nie nie (imien ne) osób cy wil nych, któ re we dle wia do mo ści ofi ce ra in -
for ma cyj ne go sta no wią za rząd agend par tii ko mu ni stycz nej – a zwłasz cza „woj sków -
ki” – na da nym te re nie, i po da nie krót kiej cha rak te ry sty ki ich pół rocz nej dzia łal no ści.
Punkt ten wy peł nia ofi cer in for ma cyj ny tyl ko w ra zie po sia da nia po zy tyw nych wia do -
mo ści, po da jąc ich źró dła.

Mel dun ki ne ga tyw ne obo wią zu ją. Ter mi ny nad sy ła nia mel dun ków pół rocz nych są
na stę pu ją ce:

I – obej mu ją cy czas od 1 stycz nia do 30 czerw ca – na le ży wy słać w dniu 2 lip ca,
II – obej mu ją cy czas od 1 lip ca do 21 grud nia [sic!] – wy słać w dniu 2 stycz nia.
b) Mel dun ki opi nio daw cze – spo rzą dza ne i nad sy ła ne przez sa mo dziel ne jed nost ki,

w któ rych od by wa ją służ bę woj sko wą sze re go wi po dej rza ni po li tycz nie – win ny za wie -
rać opi nie o ich za cho wa niu się w okre sie służ by, o sto sun ku do prze ło żo nych, do woj -
ska i pań stwa pol skie go. Ce lem uła twie nia tej pra cy do wód cy puł ku, względ nie in nej
sa mo dziel nej jed nost ki, ofi cer in for ma cyj ny wi nien pod ko niec okre su służ by każ de go
rocz ni ka ze brać od od no śnych do wód ców pod od dzia łów opi nie [na te mat] sze re go wych,
któ rzy znaj do wa li się pod ob ser wa cją, uzu peł nić je swo imi spo strze że nia mi i przed ło żyć
do wód cy, któ ry wy da je osta tecz ną opi nię. Opi nie win ny być wy czer pu ją ce, rze czo we,
po par te kon kret ny mi fak ta mi.

Opi nie te, po ewen tu al nym uzu peł nie niu ich przez Sa mo dziel ny Re fe rat In for ma cyj -
ny, bę dą sta no wi ły pod sta wę do oce ny, któ rych po dej rza nych na le ży na dal trak to wać ja -
ko ele ment nie bez piecz ny (po dej rza ny), a któ rych uwa żać za pra wo myśl nych. Na le ży
pa mię tać, że po przej ściu do re zer wy o sto sun ku władz pań stwo wych do re zer wi sty – któ -
ry ja ko po bo ro wy był po dej rza ny – de cy do wać bę dzie opi nia prze ło żo nych, nie zaś opi -
nia wy sta wio na mu przed wcie le niem do woj ska.

Spi sy sze re go wych po dej rza nych po li tycz nie wi nien ofi cer in for ma cyj ny pro wa dzić
sta le w sta nie ak tu al nym i o każ dej zmia nie sto sun ku do służ by woj sko wej (zmia nie przy -
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dzia łu, prze nie sie niu do in ne go puł ku itp.) na le ży za wia do mić Sa mo dziel ny Re fe rat In -
for ma cyj ny DOK, do łą cza jąc opi nię i wy nik ob ser wa cji.

Spi sy po dej rza nych po li tycz nie trak to wać ja ko ak ta taj ne.
Po wy żej na ka za ne mel dun ki spo rzą dza ofi cer in for ma cyj ny, a za twier dzo ne przez do -

wód ców (ko men dan tów, kie row ni ków) win ny być na de sła ne do Sa mo dziel ne go Re fe ra -
tu In for ma cyj ne go Szta bu DOK [nr] I.

1)f Zmia ny na sta no wi skach ofi ce rów in for ma cyj nych

W ra zie zmia ny na sta no wi sku ofi ce ra in for ma cyj ne go, ustę pu ją cy wi nien jak naj do -
kład niej za po znać na stęp cę z do tych cza so wym sta nem i me to da mi swej pra cy oraz prze -
ka zać mu wszyst kich swo ich kon fi den tów i in for ma to rów. Roz wią zy wać te go apa ra tu
kon fi den cjo nal no -in for ma tor skie go z chwi lą opusz cze nia sta no wi ska ofi ce ra in for ma cyj -
ne go – nie wol no.

Do wód cy od dzia łów win ni ści śle prze strze gać po sta no wień In struk cji o ochro nie ta -
jem nic woj sko wych od no śnie wy zna cza nia i zmia ny ofi ce rów in for ma cyj nych. Spe cjal -
nie waż nym jest [pod kre śle nie], że wy zna cze nie ofi ce ra na tę funk cję wy ma ga apro ba ty
do wód cy Okrę gu Kor pu su i [że] funk cja ta mu si być sta le ob sa dzo na. Na wet w ra zie cza -
so wej nie obec no ści ofi ce ra in for ma cyj ne go mu si być wy zna czo ny za stęp ca. 

2) Oso bi sta łącz ność ofi ce rów in for ma cyj nych w Sa mo dziel nym Re fe ra cie In for ma -
cyj nym

Ofi ce ro wie in for ma cyj ni prze by wa ją cy z ja kich kol wiek po wo dów w War sza wie win -
ni zgła szać się do Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma cyj ne go ce lem na wią za nia łącz no ści
z SRI i ewen tu al ne go uzy ska nia bliż szych i bar dziej wy czer pu ją cych in struk cji co do swo -
ich czyn no ści i pro wa dzo nych przez sie bie spraw w od dzia le. Do wód cy od dzia łów win -
ni po nad to umoż li wić ofi ce rom in for ma cyj nym ta ki kon takt z Sa mo dziel nym Re fe ra tem
In for ma cyj nym przez uży wa nie ich do róż nych służ bo wych wy jaz dów, z oka zji któ rych
mo gli by rów no cze śnie po ro zu mieć się z Sa mo dziel nym Re fe ra tem In for ma cyj nym.

Źró�dło:�CAW,�Od�dział II SG�WP, I.303.4.128,�k. 249–263,�mps.
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S T R E S Z c Z E n I E

W li sto pa dzie 1931 r. do wód ca Okrę gu Kor pu su nr I w War sza wie gen. bryg. Cze sław Jar nusz -
kie wicz wy da ł in struk cję w spra wie ope ra cyj ne go zwal cza nia wpły wów par tii ko mu ni stycz nej
w woj sku. By ła ona prze zna czo na dla ofi ce rów in for ma cyj nych pod le głych Sa mo dziel ne mu Re fe -
ra to wi In for ma cyj ne mu Do wódz twa Okrę gu Kor pu su nr I w War sza wie. Do ku ment po wstał
w okresie wzmo żo nej agi ta cji pro wa dzo nej w od dzia łach WP przez agen dy KPP, w szcze gól no ści
przez jej o krę go we i ob wo do we wy dzia ły woj sko we (tzw. woj sków kę). Ob sa da tej ści śle za kon -
spi ro wa nej struk tu ry we wnątrz KKP skła da ła się z prze szko lo nych w ZSRS dzia ła czy ko mu ni -
stycz nych, po wią za nych z so wiec kim wy wia dem woj sko wym lub NKWD. Wszel kie gro ma dzo ne
in for ma cje zwią za ne z pol skim woj skiem prze ka zy wa ne by ły przez ro dzi me struk tu ry ko mu ni -
stycz ne so wiec kie mu wy wia do wi. Klu czo wy mi frag men ta mi do ku men tu są aka pi ty trak tu ją ce
o me to dach, for mach i środ kach pro wa dze nia pra cy ope ra cyj nej. Na uwa gę za słu gu je rów nież
przed sta wio na we wstę pie ty pi za cja dzia ła ją cych w Pol sce or ga ni za cji ko mu ni stycz nych. Pu bli ko -
wa na in struk cja sta no wi waż ne źró dło do po zna nia form, me tod i środ ków pra cy ope ra cyj nej kontr -
wy wia du woj sko we go II RP w la tach trzy dzie stych XX w.

Sło wa klu czo we: II Rzeczpospolita, wywiad, kontrwywiad, Wojsko Polskie, Samodzielny
Referat Informacyjny, instrukcja, Dowództwo Okręgu Korpusu nr I w Warszawie, Komunistyczna
Partia Polski.

S U M M A R y

In November 1931, Brig. Gen. Czesław Jarnuszkiewicz, commander of the District Corps no. I
in Warsaw issued an order on the operational prevention of the Communist Party’s influencing the
Army. It was addressed to information officers reporting to the Independent Information Office of
the District Command of Corps no. I in Warsaw. The document was prepared in a period of
intensified campaigning by branches of the Communist Party of Poland among troops of the Polish
Army, in particular by the Party’s regional and district military divisions (the so-called militaries).
Members of this strictly clandestine structure within the Communist Party of Poland were
communist activists, trained in the USSR and cooperating with the Soviet Military Intelligence
Service or NKVD. Any collected information related to the Polish Army were transferred via the
domestic structures of the Communist regime to the Soviet Intelligence Service. Key passages of
the documents refer to methods, forms and means of operational work. It is worth pointing out the
classification of communist organizations operating in Poland in the introductory part. The
published instruction is an important source to learn the forms, methods and means of operational
work of the Military Counterintelligence Service of the Second Polish Republic during the 1930s.

Key words: Second Polish Republic, Intelligence, Counterintelligence, Polish Army,
Independent Information Office, instruction, District Command of Corps no. I in Warsaw,
Communist Party of Poland.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 253–278

Marzena Autuchiewicz
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku)

Rozpracowanie i likwidacja
oddziału 

Stanisława Orłowskiego 
„Pioruna” w świetle

wybranych dokumentów

Sta ni sław Or łow ski uro dził się w 1919 r. we wsi Prze chod ki -Fie do ro wi zna,
gm. Szta bin, ja ko naj star sze z sied mior ga dzie ci An to nie go i Bro ni sła wy z Za cha -
re wi czów. Do szes na ste go ro ku ży cia miesz kał z ro dzi ca mi, któ rym po ma gał w pro -

wa dze niu go spo dar stwa. W tym cza sie ukoń czył sie dem od dzia łów szko ły po wszech nej.
W 1935 r. wstą pił do Woj ska Pol skie go i słu żył m.in. w War szaw skiej Bry ga dzie Pan cer -
no -Mo to ro wej na Ma ry mon cie. Brał z nią udział w kam pa nii wrze śnio wej, któ rą za koń -
czył w stop niu ka pra la. Po usta niu dzia łań zbroj nych po wró cił do ro dzin ne go do mu1. 

Po wy bu chu woj ny nie miec ko -so wiec kiej w czerw cu 1941 r. i wkro cze niu wojsk
niemiec kich na zie mie pow. au gu stow skie go (do tąd oku po wa nych przez So wie tów),
na te re nie gm. Szta bin ak tyw ną dzia łal ność roz po czę ła Chłop ska Straż, na stęp nie prze -
mia no wa na na Ba ta lio ny Chłop skie. Sta ni sław Or łow ski, ukry wa ją cy się do tąd przed
Sowie ta mi, zo stał człon kiem tej or ga ni za cji i otrzy mał ps. „Pio run”. Je sie nią 1943 r.
BCh pod po rząd ko wa ły się do wódz twu Ar mii Kra jo wej2. Sta ni sław Or łow ski wraz
z innymi żoł nie rza mi „Chło stry” wszedł w skład 5. kom pa nii Ko men dy Ob wo du AK
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1 B. Ry chlew ski, Po do li nach i po wzgó rzach… Mo no gra fia od dzia łu Ja na Sa dow skie go i Pio tra
Bur dy na 1949–1952, War sza wa 2007, s. 31; AZ IPN Bi, 157/286, Wnio sek o udo stęp nie nie do ku men -
tów po krzyw dzo ne go do ty czą cy Sta ni sła wa Or łow skie go, zło żo ny 10 VII 2003 r. przez Ma rię Ko wal -
ską (wnucz kę) w De le ga tu rze IPN w Olsz ty nie.

2 P. Ła piń ski, Pod zie mie nie pod le gło ścio we w pow. su wal skim i au gu stow skim w la tach 1939–1944
(za rys dzie jów) [w:] Ob ła wa au gu stow ska (li piec 1945 r.), red. J.J. Mi lew ski, A. Py żew ska, Bia ły -
stok 2005, s. 18.
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Augu stów, do wo dzo nej przez ppor. rez.
piech. Sta ni sła wa Świąt kow skie go ps.
„Upiór”, „Za pa ła”3.

W paź dzier ni ku 1944 r. li nia fron tu nie -
miec ko -so wiec kie go zo sta ła usta lo na
na Bieb rzy, Ka na le Au gu stow skim, Czar -
nej Hań czy i da lej na pół noc po Gi by
i Sejny, tym sa mym wschod nia część
powia tu au gu stow skie go zo sta ła za ję ta
przez woj ska so wiec kie. Na te re nach
„wyzwo lo nych” przez Ar mię Czer wo ną
za czę ła in sta lo wać się no wa wła dza.
W gmi nach Szta bin, Lipsk i Ja mi ny po -
wsta ły po ste run ki Mi li cji Oby wa tel skiej.
W Szta bi nie w po cząt ko wym okre sie swoje
sie dzi by mia ły rów nież Sta ro stwo Powia -
to we i Powia to wy Urząd Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go4.

W li sto pa dzie 1944 r. Sta ni sław Or łow -
ski – z roz ka zu prze ło żo nych – zgło sił się
do pra cy w no wo utwo rzo nym Po ste run ku
MO w Ja mi nach. Po wkro cze niu wojsk so -
wiec kich w stycz niu 1945 r. do Au gu sto wa

zo stał prze nie sio ny na sta no wi sko ko men dan -
ta gma chu Ko men dy Po wia to wej Mi li cji
Oby wa tel skiej w tym mie ście5. Służ bę w KP

MO w Au gu sto wie peł nił do 23 kwiet nia 1945 r., kie dy to w no cy zde zer te ro wał ze służ -
by wraz z sze ścio ma pod le gły mi mu funk cjo na riu sza mi. Męż czyź ni uda li się w oko li ce
la sów wsi Ba lin ka, gmi na Szta bin, gdzie sta cjo no wał od dział Ar mii Kra jo wej Oby wa tel -
skiej do wo dzo ny przez Wła dy sła wa Ste fa now skie go ps. „Grom”. To przed nim zło ży li
przy się gę na wier ność or ga ni za cji. Sta ni sław Or łow ski w od dzia le „Gro ma” peł nił funk -
cję pro wian to we go, a tak że zaj mo wał się zbie ra niem in for ma cji od oko licz nej lud no ści
na te mat sta cjo no wa nia, uzbro je nia i ru chów wojsk oraz od dzia łów MO6.

Już w dru giej po ło wie czerw ca 1945 r. do od dzia łów AKO sta cjo nu ją cych w Pusz czy
Au gu stow skiej za czę ły nad cho dzić mel dun ki o kon cen tra cji w tym re jo nie Wojsk

Stanisław Orłowski
(fot. ze zbiorów Anny Sadowskiej)
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3 Sta ni sław Świąt kow ski, s. Wła dy sła wa, ur. 30 IX 1912 r. w Au gu sto wie. Przed woj ną pra co wał
jako na uczy ciel. Do wód ca 5. kom pa nii Ob wo du AK Au gu stów, aresz to wa ny w po ło wie li sto pa da 1944 r.
przez So wie tów i wy wie zio ny do ZSRS. AIPN Bi, 019/126/1, Cha rak te ry sty ki nr 92, 98, Ko men da
Obwodu Au gu stów AK-WiN. Kwe stio na riu sze oso bo we, s. 260; K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, Bia ło -
stoc ki Okręg AK-AKO VII 1944–VIII 1945, War sza wa 1997, s. 441–442.

4 K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, op. cit., s. 442–443.
5 AIPN Bi, 145, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Sta ni sła wa Or łow skie go; AZ IPN Bi, 157/286,

Wnio sek o udo stęp nie nie do ku men tów po krzyw dzo ne go do ty czą cy Sta ni sła wa Or łow skie go, zło żo -
ny 10 VII 2003 r. przez Ma rię Ko wal ską (wnucz kę) w De le ga tu rze IPN w Olsz ty nie.

6 AIPN Bi, 019/8, Cha rak te ry sty ka ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Pio ru na”–„Ga bry sia”–„Lo -
ta”. Ma te ria ły po moc ni cze, s. 16.
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Wewnętrz nych NKWD i Ar mii Czer wo nej. Od dzia ły Ob wo du AKO Au gu stów otrzy ma -
ły roz kaz ewa ku acji w kie run ku po łu dnio wo -za chod nim, na te re ny Ob wo du Gra je wo.
Jed nak do Wła dy sła wa Ste fa now skie go ps. „Grom” al bo ten roz kaz nie do tarł, al bo uwa -
żał on, że zgro ma dzo ne woj ska nie są w sta nie do kład nie prze cze sać au gu stow skich la -
sów. Je go od dział po zo stał w oko li cach wsi Ry gol. Już w pierw szych dniach ob ła wy
jed nost ki Ar mii Czer wo nej i Wojsk We wnętrz nych NKWD zo rien to wa ły się, że na pół -
noc no -wschod nim skra ju Pusz czy Au gu stow skiej sta cjo nu je du ża gru pa żoł nie rzy AK
(w tym cza sie si ły „Gro ma” li czy ły oko ło 200 osób). Par ty zan ci zo sta li oto cze ni, a kil -
ka krot ne pró by wy do sta nia się z okrą że nia za koń czy ły się nie po wo dze niem. Więk szość
żoł nie rzy „Gro ma” po le gła w wal ce lub zo sta ła aresz to wa na przez So wie tów, a ich lo sy
do tej po ry nie zo sta ły wy ja śnio ne7. Tyl ko nie licz nym uda ło się wy do stać z za sadz ki,
wśród nich zna lazł się Sta ni sław Or łow ski. Los jed nak nie oszczę dził je go ro dzi ny.
W trak cie ob ła wy au gu stow skiej aresz to wa no je go oj ca An to nie go i bra ta Mie czy sła wa8.
„Pio run” wró cił w ro dzin ne stro ny i za czął ukry wać się w la sach na te re nie gmi ny Sztabin.
Wkrót ce na wią zał kon takt z in ny mi żoł nie rza mi pod zie mia oca la ły mi z ob ła wy.
Wiosną 1946 r. uda ło mu się zor ga ni zo wać wła sny od dział, któ ry cho ciaż skła dał się
z osób wy wo dzą cych się ze śro do wi ska akow skie go, to jed nak nie wszedł w struk tu ry
AKO, a na stęp nie WiN9. Skład od dzia łu zmie niał się w róż nych okre sach. Naj licz niej -
szy był wio sną 1949 r., kie dy two rzy ło go sześć osób, na to miast je sie nią te go ro ku wcho -
dzi ło doń tyl ko czte rech par ty zan tów. Oprócz Sta ni sła wa Or łow skie go „Pio ru na” (uży wał
rów nież pseu do ni mu „Cy gan”) w je go skład wcho dzi li: Bro ni sław Or łow ski ps. „Ka nia”,
„Faj fa”, „Wu ja”10; Edward Ła zar ski ps. „Bie dak”, „Ro dak”11; Edward Kun da ps. „Bia -
ły”12; Cze sław Kun da ps. „Sło wik”13; Sta ni sław Jo ka ps. „Czy żyk”14; Ta de usz To ma szew -
ski ps. „Wa cek”15 oraz Teo dor Kun da16.
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7 K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, op. cit., s. 476–477.
8 Za gi nie ni w ob ła wie au gu stow skiej – li piec 1945 r., Bia ły stok 2005, s. 28.
9 P. Ła piń ski, Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie bia ło stoc kim 1944–1956 [w:]

Atlas pod zie mia nie pod le gło ścio we go 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Po le szak, A. Ja czyń ska, M. Śla dec -
ka, War sza wa–Lu blin 2007, s. 86, 102.

10 Bro ni sław Or łow ski, ur. w 1910 r. we wsi Ja sio no wo. Za bi ty 14 X 1949 r. w cza sie li kwi da cji od -
dzia łu „Pio ru na” przez funk cjo na riu szy MO, UB i KBW. AIPN Bi, 012/1211/2, Ban da „Pio ru na”, k. 19. 

11 Edward Ła zar ski. Je go oj ciec, Mi chał Ła zar ski, był se na to rem V ka den cji w la tach 1938–1939.
Za bi ty 14 X 1949 r. w cza sie li kwi da cji od dzia łu „Pio ru na” przez funk cjo na riu szy MO, UB i KBW.
Ibidem.

12 Edward Kun da, ur. w 1926 r. w Ja mi nach. Od li sto pa da 1944 r. w MO. W kwiet niu 1945 r. zde -
zer te ro wał. Czło nek od dzia łu „Pio ru na”. W czerw cu 1949 r. opu ścił od dział i wy je chał do Szcze ci na,
skąd uda ło mu się przedostać do Szwe cji. AIPN Bi, 212/5325, Ak ta WSR w Bia łym sto ku do ty czą ce Ta -
de usza To ma szew skie go; AIPN Bi, 144/842, Ak ta oso bo we Edwar da Kun dy. 

13 Cze sław Kun da, ur. 29 I 1921 r. w Ja mi nach. W 1945 r. zo stał de por to wa ny do ZSRS, do Pol ski
wró cił w 1947 r. Wy je chał do Szcze ci na, gdzie pod jął pra cę w por cie. Bez po wo dze nia pró bo wał prze -
do stać się do Szwe cji. W 1949 r. po wró cił w ro dzin ne stro ny i za czął ukry wać się wspól nie z Or łow -
skim. Zgi nął 14 X 1949 r. w cza sie li kwi da cji od dzia łu „Pio ru na”. AIPN Bi, 212/3153, Ak ta WSR
w Bia łym sto ku do ty czą ce Teo do ra Kun dy.

14 Sta ni sław Jo ka, ur. 27 IX 1929 r. w Ja mi nach. W lu tym 1949 r. wstą pił do od dzia łu „Pio ru na”.
W lip cu 1949 r. wy je chał do Szcze ci na, na stęp nie do Wro cła wia, a po tem do Świd ni cy. W tym cza sie
po słu gi wał się na zwi skiem Ed mund Ja no wicz. Na po cząt ku 1951 r. po wró cił do Szcze ci na, skąd pró bo -
wał uciec za gra ni cę. 13 II 1951 r. zo stał za trzy ma ny na stat ku w por cie szcze ciń skim. W czerw cu 1951 r.
Sąd Po wia to wy w Szcze ci nie ska zał go na trzy la ta wię zie nia. W trak cie roz pra wy ujaw nił swo je 
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Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Au gu sto wie już od mo men tu po -
wsta nia od dzia łu „Pio ru na” po dej mo wał pró by je go roz bi cia. Na ob sza rze dzia ła nia od -
dzia łu roz po czę to bu do wę siat ki taj nych in for ma to rów, in wi gi la cji pod da no bliż szą
i dal szą ro dzi nę oraz zna jo mych i przy ja ciół Sta ni sła wa Or łow skie go17. W szcze gól nie
trud nej sy tu acji zna la zła się je go żo na Ja dwi ga z dwie ma ma lut ki mi có recz ka mi – An ną
i He le ną. Funk cjo na riu sze UB nę ka li ją cią gły mi re wi zja mi, by ła bi ta za rów no ona, jak
i dzie ci, ca ły jej do by tek był sys te ma tycz nie nisz czo ny: wy bi ja no szy by w oknach, roz -
bi to pie ce, ze rwa no pod ło gi i dach do mu. Ta ka sy tu acja trwa ła do paź dzier ni ka 1948 r.,
kie dy to na ka za no Ja dwi dze Or łow skiej opu ścić ra zem z dzieć mi wieś Fie do ro wi znę18.
Za miesz ka ła w Skul sku w wo je wódz twie po znań skim. W ro dzin ne stro ny po zwo lo no jej
po wró cić do pie ro la tem 1953 r.19

Je sie nią 1949 r. „bez pie ce” uda ło się na kło nić do współ pra cy Jó ze fa Kuź bie la – daw -
ne go zna jo me go Sta ni sła wa Or łow skie go. Kuź biel, po dob nie jak „Pio run”, był żoł nie -
rzem AK i de zer te rem z MO. Nada no mu ps. „Świerk” i skie ro wa no do od dzia łu
z za da niem roz po zna nia je go miej sca sta cjo no wa nia20. Dzię ki in for ma cjom otrzy ma nym
od agen ta ps. „Świerk” uda ło się usta lić miej sce po by tu gru py w oko li cach Osa dy
Klonowo. W no cy z 13 na 14 paź dzier ni ka 1949 r. żoł nie rze Kor pu su Bez pie czeń stwa
We wnętrz ne go, funk cjo na riu sze UB i MO zor ga ni zo wa li ob ła wę. W jej wy ni ku za bi to
C. Kun dę, E. Ła zar skie go i B. Or łow skie go, a T. Kun da zo stał aresz to wa ny. W rę ce UB
tra fi ła też znacz na część uzbro je nia gru py21. S. Or łow skie mu uda ło się wy mknąć z ob ła -
wy, po nie waż nie no co wał z człon ka mi swo je go od dzia łu. Po uda nej ak cji PUBP
w Augusto wie prze pro wa dził ma so we aresz to wa nia wśród współ pra cow ni ków i członków
ro dzin od dzia łu „Pio ru na”. Za trzy ma no m.in. le śni cze go i ga jo wych z Nad le śnic twa
Biało brze gi, któ rzy po zwa la li Or łow skie mu na sprze daż oko licz nej lud no ści drze wa.
Łącz nie aresz to wa no czter dzie ści pięć osób2 2. Ak cja mia ła na ce lu od cię cie wszel kich
środ ków po mo cy osa mot nio ne mu „Pio ru no wi”.
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praw dzi we na zwi sko. WSR w Bia łym sto ku 28 V 1952 r. ska zał go na dzie sięć lat wię zie nia. AIPN
Bi, 07/1256, Ak ta kon tro l ne w spra wie prze ciw ko Sta ni sła wo wi Jo ce.

15 Ta de usz To ma szew ski, ur. 5 IX 1930 r. w Ja mi nach. Czło nek od dzia łu „Pio ru na”. W ma ju 1949 r.
opu ścił od dział, wy je chał do Świd ni cy i przez trzy mie sią ce pra co wał ja ko po moc nik mon te ra w ra dio węź -
le. Na stęp nie wy je chał do Wro cła wia. Tam pod na zwi skiem Zyg munt Ka li now ski roz po czął na ukę w szko -
le. Po dwóch la tach zo stał skie ro wa ny do Stu dium Przy go to waw cze go Szko ły In ży nier skiej
w Szczeci nie. 29 VI 1953 r. został aresz to wa ny w Szcze ci nie przez funk cjo na riu szy WUBP w Bia łym sto -
ku. WSR w Bia łym sto ku 17 XII 1953 r. ska zał go na dzie sięć lat wię zie nia. Wy rok od by wał w wię zie niach
w Bia łym sto ku, we Wron kach i w Strzel cach Opol skich. Z wię zie nia zo stał zwol nio ny 15 VIII 1957 r. AIPN
Bi, 212/5325, Ak ta WSR w Bia łym sto ku do ty czą ce Ta de usza To ma szew skie go.

16 Teo dor Kun da, ur. 7 X 1931 r. w Ja mi nach. Do od dzia łu „Pio ru na” wstą pił w 1949 r. Aresz to wa -
ny przez funk cjo na riu szy PUBP w Au gu sto wie w trak cie ob ła wy na człon ków od dzia łu „Pio ru na”. WSR
w Bia łym sto ku 16 III 1950 r. ska zał go na pięć lat pozbawienia wolności. Wy rok od by wał w wię zie -
niach w Bia łym sto ku, we Wron kach, w Ośrod ku Pra cy Więź niów w Ja ro szo wie i w So snow cu. Zwol -
nio ny w 1953 r. AIPN Bi, 212/3153, Ak ta WSR w Bia łym sto ku do ty czą ce Teo do ra Kun dy.

17 AIPN Bi, 012/1211/1, Ban da „Pio ru na”, k. 41–42.
18 B. Ry chlew ski, Ubec kie me to dy, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2004, nr 2, s. 63.
19 AZ IPN Bi, 225/214, Wnio sek o udo stęp nie nie do ku men tów po krzyw dzo ne go do ty czą cy Ja dwi gi

Or łow skiej, zło żo ny 23 II 2005 r. w sie dzi bie IPN w Bia łym sto ku.
20 B. Ry chlew ski, Po do li nach…, s. 31.
21 AIPN Bi, 012/1211/2, Ban da „Pio ru na”, k. 23.
22 Ibi dem, k. 27.
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Po roz bi ciu od dzia łu Sta ni sław Or łow ski po wró cił w oko li ce wsi Fie do ro wi zna. Jed na
z je go zie mia nek by ła zlo ka li zo wa na w po bli żu za bu do wań je go mat ki Bro ni sła wy Or łow -
skiej. Przez pe wien czas ukry wał się sam, ale już w po ło wie 1950 r. na wią zał kon takt z ukry -
wa ją cy mi się na te re nie gmi ny Lipsk Eu ge niu szem Go łę biew skim ps. „Ga bryś”23 i Ed mun dem
Kry siu kiem ps. „Lot”24. Ra zem uda ło im się prze pro wa dzić kil ka ak cji. Współ pra ca z „Ga -
bry siem” i „Lo tem” nie trwa ła jed nak dłu go. Już je sie nią 1950 r. Sta ni sław Or łow ski zno wu
za czął ukry wać się sam2 5. W tym też cza sie PUBP w Au gu sto wie w ce lu uję cia „Pio ru na”
utwo rzył dwie gru py ope ra cyj ne skła da ją ce się z funk cjo na riu szy UB i MO. Jed na z grup
dzia ła ła na te re nie gmi ny Lipsk, a dru ga – na te re nie gmi ny Szta bin. Mia ły one za za da nie
zbu do wa nie siat ki agen tu ral nej na pod le głym so bie te re nie oraz pro wa dze nie ob ser wa cji osób
współ pra cu ją cych za rów no z „Pio ru nem”, jak i „Ga bry siem” i „Lo tem”26. Dzia ła nia obu grup
nie przy nio sły jed nak za mie rzo nych re zul ta tów. Pod ko niec 1951 r. lub na po cząt ku 1952 r.
Sta ni sław Or łow ski do łą czył do od dzia łu Edwar da Top czew skie go ps. „To po rek”, dzia ła ją -
ce go na po gra ni czu po wia tów bia ło stoc kie go i so kól skie go. Po zo stał w nim do koń ca sierp -
nia 1952 r. La tem funk cjo na riu szom WUBP w Bia łym sto ku uda ło się po zy skać do współ pra cy
Edwar da Koź bie la – jed ne go z po moc ni ków od dzia łu „To por ka”. Koź biel pró bo wał ze rwać
kon tak ty z UB, wstą pił do od dzia łu Top czew skie go, a po tem ukry wał się in dy wi du al nie. „Bez -
pie ka” wpa dła jed nak na je go trop. Pod czas śledz twa wska zał miej sce po sto ju od dzia łu. Ran -
kiem 30 sierp nia 1952 r. żoł nie rze KBW i funk cjo na riu sze UB oto czy li za bu do wa nia Hen ry ka
Gnie dziej ki w Ko lo nii Po ko śno, w któ rych prze by wa li Edward Top czew ski, Sta ni sław Or -
łow ski i nie zna ny z na zwi ska Cze sław „Cur zo niak”. Po pół go dzin nej wal ce wszy scy par ty -
zan ci zgi nę li – praw do po dob nie po peł ni li sa mo bój stwo27.
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23 Eu ge niusz Go łę biew ski ps. „Ga bryś”, ur. 26 XII 1919 r. we wsi Smo le wo, pow. Ostrów Ma zo -
wiec ka. Żoł nierz AK, od 1945 r. w od dzia le Sta ni sła wa Sie dlec kie go ps. „Klon”, „Wier ny”. W kwiet -
niu 1947 r. ujaw nił się przed ko mi sją amne styj ną w Au gu sto wie. Po ujaw nie niu wy je chał do Czy że wa,
gdzie je go oj ciec pra co wał ja ko le śni czy. W sierp niu 1947 r. zo stał aresz to wa ny przez funk cjo na riu szy
PUBP w Wy so kiem Ma zo wiec kiem, jed nak uda ło mu się uciec z kon wo ju. Wy je chał do Gdy ni, gdzie
pra co wał w za kła dzie fo to gra ficz nym. Za gro żo ny aresz to wa niem po wró cił na te ren po wia tu au gu -
stowskie go i od kwiet nia 1949 r. ukry wał się z Ed mun dem Kry sia kiem. Wkrót ce zor ga ni zo wa li oni
pięcio oso bo wy od dział. Przez pe wien czas współ pra co wał z ni mi Sta ni sław Or łow ski. W 1951 r., już
po odej ściu Or łow skie go, współ pra co wał przez kil ka mie się cy z od dzia łem Pio tra Bur dy na. W po ło -
wie 1952 r. na sku tek ope ra cji MBP Eu ge niusz Go łę biew ski zo stał wy pro wa dzo ny z od dzia łu i pod fał -
szy wym na zwi skiem prze wie zio ny do War sza wy. Tam w grud niu 1952 r. zo stał aresz to wa ny. WSR
w Bia łym sto ku 9 XI 1953 r. ska zał go na ka rę śmier ci. Wy rok zo stał zła go dzo ny do pięt na stu lat wię zie -
nia. Zwol nio ny wa run ko wo 7 III 1959 r. B. Ry chlew ski, Po do li nach…, s. 30–32. 

24 Ed mund Kry siuk ps. „Lot”, ur. 20 II 1920 r. w USA. Od 1942 r. żoł nierz AK. W 1944 r. aresz to -
wa ny przez So wie tów i de por to wa ny do ZSRS. Do Pol ski po wró cił w 1945 r. i na wią zał kon takt z od -
dzia łem Sta ni sła wa Sie dlec kie go ps. „Klon”, „Wier ny”. Ujaw nił się w 1947 r. w War sza wie.
Po ujaw nie niu pra co wał w Lę bor ku, a na stęp nie ja ko ga jo wy na te re nie po wia tu olec kie go. Za gro żo ny
aresz to wa niem po wró cił w ro dzin ne stro ny i za czął się ukry wać. W 1949 r. na wią zał kon takt z Eu ge niu -
szem Go łę biew skim, z któ rym wspól nie zor ga ni zo wali pię cio oso bo wy od dział. W 1951 r. na kil ka mie -
się cy od dział „Ga bry sia”–„Lo ta” na wią zał współ pra cę z od dzia łem Pio tra Bur dy na. W czerw cu 1952 r.
na sku tek kom bi na cji MBP zo stał wy pro wa dzo ny z od dzia łu i pod fał szy wym na zwi skiem wy wie zio ny
do War sza wy, gdzie w grud niu 1952 r. zo stał aresz to wa ny. WSR w Bia łym sto ku 9 XI 1953 r. ska zał go
na ka rę śmier ci. W 1954 r. ka ra zo sta ła zła go dzo na do pięt na stu lat wię zie nia. Ibi dem, s. 32–33. 

25 K. Pa siuk, Ostat ni „le śni” Su walsz czy zny. Od dział „Bla de go” – Bur dy na, Sej ny 2002, s. 43. 
26 AIPN Bi, 012/1211/1, Ban da „Pio ru na”, k. 36.
27 P. Ła piń ski, Top czew ski Edward [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny w Pol sce 1944–1956. Słow nik

bio gra ficz ny, t. 4, Kra ków–War sza wa–Wro cław 2010, s. 635–638; D. Kasz lej, Z. Kasz lej, Rec.: K. Pa siuk, 
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*   *   *

Pre zen to wa ne w ni niej szej pra cy do ku men ty z lat 1946–1952 po cho dzą z akt o sy -
gna tu rze IPN Bi 012/1211/1–4, opa trzo nych ty tu łem „Ban da «Pio ru na»” i prze cho wy -
wa nych w Ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Bia łym sto ku. Po wsta ły
one w ra mach za ło żo nej je sie nią 1949 r. przez Re fe rat III28 PUBP w Au gu sto wie spra wy
agen tu ral ne go roz pra co wa nia o kryp to ni mie „L -200”, któ ra do ty czy ła Sta ni sła wa Or łow -
skie go, Bro ni sła wa Or łow skie go i Edwar da Kun dy. Po li kwi da cji od dzia łu w 1949 r. i na -
wią za niu przez Sta ni sła wa Or łow skie go współ pra cy z Eu ge niu szem Go łę biew skim
i Ed mun dem Kry siu kiem zo sta ła za ło żo na na nich no wa spra wa o kryp to ni mie „Pio run”.
Na le ży też wspo mnieć, że od la ta 1949 r. PUBP w Au gu sto wie pro wa dził od dziel ne roz -
pra co wa nie Eu ge niu sza Go łę biew skie go i Ed mun da Kry siu ka o kryp to ni mie „Go łę bie”29.
Ma te ria ły wszyst kich po wyż szych spraw po łą czo no w ak ta o sy gna tu rze DO-44871,
a w 1982 r. upo rząd ko wa no i sko ma so wa no je w czte rech to mach. Pod czas po rząd ko wa -
nia z akt wy łą czo no do ku men ty tech ni ki ope ra cyj nej oraz nie przed sta wia ją ce war to ści
ope ra cyj nej, m.in. ko re spon den cję30. Opra co wa ne w ten spo sób to my prze ka za no do Ar -
chi wum Urzę du Ochro ny Pań stwa, skąd tra fi ły do Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku. 

Z tych akt na po trze by pu bli ka cji wy bra no sześć do ku men tów. W do bo rze ma te ria -
łów au tor ka kie ro wa ła się dwo ma kry te ria mi. Pierw sze mia ło na ce lu przed sta wie nie hi -
sto rii dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej Sta ni sła wa Or łow skie go, na to miast dru gie mia ło
po ka zać me to dy dzia ła nia or ga nów bez pie czeń stwa, m.in. sto so wa nie róż ne go ro dza ju
kom bi na cji ope ra cyj nych oraz do bór i spo so by wer bun ku taj nych in for ma to rów.

W do ku men tach uwspół cze śnio no or to gra fię i in ter punk cję. Ujed no li co no pi sow nię
na zwisk i nazw miej sco wo ści, w przy pad kach nie bu dzą cych wąt pli wo ści pra wi dło wy za -
pis zo stał wpro wa dzo ny do tek stu, na to miast błęd ny za pis z ory gi na łu prze nie sio no
do przy pi su. Uzu peł nie nia w tek ście źró dło wym zo sta ły umiesz czo ne w na wia sach kwa -
dra to wych. Więk szość osób wy stę pu ją ca w do ku men tach zo sta ła zi den ty fi ko wa na w przy -
pi sach bio gra ficz nych. Głów ny mi źró dła mi do ich opra co wa nia oka za ły się ak ta oso bo we
funk cjo na riu szy (lub w przy pad ku ich bra ku kar ty ewi den cyj ne), ak ta Woj sko we go Są -
du Re jo no we go w Bia łym sto ku oraz cha rak te ry sty ki or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych
opra co wa ne przez apa rat bez pie czeń stwa. 
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Ostat ni „le śni” Su walsz czy zny. Od dział „Bla de go” – Bur dy na, „Rocz nik Au gu stow sko -Su wal ski” 2003,
t. 3, s. 195.

28 W tym cza sie pion III apa ra tu bez pie czeń stwa od po wie dzial ny był za wal kę z pod zie miem nie -
pod le gło ścio wym. 

29 AIPN Bi, 019/8, Cha rak te ry sty ka ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Pio ru na”–„Ga bry sia”–„Lo -
ta”. Ma te ria ły po moc ni cze, s. 8–9.

30 AIPN Bi, 012/1211/1, Ban da „Pio ru na”, k. B (s. 6–7).
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TEKST ŹRÓDŁA

Nr 1

1946 li piec 5, Au gu stów – Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go Zyg mun ta Ma cie jew -
skie go przez ofi ce ra śled cze go PUBP w Au gu sto wie Pio tra Czy żew skie go do ty czą cy
dezer cji funk cjo na riu szy MO z KP MO w Au gu sto wie w kwiet niu 1945 r. 

Au gu stów, dnia 5 VII 1946 r.

Ofi cer śled czy Pow[ia to we go] Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Au gu sto wie
sier żant Czy żew ski Piotr1 prze słu chał ni żej wy mie nio ne go w cha rak te rze świad ka po dej -
rza ne go o po peł nie nie prze stęp stwa z art. 118 § 1 i 2 w związ ku z art. 115 § 1 i 2 KKWP,
w związ ku z art. 86 § 2 KKWP2, któ ry po wy ja śnie niu, ja kie prze stęp stwo jest mu za rzu -
ca ne, oraz po po ucze niu o pra wie od mo wy od po wie dział na za da ne mu py ta nia, ze znał,
co na stę pu je:

Na zwi sko i imię: Ma cie jew ski Zyg munt3,
Da ta uro dze nia: 20 V 1918 r.; imio na ro dzi ców: Sym fo rian i Wik to ria;
Miej sce uro dze nia: Osa da Okol no, gm. Lipsk, pow. Au gu stów;
Oby wa tel stwo: pol skie; wy zna nie: rzym[sko]kat[olic kie]; za ję cie: rol nik -ro bot nik;
Wy kształ ce nie: czte ry kl[asy] szko ły po wszech nej;
Stan ro dzin ny: ka wa ler; stan ma jąt ko wy: nie po sia da;
Służ ba woj sko wa: nie słu żył; od zna cze nia i or de ry: nie po sia da;
Po przed nia ka ral ność: ze słów nie ka ra ny.
Pyt.: Opo wiedz cie, w ja kich oko licz no ściach opu ści li ście swo je sta no wi sko służ bo -

we, względ nie swo ją jed nost kę ja ko funk cjo na riusz Mi li cji Ob[ywa tel skiej] w Au gu sto -
wie?

Odp.: By ło to mniej wię cej w po ło wie mie sią ca kwiet nia 1945 r. (da ty do kład nie nie
przy po mi nam), ka pral Or łow skia Sta ni sław z oko lic Ja min, z ja kiej wsi do kład nie nie
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a W tek ście: Ostrow ski.
1 Piotr Czy żew ski, ur. 1 I 1904 r. w Ka mion ce Sta rej, pow. Au gu stów. Ukoń czył sie dem od dzia łów

szko ły po wszech nej. Od 2 IV 1945 r. młod szy ofi cer śled czy PUBP w Au gu sto wie; 10 X 1946 r. de le -
go wa ny na sze ścio mie sięcz ny kurs do Cen tralnej Szko ły MBP w Ło dzi; od 6 V 1947 r. star szy re fe rent
PUBP w Gra je wie; 1 IX 1949 r. zwol nio ny dys cy pli nar nie z pra cy za to, że w 1946 r. przy jął ła pów kę
od ro dzi ny aresz to wa ne go człon ka WiN i umo rzył wo bec nie go do cho dze nie. AIPN Bi, 99/97, Ak ta oso -
bo we Pio tra Czy żew skie go.

2 Art. 115 § 1 i 2 oraz art. 118 § 1 i 2 KKWP do ty czą uchy la nia się od obo wiąz ku woj sko we go, na -
to miast art. 86 § 2 KKWP do ty czy osób usi łu ją cych zmie nić prze mo cą ustrój pań stwa pol skie go.
DzU, 1944, nr 6, poz. 27.

3 Zyg munt Ma cie jew ski, ur. 20 V 1918 r. w Okol nie. Ukoń czył czte ry od dzia ły szko ły po wszech nej.
Od 21 IX 1944 r. w MO. W no cy z 22 na 23 IV 1945 r. zde zer te ro wał z KP MO w Au gu sto wie i wstą pił
do AK pod ko men dę Wła dy sła wa Ste fa now skie go ps. „Grom”. Po roz bi ciu od dzia łu w lip cu 1945 r.
ukry wał się, a we wrze śniu 1945 r. ujaw nił się na Po ste run ku MO w Lip sku. Aresz to wa ny 9 VI 1946 r.
przez funk cjo na riu szy PUBP w Au gu sto wie. Spra wę umo rzo no. AIPN Bi, 019/116/3, Cha rak te ry sty ka
nr 92 AK-AKO Au gu stów, s. 158; AIPN Bi, 145, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Zyg mun ta Ma cie -
jew skie go.
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wiem, wie czo rem ze brał sze ściu mi li cjan tów w sa li ko men dy po wia to wej i po wie dział:
„Wszę dzie po ste run ki po roz bi ja li par ty zan ci4 i przyj dą do Au gu sto wa, więc mu si my opu -
ścić służ bę w mi li cji i iść do do mu”. Przy tym po wie dział nam, aże by przy szy ko wać się,
swo je rze czy za brać, swo ją broń, bo za raz pój dzie my. Po upły wie cza su, gdy by li śmy go -
to wi, opu ści li śmy ko men dę pow[ia to wą], za bie ra jąc każ dy swo ją broń5. Wy cho dząc
na uli cę, Or łow ski coś po wie dział do sto ją ce go na war cie Anasz ki Jó ze fa6, któ ry opu ścił
swój po ste ru nek i ra zem z na mi udał się do szo sy pro wa dzą cej na Szta bin. Po dro dze Or -
łow ski Sta ni sław oświad czył nam, że pój dzie my do la su i po łą czy my się z or ga ni za cją
AK, na co wszy scy zgo dzi li się. Ja mia łem ka ra bin nie miec ki, n[ume]r[u] nie pa mię tam,
i oko ło pięć dzie się ciu szt[uk] amu ni cji. Or łow ski Sta ni sław miał au to mat, Anasz ko Jó -
zef po sia dał ka ra bin ro syj ski, miej sce je go po cho dze nia nie jest mi wia do me. Sa dow ski
Ma rian7 był z au to ma tem, po cho dził z oko lic Ja min. Pik tel8, imie nia nie pa mię tam, po -
cho dził tak że z oko lic Ja min, po sia dał ka ra bin, lecz ja ki – nie pa mię tam. Ka lisz Bo le -
sław9 ze wsi Hru skie po sia dał ka ra bin i siód my10 po cho dził ze wsi Ser wy, lecz na zwi ska
je go nie pa mię tam, po sia dał ka ra bin. Za szli śmy wszy scy do la su ko ło wsi Ba lin ka, gdzie
sta cjo no wał obóz org[ani za cji] AK pod d[owó]dztwem „Gro ma”11, ode brał od nas przy -
się gę na wier ność org[ani za cji] AK, na dał nam pseu do ni my i prze zna czył do dru ży ny. Ja
otrzy ma łem ps. „Ka na rek” i przy dzie lo ny zo sta łem do pią tej dru ży ny pod do wódz twem
„Wró bla”12, na zwi ska nie znam.
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4 W pow. au gu stow skim do koń ca kwiet nia 1945 r. prze sta ło ist nieć sześć z sied miu funk cjo nu ją -
cych do tych czas po ste run ków MO: w Ja mi nach, Kol ni cy, Szta bi nie, Lip sku, Racz kach i Szcze brze -
-Olszan ce. Ich za ło gi ro ze szły się do do mów. Oca lał tyl ko Po ste ru nek MO w Bar gło wie. K. Kra jew ski,
T. Ła bu szew ski, op. cit., s. 457.

5 De zer te rzy za bra li ze so bą łącz nie 1 rkm so wiec ki, 1 au to mat so wiec ki i 5 kbk so wiec kich. AIPN
Bi, 045/2054/1, Kro ni ka wy da rzeń z te re nu po w. Au gu stów w la tach 1944–1945, s. 35.

6 Jó zef Anasz ko, ur. 1 III 1921 r. w Wia cie, pow. Bra cław. Ukoń czył sie dem od dzia łów szko ły po -
wszech nej. Od 31 I 1945 r. w KP MO w Au gu sto wie. AIPN Bi, 144/346, Ak ta oso bo we Jó ze fa Anasz ki.

7 Ma rian Sa dow ski, ur. 12 VI 1925 r. w Ja mi nach, pow. Au gu stów. Ukoń czył trzy kla sy gim na zjum.
Od 11 IX 1944 r. w MO. Peł nił funk cję re fe ren ta per so nal ne go w KP MO w Au gu sto wie. Po zde zer te ro -
wa niu ze służ by wstą pił do od dzia łu AKO „Ko rze nia”. Ujaw nił się w 1947 r. AIPN Bi, 145, Kar ta ewi -
den cyj na funk cjo na riu sza Ma ria na Sa dow skie go; AIPN Bi, 019/116/3, Cha rak te ry sty ka nr 92 AK-AKO
Au gu stów, s. 167.

8 Zyg munt Pik tel, ur. 5 X 1926 r. w Su le jów ku. Ukoń czył sie dem od dzia łów szko ły po wszech nej.
Od 6 XII 1944 r. w KP MO w Au gu sto wie. Po de zer cji z MO wstą pił do od dzia łu Wa cła wa Grzy wiń -
skie go ps. „Szpak”, w któ rym peł nił funk cję kie row ni ka sa mo obro ny Ob wo du nr 5. Po słu gi wał się
ps. „Pa lant”. W 1947 r. ujaw nił się i wy je chał do Szcze ci na. AIPN Bi, 144/1114, Ak ta oso bo we Zyg -
mun ta Pik te la; AIPN Bi, 145, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Zyg mun ta Pik te la.

9 Bo le sław Ka lisz, ur. w 1914 r. To pi łów ce, pow. Au gu stów. Ukoń czył czte ry od dzia ły szko ły po -
wszech nej. Od 23 XI 1944 r. w MO. Po de zer cji z MO wstą pił do AKO. Aresz to wa ny w lip cu 1945 r.
w cza sie ob ła wy au gu stow skiej i wy wie zio ny do ZSRS. AIPN Bi, 145, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na -
riu sza Bo le sła wa Ka li sza.

10 Jó zef Ślu żyń ski, ur. 7 VI 1913 r. w Dal nym Le sie, pow. Au gu stów. Ukoń czył pięć od dzia łów szko -
ły po wszech nej. Od 19 II 1945 r. w MO. Po de zer cji wstą pił do AKO. Za bi ty w lip cu 1945 r. w cza sie
ob ła wy au gu stow skiej. AIPN Bi, 145, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Jó ze fa Ślu żyń skie go; AIPN
Bi, 045/2054/1, Kro ni ka wy da rzeń z te re nu po w. Au gu stów w la tach 1944–1945, s. 35.

11 Wła dy sław Ste fa now ski ps. „Grom”, ur. 14 VIII 1911 r. we wsi Woj ciech, gm. Szcze bro -Ol szan -
ka, pow. Au gu stów. Od mar ca 1942 r. na le żał do AK, gdzie peł nił funk cję do wód cy od dzia łu sa mo obro -
ny. Zgi nął w lip cu 1945 r. w oko li cach je zio ra Bro ża ne w trak cie ob ła wy au gu stow skiej. AIPN
Bi, 019/116/1, Cha rak te ry sty ka nr 92 nie le gal nej or ga ni za cji Ar mia Kra jo wa Oby wa tel ska. Ko men da
Ob wo du na pow. Au gu stów, woj. bia ło stoc kie, s. 77–82.
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Pyt.: Z ilu osób skła dał się wasz, względ nie obóz „Gro ma”?
Odp.: Obóz „Gro ma” skła dał się [z] oko ło sześć dzie się ciu lu dzi.
Pyt.: Ile dru żyn li czył ten obóz?
Odp.: Obóz ten li czył pięć dru żyn po dwu dzie stu lu dzi.
Pyt.: Ja ki był skład do wódz twa obo zu „Gro ma”?
Odp.: Skład do wódz twa obo zu „Gro ma” nie jest mi do brze zna ny, wiem tyl ko, że

prócz „Gro ma” był je go z[astęp]ca „Sta ry”13 – na zwi ska nie znam, po cho dził z Au gu sto -
wa, cho dził za wsze z „Gro mem”, „Ku la”14 – na zwi ska ani miej sca je go po cho dze nia nie
wiem, też był za wsze z „Gro mem”, „Żmi ja”15 – tak sa mo mi nie zna jo my. 

Pyt.: W ja ką broń uzbro jo ny był obóz „Gro ma”?
Odp.: Obóz „Gro ma” uzbro jo ny był w ka ra bi ny, au to ma ty, gra na ty, nie któ rzy mie li

i pi sto le ty, i czte ry rkm.
Pyt.: Opo wiedz cie swo ją dzia łal ność w obo zie „Gro ma”.
Odp.: Mo ja dzia łal ność w ban dzie „Gro ma” by ła na stę pu ją ca: cho dzi łem na ćwi cze -

nia woj sko we, słu cha łem wy kła dów o bro ni, jak za cho wać się i bro nić w ra zie na pa du
na obóz Woj ska Pol skie go [funk cjo na riu szy Urzę du] Bez pie czeń stwa i Mi li cji [Oby wa -
tel skiej], peł ni łem war tę w obo zie, czy ści łem kar to fle przy kuch ni i in ne ro bo ty.

Pyt.: Skąd by ły do star cza ne pro duk ty żyw no ścio we do obo zu?
Odp.: Pro duk ty żyw no ścio we by ły do star cza ne z wio sek, któ re by ły re kwi ro wa ne

od lud no ści.
Pyt.: Kto do star czał, względ nie re kwi ro wał, pro duk ty żyw no ścio we od lud no ści wiej -

skiej?
Odp.: Po pro duk ty żyw no ścio we jeź dzi li człon ko wie obo zu i re kwi ro wa li je od lud -

no ści wiej skiej.
Pyt.: Ja kie pro duk ty by ły za bie ra ne od lud no ści?
Odp.: Od lud no ści by ły za bie ra ne róż ne pro duk ty, jak: mię so, sło ni na, mą ka, groch,

chleb, świ nie, cza sem ja łów ki, prócz te go ubra nie, bie li zna, ro we ry, a na wet i ko nie.
Pyt.: Ile ra zy jeż dżo no na ta kie ra bun ki z obo zu?
Odp.: Pod czas mo je go po by tu w obo zie (od po ło wy kwiet nia do koń ca lip ca 1945 r.)

z obo zu na ra bun ki jeż dżo no dwa ra zy do trzech ra zy w mie sią cu.
Pyt.: Po wiedz cie, ile ra zy wy bra li ście udział w ra bun kach żyw no ści od lud no ści wiej -

skiej?
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12 Jó zef Mi luć, ur. 27 X 1917 r. we wsi Strzel co wi zna, pow. Su wał ki. W 1945 r. wstą pił do od dzia łu
Wa cła wa So bo lew skie go ps. „Ska ła”, a na stęp nie prze szedł do od dzia łu Wła dy sła wa Ste fa now skie go
ps. „Grom”. Po roz bi ciu grupy „Gro ma” w cza sie ob ła wy au gu stow skiej prze szedł do od dzia łu Alek san -
dra Ko wa lew skie go ps. „Bę ben”. Ujaw nił się 25 IV 1947 r. Aresz to wa ny przez funk cjo na riu szy PUBP
w Su wał kach 9 V 1948 r. WSR w Bia łym sto ku 30 VII 1948 r. ska zał go na osiem lat wię zie nia.
9 VI 1953 r. zwol nio ny. AIPN Bi, 212/2215, Ak ta WSR w Bia łym sto ku do ty czą ce Jó ze fa Mi lu cia. Zob.
B. Ry chlew ski, Po do li nach…, s. 35–36.

13 Wa cław Pie kar ski, ur. 31 VII 1907 r. we wsi Ja sio no wo, pow. Au gu stów. Peł nił funk cję sze fa obo -
zu „Gro ma”. AIPN Bi, 045/163, Sko ro widz ele men tu po dej rza ne go, poz. 1-p, k. 65.

14 Cho dzi o Je rze go Mi chal skie go. AIPN Bi, 019/116/3, Cha rak te ry sty ka nr 92 AK-AKO Au gu stów,
s. 84. W bia ło stoc kim za so bie ar chi wal nym nie od na le zio no ma te ria łów do ty czą cych Je rze go Mi chal -
skie go ps. „Ku la”.

15 Cho dzi o oso bę o na zwi sku Ku kow ski. Ibi dem, s. 84. W bia ło stoc kim za so bie ar chi wal nym nie
od na le zio no ma te ria łów do ty czą cych Ku kow skie go ps. „Żmi ja”.
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Odp.: Ja udzia łu w ra bun kach żyw no ści od lud no ści wiej skiej nie bra łem ani ra zu.
Pyt.: Po wiedz cie, ja ki cel był or ga ni za cji AK.
Odp.: Ce lem or ga ni za cji AK by ło zor ga ni zo wa nie jak naj wię cej lud no ści i oba le nie

prze mo cą obec ne go ustro ju pań stwa pol skie go, by w ten spo sób otwo rzyć dro gę dla emi -
gra cyj ne go rzą du, któ ry był w Lon dy nie, do ob ję cia wła dzy w Pol sce.

Pyt.: Jak dłu go by li ście w czyn nych od dzia łach le śnych org[ani za cji] AK?
Odp.: Ja w czyn nych od dzia łach le śnych org[ani za cji] AK by łem od cza sów mej

dezer cji z Mi li cji Oby wa tel skiej – od po ło wy mie sią ca kwiet nia 1945 r. do po ło wy sierp -
nia 1945 r., w tym cza sie, kie dy obóz nasz zmie niał miej sce po sto ju z Kró lo wej Wo dy
w kie run ku Sejn z po wo du prze pro wa dzo nej kam pa nii po li kwi da cji band, obóz nasz zo -
stał oto czo ny przez woj ska, wo bec te go nie mo gli śmy w wal ce po ko nać prze wa ża ją cej
si ły woj ska i zmu sze ni by li śmy ra to wać się uciecz ką, gdzie kto mo że. Ja zaś zdo ła łem
zbiec, co się sta ło z resz tą człon ków obo zu, te go nie wiem. Po roz bi ciu obo zu po wró ci -
łem do wsi Grusz ki, do do mu, i do cza su me go aresz to wa nia po zo sta wa łem w do mu. 

Pyt.: Gdzie jest wasz ka ra bin, któ ry za bra li ście z ko men dy MO w Au gu sto wie pod -
czas de zer cji?

Odp.: Ka ra bin, któ ry za bra łem z ko men dy MO w Au gu sto wie pod czas de zer cji, rzu -
ci łem w le sie, gdy ucie ka łem pod czas okrą że nia przez woj ska na sze go obo zu, rzu ci łem
dla te go, by ła twiej przejść do do mu i nie być schwy ta nym przez woj sko.

Pyt.: Do ja kie go cza su na le że li ście do org[ani za cji] AK?
Odp.: Ja na le ża łem do or ga ni za cji AK od chwi li wstą pie nia, tj. od po ło wy mie sią ca

kwiet nia 1945 r., do dnia 9 czerw ca 1946 r.
Pyt.: Czy chce cie uzu peł nić swo je ze zna nie?
Odp.: Do swo je go ze zna nia nie mam już nic do uzu peł nie nia. 

Pro to kół z mo ich słów zo stał za pi sa ny pra wi dło wo,
nie był ze mnie wy mu szo ny i po od czy ta niu pod pi sa łem

(Ma cie jew ski Zyg munt)

Prze słu chał: ofi cer śled czy
P[owia to we go] U[rzę du] Bez pie czeń stwa P[ublicz ne go] w Au gu sto wie

Za zgod ność z ory gi na łem:

Źró dło: AIPN Bi, 012/1211/4, k. 17–18, ko pia, mps.
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Nr 2

1949 paź dzier nik 6, Au gu stów – Plan li kwi da cji Od dzia łu Sta ni sła wa Or łow skie go
ps. „Pio run” opra co wa ny przez PUBP w Au gu sto wie

Au gu stów, dnia 6 X 1949 r.
Ści śle taj ne

Za twier dzam
Szef WUBP w B[ia łym]sto ku
(mjr Mi kuś1)
Dnia [a] b1949 r.

Plan li kwi da cji bo jów ki o za bar wie niu WiN Or łow skie go Sta ni sła wa ps. „Pio run” 
dzia ła ją cej na te re nie gm. Szta bin i Ja mi ny pow. au gu stow skie go

Na pod sta wie po sia da nych agen tu ral nych da nych agen tu ry, któ ra wy łącz nie na sta -
wio na [jest] na roz pra co wa nie bo jów ki „Pio ru na”, oraz da nych wpro wa dzo ne go agen ta
„Świerk”2, któ ry tkwi we wro gim śro do wi sku tej że bo jów ki, wia do mo, że skła da się obec -
nie z czte rech człon ków, a mia no wi cie:

1) D[owód]ca Or łow ski Sta ni sław ps. „Pio run”, ur. we wsi Fie do ro wi zna, gmi na Szta -
bin – de zer ter [z] Post[erun ku] MO Ja mi ny z ro ku 1945, obec nie bez sta łe go miej sca za -
miesz ka nia;

2) Kun da Edward ps. „Sło wik”, ur. we wsi Ja mi ny, pow. Au gu stów – de zer ter
[z] Post[erun ku] MO Ja mi ny z ro ku 1945, obec nie bez sta łe go miej sca za miesz ka nia;

3) Or łow ski Bro ni sław ps. „Ka nia”, ur. we wsi Ja mi ny, obec nie bez sta łe go miej sca
za miesz ka nia;

4) Ła zar ski Edward ps. „Bie dak”, zam. we wsi Ja nó wek, gm. Szta bin, pow. Au gu -
stów.

Uzbro je nie po sia da ją: trzy ka ra bi ny – dwa nie miec kie, je den so wiec ki krót ki, je den
au to mat cze ski, czte ry pi sto le ty i dwa gra na ty za czep ne. Obec nie znaj du ją się w gm. Szta -
bin, w le sie ko ło wsi Łu bian ka, po sia da ją swój na miot (te ren ba gni sty), w no cy stoi war -
ta ko lej no wy zna czo na przez Or łow skie go, w od le gło ści od na mio tu dzie się ciu me trów. 
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a W tek ście pu ste miej sce.
b Pod pis od ręcz ny.
1 Teo dor Mi kuś, ur. 3 IX 1910 r., zm. 8 VI 1986 r. Służ bę roz po czął 15 I 1946 r. ja ko za stęp ca kie -

row ni ka Sek cji 4 Wy dzia łu IV WUBP w Ło dzi. Od 14 II 1949 r. do 10 V 1951 r. szef WUBP w Bia łym -
sto ku. Zob. Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa
i Służ by Bez pie czeń stwa w Bia łym sto ku. In for ma tor per so nal ny, red. P. Ła piń ski, Bia ły stok 2007, s. 173.

2 Jó zef Kuź biel, ur. 19 VII 1922 r. w Mo gil ni cach, pow. Au gu stów. Ukoń czył sie dem od dzia łów
szko ły po wszech nej. Od 11 IX 1944 r. w MO. 10 IV 1945 r. zde zer te ro wał z Po ste run ku MO w Ja mi -
nach. Wstą pił do od dzia łu Ja na Szum skie go ps. „Snop”. Po słu gi wał się ps. „Wis”. Je sie nią 1945 r. ujaw -
nił się na Po ste run ku MO w Szta bi nie, a na stęp nie wy je chał w oko li ce Olec ka. W 1949 r. zo stał
skie ro wa ny przez funk cjo na riu szy UB do od dzia łu „Pio ru na” ce lem je go roz pra co wa nia. B. Ry chlew -
ski, Po do li nach…, s. 32; AIPN Bi, 145, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Jó ze fa Kuź bie la.
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Na pod sta wie prze ana li zo wa nia tych ma te ria łów pla nu je my prze pro wa dzić li kwi da -
cję bo jów ki „Pio ru na” na stę pu ją cym spo so bem: 

1) W związ ku z tym, że agent „Świerk” do ostat nie go spo tka nia, któ re od by ło się
w dniu 3 X 1949 r., jak po dał, nie peł nił jesz cze war ty, je że li w dniu 13 X 1949 r. po da,
że już ją trzy ma tak jak in ni człon ko wie, li kwi da cję prze pro wa dzi my w na stę pu ją cy spo -
sób.

W po ro zu mie niu z agen tem, któ re go dnia wy pad nie mu war ta, da się za da nie, aby
w tym kie run ku, z któ re go bę dzie my na cie rać w no cy o godz. czwar tej nad ra nem, od -
szedł od na mio tu oko ło 300 m prze sie kiem, przy spo tka niu się z na mi wska zał do kład -
nie miej sce, gdzie no cu ją ban dy ci. Za da niem na szym bę dzie po dej ście z trzech stron, jak
moż na naj bli żej, w ra zie [gdy] te ren nie bę dzie po zwa lał [na] zdję cie ży wych, z trzech
stron ra zem na znak ra kie ty od kryć ogień au to ma tycz ny i jed no cze śnie rzu cić kil ka gra -
na tów w na miot, ce lem na miej scu li kwi da cji. Gru pa bio rą ca w tym udział bę dzie skła -
da ła się z dzie się ciu funk cjo na riu szy UBP, w ra zie uciecz ki ko goś z ban dy tów ro bić
po ścig aż do za trzy ma nia, względ nie li kwi da cji.

2) Je że li przy spo tka niu z agen tem „Świerk” w dniu 13 X 1949 r. o godz. 23.00, agent
po da, że i w obec nym cza sie nie trzy ma war ty, zo sta nie spo rzą dzo ny no wy plan li kwi da -
cji z udzia łem woj ska KBW.

Plan spo rzą dził:
Z[astęp]ca sze fa Pow[ia to we go] Urzę du Bezp[ie czeń stwa] Publ[icz ne go]

w Au gu sto wie
Bort now ski B[ro ni sław]3, por.

Źró dło: AIPN Bi, 012/1211/2, k. 19–20, ory gi nał, mps.
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3 Bro ni sław Bort now ski, ur. 10 IX 1923 r. w miej sco wo ści Iza be li nów ka. Ukoń czył osiem klas szko -
ły ro syj skiej. Służ bę w or ga nach bez pie czeń stwa roz po czął w 1945 r. w PUBP w So kół ce. W 1947 r.
został wy sła ny na Kurs Kie row ni czy w Cen trum Wyszko le nia MBP. Po je go ukoń cze niu prze nie sio ny
do PUBP w Biel sku Pod la skim. Z dniem 1 VI 1948 r. awan so wa ny na za stęp cę sze fa PUBP w Au gu sto -
wie. Za roz pra co wa nie i li kwi da cję od dzia łu S. Or łow skie go ps. „Pio run” w 1949 r. otrzy mał na gro dę
pie nięż ną i awans na sze fa PUBP w Biel sku Pod la skim. 1 V 1950 r. zo stał dys cy pli nar nie od wo ła ny
z zaj mo wa ne go sta no wi ska i prze ka za ny do dys po zy cji dy rek to ra De par ta men tu Kadr MBP. AIPN
Bi, 145, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Bro ni sła wa Bort now skie go.
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Nr 3

1949 paź dzier nik 15, Au gu stów – Spra woz da nie z prze bie gu ak cji li kwi da cji Od dzia łu
Sta ni sła wa Or łow skie go ps. „Pio run”

Au gu stów, dn[ia] 15 X 1949 r.
Ści śle taj ne

Za twier dzam
Szef PUBP w Au gu sto wie
Zaj da1, kpt.

Wy nik z pla nu
li kwi da cji bo jów ki Or łow skie go Sta ni sła wa ps. „Pio run” 

o za bar wie niu org[ani za cji] WiN z dnia 13 X 1949 r.

Dnia 13 X 1949 r. pod czas spo tka nia z agen tem „Świerk” o godz. 21.00, przez któ re -
go zo sta ło usta lo ne miej sce kon kret ne sta cjo no wa nia ban dy „Pio ru na”, jak rów nież ich
uzbro je nie. W cza sie spo tka nia usta li łem, że agen ta „Świerk” do tych czas nie peł nił war ty
przy bun krze, gdzie w no cy śpią ban dy ci, co utrud ni ło po dej ście do bun kra w ce lu zli kwi -
do wa nia ban dy „Pio ru na”. W związ ku z po wyż szym inf[or ma tor] „Świerk” w cza sie spo -
tka nia zo stał do pro wa dzo ny do Po ste run ku MO w Szta bi nie, gdzie po kon kret nym
usta le niu, usta lam, że moż na ban dę „Pio ru na” okrą żyć w le sie i zli kwi do wać, jak rów nież
tej no cy na po da ny te le fo no gram do Woj[ewódz kie go] U[rzę du] B[ez pie czeń stwa]
P[ublicz ne go] przy by ła do Szta bi na bry ga da woj ska KBW, skąd uda li się na te ren gm. Dę -
bo wo w ce lu okrą że nia ban dy „Pio ru na”, któ ra sta cjo no wa ła ko ło Osa dy Klo no wob w ob -
cho dzie le śnic twa le śni cze go Stan kie wi cza Wła dy sła wa2 oraz ga jo wych: Sa ły gi Leona3,

Rozpracowanie i likwidacja oddziału Stanisława Orłowskiego „Pioruna”...
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a W tek ście: org.
b W tek ście: Klo no wa.
1 Wie sław Zaj da, ur. 13 III 1925 r., zm. 28 II 1973 r. Służ bę roz po czął 3 III 1945 r. ja ko re fe rent

gmin ny PUBP w Ło dzi. Od 1 X 1948 r. peł nił funk cję za stęp cy p.o. sze fa PUBP w Au gu sto wie,
a od 1 XII 1949 r. do 1 VIII 1950 r. sze fa PUBP w Au gu sto wie. Zob. Twa rze bia ło stoc kiej…,
s. 260–261.

2 Wła dy sław Stan kie wicz, ur. 13 XI 1915 r. we wsi No wy Ostrów, pow. So kół ka. Od lu te go 1945 r.
do paź dzier ni ka 1949 r. pra co wał ja ko le śni czy w Nad le śnic twie Bia ło brze gi. 15 X 1949 r. zo stał aresz -
to wa ny przez funk cjo na riu szy PUBP w Au gu sto wie pod za rzu tem współ pra cy z od dzia łem Sta ni sła wa
Or łow skie go ps. „Pio run”. WSR w Bia łym sto ku 27 III 1950 r. ska zał go na dwa na ście lat wię zie nia
z utra tą praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych na czte ry la ta. Wy rok od by wał w wię zie -
niach w Bia łym sto ku, we Wron kach i w Sie ra dzu. WSR w Bia łym sto ku 11 VIII 1954 r. zwol nił go wa -
run ko wo z dal sze go od by wa nia ka ry. AIPN Bi, 212/3159, Ak ta WSR w Bia łym sto ku do ty czą ce
Wła dy sła wa Stan kie wi cza.

3 Le on Sa ły ga, ur. 22 II 1898 r. we wsi Fie do ro wi zna, pow. Au gu stów. Ga jo wy w Le śnic twie Klo -
no wo. Aresz to wa ny 18 X 1949 r. przez funk cjo na riu szy PUBP w Au gu sto wie pod za rzu tem współ pra cy
z od dzia łem „Pio ru na”. WSR w Bia łym sto ku 22 III 1950 r. ska zał go na sie dem lat po zba wie nia wol no -
ści. AIPN Bi, 019/8, Cha rak te ry sty ka ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Pio ru na”–„Ga bry sia”–„Lo ta”.
Ma te ria ły po moc ni cze, s. 46.
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Or łow skie go Igna ce go4 i Chi liń skie go Ja nac5 . Po do ko na niu okrą że nia ban dy w po da nej
miej sco wo ści gru pa sze ściu funk cjo na riu szy PUBP i jed ne go plu to nu woj ska KBW uda -
ła się do miej sca sta cjo no wa nia ban dy „Pio ru na”. Pod czas okrą że nia miej sca wska za ne -
go przez inf[or ma to ra] „Świerk” oka za ło się, że w bun krze ban dy tów nie by ło, pod czas
kon tro lo wa nia bun kra zo sta ła za bra na broń ban dy „Pio ru na”: 1 au to mat PPSz-a, 1 au to -
mat PPSz-a, 2 bry je ry cze skie6, 4 ka ra bi ny nie miec kie, 8 gra na tów nie miec kich za czep -
nych oraz oko ło 1000 szt[uk] amu ni cji. Po za bra niu ww. bro ni by ło wia do mo, że ban da
znaj dzie się w okrą że niu bez bro ni au to ma tycz nej, za wy jąt kiem bro ni krót kiej. 

W mię dzy cza sie gru pa ope ra cyj na uda ła się na miej sce sta cjo no wa nia ban dy, gdzie
ban dy ci ro bi li wód kę, jak się oka za ło, że w tym miej scu rów nież ban dy tów nie by ło,
gdzie pa li ło się ogni sko i go to wał się bim ber (wód ka). Po skon tro lo wa niu miej sca sta -
cjo no wa nia ban dy gru pa uda ła się ty ra lie rą przez las w ce lu spo tka nia ban dy, któ ra znaj -
do wa ła się w okrą że niu, i oko ło godz. 15.00 gru pa ope ra cyj na spo tka ła się z ban dą,
w wy ni ku cze go zo sta ło za bi tych trzech ban dy tów, jak:

1. Or łow skid Bro ni sław ps. „Ka nia”, „Faj fa”, miesz ka niec wsi Ja mi ny, pow. Au gu -
stów.

2. Ła zar skie Edward ps. „Bie dak”, miesz[ka niec] wsi Ja nó wek, gm. Szta bin. 
3. Kun da Cze sław, miesz ka niec wsi Ja mi ny, pow. Au gu stów.
Ww. ban dy ci po sia da li broń krót ką: pi sto le ty, je den pi sto let nie był od na le zio ny, gdyż

by ło to po zmro ku, o ile [zo stał] zna le zio ny, to nie zo stał od da ny przez żoł nie rzy KBW. 
Po zli kwi do wa niu trzech ban dy tów ob sta wa la su trwa ła ca łą noc i dzień 14 X [19]49 r.

Pod czas noc ne go po ści gu zo stał uję ty czło wiek, czł[onek] ban dy Kun da Teo dor,
miesz[ka niec] wsi Ja mi ny, pow. Au gu stów, któ ry to w tym cza sie był skry ty na drze wie
(so śnie). Po za trzy ma niu ww. ban dy ty, przez któ re go zo stał wska za ny dru gi bun kier,
w któ rym rów nież zo sta ła za bra na broń – ka ra bin nie miec ki. 
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c W tek ście: ga jo we go soł ty sa Le ona, Osłow skie go Igna ce go i Czy lic kie go Ja na.
d W tek ście: Osłow ski.
e W tek ście: Ła zor ski.
4 Igna cy Or łow ski, ur. 15 III 1896 r. we wsi Fie do ro wi zna, pow. Au gu stów. Od lu te go 1945 r. do paź -

dzier ni ka 1949 r. pra co wał ja ko ga jo wy w Le śnic twie Klo no wo. Aresz to wa ny przez funk cjo na riu szy
PUBP w Au gu sto wie 16 X 1949 r. pod za rzu tem współ pra cy z od dzia łem „Pio ru na”. WSR w Bia łym sto -
ku 23 III 1950 r. ska zał go na pięć lat wię zie nia. Wy rok od by wał w wię zie niach w Bia łym sto ku,
we Wronkach i w Świd ni cy. 26 III 1953 r. WSR w Bia łym sto ku zła go dził mu wy rok do trzech lat
i czterech mie się cy wię zie nia i na ka zał wy pusz cze nie go na wol ność. AIPN Bi, 212/3156, Ak ta WSR
w Bia łym sto ku do ty czą ce Igna ce go Or łow skie go.

5 Jan Chi liń ski, ur. 11 V 1904 r. we wsi Czar ny Bród. Ga jo wy w Le śnic twie Klo no wo. Aresz to wa -
ny 25 X 1949 r. przez funk cjo na riu szy PUBP w Au gu sto wie pod za rzu tem współ pra cy z od dzia łem „Pio -
ru na”. WSR w Bia łym sto ku 23 II 1950 r. ska zał go na dwa la ta wię zie nia. Wy rok od by wał w wię zie niach
w Bia łym sto ku, we Wron kach, w Po tu li cach i Ino wro cła wiu, a tak że w Ośrod ku Pra cy Więź niów
w Piech ci nie. Zwol nio ny 25 X 1951 r. AIPN Bi, 212/3077, Ak ta WSR w Bia łym sto ku do ty czą ce Ja na
Chi liń skie go.

6 Praw do po dob nie cho dzi o cze ski ręcz ny ka ra bin ma szy no wy ZB.
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Po roz pa trze niu się ko ło bun kra za uwa żo no [f] śla dy, któ ry mi to tre so wa ny pies za -
pro wa dził do le śni czów ki, gdzie miesz kał le śni czy Stan kie wicz Wła dy sław. Pod czas za -
trzy ma nia Stan kie wicz przy znał, że spo ty kał się z ban dą „Pio ru na”, lecz nie mel do wał
z po wo du oba wia nia się ban dy tów. Po do ko na niu ww. woj sko KBW zo sta ło ścią gnię te
do wsi Ja mi ny, skąd uda li się do ko szar. 

Spo rzą dził
Kier[ownik] Ref[era tu] III

PUBP w Au gu sto wie

Źró dło: AIPN Bi, 012/1211/2, k. 23, ory gi nał, mps.
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f Sło wo nie czy tel ne.
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Nr 4

1951 paź dzier nik 4, Au gu stów – Mel du nek sze fa PUBP w Au gu sto wie w spra wie prze -
szu ka nia prze pro wa dzo ne go w go spo dar stwie Sta ni sła wa Or łow skie go ps. „Pio run” we
wsi Fie do ro wi zna

Au gu stów, dnia 4 X 1951 r. 
Ści śle taj ne

Po wia to wy Urząd
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
w Au gu sto wiea

Do sze fa 
Wo je wódz kie go Urzę du Bezp[ie czeń stwa] Publ[icz ne go]

Mel du nek spe cjal ny

Mel du ję, iż w dniu 4 X 1951 r. oko ło godz. 9.00 pa trol skła da ją cy się z trzech
funkc[jo na riu szy] MO i funkc[jo na riu szy] UB udał się na te ren gm. Szta bin w ce lu za ła -
twie nia swo ich spraw. Prze cho dząc ko ło wsi Fie do ro wi zna, gm. Szta bin, ww. pa trol za -
czął okrą żać za bu do wa nia Or łow skie go Sta ni sła wa ps. „Pio run”. W trak cie okrą że nia
wy biegł zza sto do ły Or łow ski Sta ni sław ps. „Pio run”, któ ry ko ło sto do ły prze trzą sał sło -
mę, le cąc w kie run ku la su, zo stał on za uwa żo ny przez kom[en dan ta] Post[erun ku] MO
ze Szta bi na, któ ry od dał za nim se rię z au to ma tu, na stęp nieb chciał strze lać z ka ra bi nu
cze skie go czł[on ka] ORMO, lecz na sku tek nie wy pa łu nie zdo łał wy strze lić – ban dy ta
zbiegł do la su. Na tych miast po otrzy ma niu wia do mo ści gru pa ope ra cyj na pod kie row -
nic twem sze fa tut[ej sze go] urzę du uda ła się na miej sce wy pad ku wraz z psa mi, któ re
w ogó le nie po szły po śla dach. Gru pa ope ra cyj na po skon tro lo wa niu oko licz nych te re -
nów, w od da le niu 500 m od za bu do wańc „Pio ru na”, pod świer kiem, zna la zła po sła nie,
w któ rym znaj do wa ła się pie rzy na, pod po dusz ką zna le zio no pi sto let TT – wła sność „Pio -
ru na” – wraz z czte re ma sztu ka mi amu ni cji.

Za sadz ki na miej scu wy pad ku nie za sto so wa no ze wzglę du na to, iż przy od na le zie -
niu ww. le go wi ska by ła obec na mat ka Or łow skie go Sta ni sła wa ps. „Pio run” oraz in ni
ludzie.
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a Po ni żej wpi sa no od ręcz nie: L.dz. 4886/51.
b W tek ście: na stęp ni.
c W tek ście: za bu do wa nia.
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Zgod nie z za pla no wa nym przed się wzię ciem po sta no wio no w naj bliż szym okre sie
[w] oko li cy za bu do wa nia Or łow skie go Sta ni sła wa ps. „Pio run” za sto so wać pod słuch
skła da ją cy się z funkc[jo na riu szy] UB i woj ska KBW.

Szef Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
w Au gu sto wie

Cza ple je wicz1, por.d

Źró dło: AIPN Bi, 012/1211/3, k. 52, ory gi nał, mps.
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d Pod pis nie czy tel ny.
1 Fe liks Cza ple je wicz, ur. 17 V 1925 r. Służ bę w or ga nach bez pie czeń stwa roz po czął 10 X 1945 r.

ja ko war tow nik PUBP w Gra je wie. Od 1 II 1950 r. był za stęp cą sze fa PUBP w Au gu sto wie,
a od 1 VIII 1950 r. sze fem PUBP w Au gu sto wie. Zob. Twa rze bia ło stoc kiej…, s. 100–101.
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Nr 5

1951 li sto pad 28, Bia ły stok – Plan za sadz ki ma ją cej na ce lu aresz to wa nie Sta ni sła wa Or -
łow skie go ps. „Pio run” opra co wa ny przez Wy dział III WUPB w Bia łym sto ku

Bia ły stok, dnia 28 XI 1951 r.
Ści śle taj nea

Za twier dzam
Z[astęp]ca sze fa Wo je wódz kie go Urzę du
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku
Do mow ski1, mjr
Dnia b28 XIb 1951 r.c

Plan za ło że nia za sadz ki ma ją cej na ce lu re ali za cję ban dy ty ps. „Pio run”

Inf[or ma tor] ps. „Ma zur”2, za wer bo wa ny do roz pra co wa nia i usta le nia mo men tu re -
ali za cji d[owód]cy ban dy ps. „Pio run”, na spo tka niu w dniu 22 XI [19]51 r. za po dał, że
ban dy ta ps. „Pio run”, któ ry sys te ma tycz nie prze by wał u nie go w do mu, chwi lo wo opu -
ścił te ren ko lo nii Ka mień, gm. Szta bin, pow. Au gu stów i praw do po dob nie miał prze by -
wać u me li nia rza tej że ban dy na zwi skiem Dyt kow ski3, za miesz ka ły w miej sco wo ści
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a Po ni żej do pi sa no od ręcz nie czer wo nym atra men tem: In for ma tor nie po wi nien za opa try wać za sadz -
kę w żyw ność. Żyw ność ma być do star cza na przez sze fa PUBP Au gu stów co dru gi dzień. Szef PUBP
od by wa spo tka nie z inf[or ma to rem] co dzien nie. Zmie nić ppor. Mar czu ka na ppor. Am bro że wi cza. Pod -
pis nie czy tel ny. 

b–b Wpi sa no od ręcz nie czer wo nym atra men tem.
c Po ni żej do pi sa no od ręcz nie: 30 XI [19]51 [r.]. DA-06/SI/50 MB.
1 Adam Do mow ski, ur. 5 VI 1913 r. Służ bę roz po czął w lip cu 1944 r. w WP ja ko żoł nierz wojsk spe -

cjal ne go prze zna cze nia. Od 22 IX 1944 r. peł nił funk cję tym cza so we go kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal -
ne go WUBP w Kiel cach. Od 1 VII 1951 r. za stęp ca sze fa WUBP w Bia łym sto ku. Zob. Twa rze
bia ło stoc kiej…, s. 104–105.

2 Jó zef Ma cie jew ski, ur. 1 IV 1907 r. we wsi Ka mień, pow. Au gu stów. Ukoń czył dwa od dzia ły szko -
ły po wszech nej. Pra co wał ja ko ko wal we wsi Ka mień. W 1943 r. wstą pił do „Chło stry”, za co w 1944 r.
zo stał aresz to wa ny przez NKWD i wy wie zio ny do ZSRS. Do Pol ski wró cił w 1945 r. Po po wro cie za pi -
sał się do PSL. Kie dy za czę ły się aresz to wa nia człon ków PSL, wy je chał do War sza wy. Ujaw nił się tam
w 1947 r., po czym wró cił do ro dzin nej wsi. W li sto pa dzie 1951 r. zo stał zwer bo wa ny ja ko in for ma tor
ps. „Ma zur”. 29 III 1952 r. aresz to wa ny przez PUBP w Au gu sto wie za od mo wę współ pra cy. WSR w Bia -
łym sto ku 14 V 1952 r. ska zał go na sie dem lat wię zie nia za udzie la nie po mo cy Sta ni sła wo wi Or łow skie -
mu. Wy rok od by wał w wię zie niach w Bia łym sto ku i Ra ci bo rzu oraz w Ośrod ku Pra cy Więź niów
w Jel czu. Zwol nio ny 5 VIII 1954 r. AIPN Bi, 212/4515, Ak ta WSR w Bia łym sto ku do ty czą ce Jó ze fa
Ma cie jew skie go.

3 Jó zef Dyt kow ski, ur. 1 IX 1924 r. we wsi Ci sów, pow. Au gu stów. Ukoń czył czte ry od dzia ły szko -
ły po wszech nej. 29 III 1952 r. zo stał aresz to wa ny przez funk cjo na riu szy PUBP w Au gu sto wie pod za -
rzu tem udzie le nia po mo cy Sta ni sła wo wi Or łow skie mu, za co WSR w Bia łym sto ku 14 V 1952 r. ska zał
go na pięć lat wię zie nia. Wy rok od by wał w wię zie niach w Bia łym sto ku i So snow cu oraz w Ośrod ku
Pracy Więź niów w Ka zi mie rzu. Zwol nio ny 3 IV 1954 r. AIPN Bi, 212/4516, Ak ta WSR w Bia łym sto ku
doty czą ce Jó ze fa Dyt kow skie go.
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Ci sówd, gm. Szta bin, pow. Au gu stów. Nie za leż nie od te go in for ma tor ten za po dał, że
właści wej po mo cy „Pio ru no wi” udzie la je go mat ka oraz młod szy brat, któ rzy
w dniu 20 XI 1951 r. by li wi dzia ni przez bra ta in for ma to ra u wy żej wspo mnia nych
Dytkow skich.

W związ ku z tym, że inf[or ma tor] ps. „Ma zur” ja ko by ły d[owód]ca plu to nu AK oraz
je dy ny ko wal na te re nie gmi ny ma za ufa nie u go spo da rzy za miesz ka łych na te re nie gm.
Szta bin oraz z ban dy tą ps. „Pio run” łą czą go wię zy po kre wień stwa, zo stał on na sta wio -
ny, aby po przez skon tak to wa nie się z mat ką ban dy ty „Pio ru na” oraz [z] wy żej wspo mnia -
nym Dyt kow skim usta lił obec ne miej sce po by tu „Pio ru na”.

Wy ko nu jąc po le co ne mu za da nie, inf[or ma tor] ps. „Ma zur” w dniu 23 XI [19]51 r.
prze pro wa dził roz mo wę z mat ką ban dy ty ps. „Pio run”, jed na ko woż w roz mo wie z ww.
nie uda ło mu się usta lić obec ne go miej sca po by tu „Pio ru na”. Na sku tek po wyż sze go na -
wią zał on kon takt z Dyt kow skim i kil ku in ny mi go spo da rza mi, aby od nich uzy skać po -
trzeb ne da nee. 

Jak za po da je inf[or ma tor] ps. „Ma zur” na spo tka niu w dniu 27 XI [19]51 r., to oj ciec
aresz to wa ne go przez PUBP [w] Au gu sto wie współ pra cow ni ka ban dy „Pio ru na” na zwi -
skiem Pa rej ko4 utrzy mu je kon takt z „Pio ru nem”, a da ne te inf[or ma tor] za czerp nął
od swo je go są sia da na zwi skiem Osta po wicz Win cen ty5, za miesz ka ły w kol[onii] Ka mień,
gm. Szta bin, któ ry pa sąc wraz z oj cem aresz to wa ne go Pa rej ki w dniu 20 XI [19]51 r. kro -
wy pod la sem, wi dział, jak oj ciec Pa rej ki kon tak to wał się z „Pio ru nem”. Po nad to inf[or -
ma tor] ps. „Ma zur” za po dał na tym że spo tka niu, że w trak cie ukry wa nia się ban dy ty
„Pio ru na” u swo jej mat ki w 1951 r. był on pra wie że co dzien nie u inf[or ma to ra] – prze -
waż nie po rą noc ną – i roz mo wy prze pro wa dza li w su szar ni ty to niu, ja ką po sia da inf[or -
ma tor] ps. „Ma zur”.

W związ ku z po wyż szym, ma jąc na uwa dze, jak naj szyb sze uję cie ban dy ty ps. „Pio -
run” żyw cem, tym bar dziej że jak wspo mi nał inf[or ma tor] ps. „Ma zur” – spo dzie wa się
w naj bliż szych dniach wi zy ty „Pio ru na” u sie bie, po sta no wio no u inf[or ma to ra] ps. „Ma -
zur” za ło żyć za sadz kę w si le czte rech pra cow ni ków UBP aż do od wo ła nia.

Spo sób za ło że nia za sadz ki i prze pro wa dze nia re ali za cji.
1. W dniu 29 XI [19]51 r. o godz. 19.00 z[astęp]ca na czel ni ka Wydz[ia łu] III wraz

z sze fem PUBP Au gu stów od bę dą spo tka nie z inf[or ma to rem] ps. „Ma zur”, na któ rym
omó wią szcze gó ło wo spo sób za ło że nia za sadz ki i re ali za cji ban dy ty ps. „Pio run”.
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d W tek ście: Ci so wo.
e Na mar gi ne sie z le wej stro ny do pi sa no od ręcz nie: Czy ta łem, uwag nie mam. 3 XI [19]51 r. Pod pis

nie czy tel ny.
4 Win cen ty Pa rej ko, ur. 13 XII 1902 r. we wsi Ka mień, pow. Au gu stów. Ukoń czył dwa od dzia ły

szko ły po wszech nej. 2 XII 1951 r. zo stał aresz to wa ny przez PUBP w Au gu sto wie pod za rzu tem udzie -
la nia po mo cy Sta ni sła wo wi Or łow skie mu. W cza sie prze słu chań był bi ty przez funk cjo na riu szy PUBP
w Au gu sto wie, przez co w ce li pró bo wał po peł nić sa mo bój stwo. WSR w Bia łym sto ku 21 VIII 1952 r.
ska zał go na pięć lat wię zie nia. Wy rok od by wał w wię zie niach w Bia łym sto ku i Su wał kach oraz w Ośrod -
ku Pra cy w War sza wie -Słu żew cu. Zwol nio ny wa run ko wo 28 I 1954 r. AIPN Bi, 212/4510, Ak ta WSR
w Bia łym sto ku do ty czą ce Win cen te go Pa rej ki.

5 Win cen ty Osta po wicz, ur. 3 II 1909 r. we wsi Ka mień, pow. Au gu stów. Ukoń czył trzy od dzia ły
szko ły po wszech nej. 29 III 1952 r. zo stał aresz to wa ny przez funk cjo na riu szy PUBP w Au gu sto wie pod za -
rzu tem utrzy my wa nia kon tak tów z od dzia łem „Pio ru na”. WSR w Bia łym sto ku 14 V 1952 r. ska zał go
na dwa la ta wię zie nia. AIPN Bi, 019/8, Cha rak te ry sty ka ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Pio ru na”–
„Ga bry sia”–„Lo ta”. Ma te ria ły po moc ni cze, s. 45.
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a) W tym sa mym dniu na wspo mnia ne spo tka nie uda dzą się rów nież st[ar szy]
ref[erent] Wydz[ia łu] III Sek cji 1 Mar czuk Hen ryk6, ref[erent] te goż wy dzia łu Dzie ni sik
Alek san der7, ref[erent] Ref[era tu] III PUBP Au gu stów Kot Grze gorz8 i kom[en dant]
ochro ny PUBP Au gu stów Ma słow ski Wi told9, któ rzy sta no wić bę dą ob sa dę pro jek to wa -
nej za sadz ki. 

b) Po omó wie niu szcze gó łów zwią za nych z za sadz ką inf[or ma tor] ps. „Ma zur” la sem
pod pro wa dzi wy żej wspo mnia nych czte rech pra cow ni ków do swo ich za bu do wań i z za -
cho wa niem jak naj da lej idą cej kon spi ra cji za kwa te ru je ich na stry chu swo je go do mu.

c) O po by cie na szych pra cow ni ków w do mu inf[or ma to ra] ps. „Ma zur” oprócz nie go
wia do mo bę dzie rów nież je go żo nie, na to miast mat ka je go, któ ra li czy 95 lat, o za sadz -
ce nie bę dzie wie dzia ła. 

d) Pra cow ni ków de le go wa nych na za sadz kę za opa try wał bę dzie w żyw ność inf[or -
ma tor] ps. „Ma zur” za usta lo ną opła tą oraz po przez nie go utrzy my wa na bę dzie łącz ność
po mię dzy za sadz ką a PUBP, do cze go po słu żą co dzien ne spo tka nia z inf[or ma to rem].

2. Inf[or ma tor] ps. „Ma zur” otrzy ma za da nie, aby z chwi lą przy by cia do nie go ban -
dy ty ps. „Pio run” przy jął go nor mal nie – jak do tych czas go przyj mo wał – i po prze pro -
wa dze niu jak zwy kle wstęp nej roz mo wy, wpro wa dził go do su szar ni ty to niu, gdzie
za wsze „Pio run” prze by wał, i tam pod po zo rem przy nie sie nia „Pio ru no wi” po ży wie nia
po zo sta wi go. 

a) Po wpro wa dze niu „Pio ru na” do wspo mnia nej su szar ni, któ ra ma tyl ko jed no wej -
ście i po sia da ma łe za kra to wa ne okno, inf[or ma tor] ps. „Ma zur” pod pre tek stem przy -
nie sie nia po ży wie nia i wód ki wyj dzie ze wspo mnia nej su szar ni i za my ka jąc drzwi
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6 Hen ryk Mar czuk, ur. 29 III 1928 r. w Haj nów ce, pow. Bielsk Pod la ski. Służ bę w or ga nach bez pie -
czeń stwa roz po czął 12 XI 1945 r. ja ko war tow nik w WUBP w Bia łym sto ku. W 1946 r. skie ro wa no go
na kurs przy WUBP w Bia łym sto ku, po ukoń cze niu któ re go zo stał prze nie sio ny do pra cy w Wy dzia -
le „A” WUBP w Bia łym sto ku. W 1951 r. zo stał prze nie sio ny do Wy dzia łu III, a rok póź niej – do Wy -
dzia łu VIII WUBP w Bia łym sto ku. W sierp niu 1954 r. zo stał prze nie sio ny do WUBP w Olsz ty nie, gdzie
peł nił funk cję kie row ni ka Sek cji 1 Wy dzia łu VIII, a po tem – kie row ni ka Sek cji 1 Wy dzia łu V. Zwol nio -
ny ze służ by 31 XII 1956 r. AIPN Bi, 145, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Hen ry ka Mar czu ka.

7 Alek san der Dzie ni sik, ur. 4 III 1926 r. we wsi Piesz cza ni ki, pow. Bia ły stok. Służ bę w or ga nach
bez pie czeń stwa roz po czął 13 XII 1949 r. ja ko war tow nik w WUBP w Bia łym sto ku. W lu tym 1950 r.
skie ro wa no go na Wo je wódz ki Spe cja li stycz ny Kurs, po ukoń cze niu któ re go pra co wał ja ko ofi cer ope -
ra cyj ny Wy dzia łu III WUBP w Bia łym sto ku. W 1955 r. ukoń czył Mię dzy wo je wódz ki Kurs Prze szko le -
nia Ofi ce rów Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Le gio no wie i zo stał prze nie sio ny do pra cy w PUdsBP
w So kół ce. Od 1956 r. pra co wał w PUdsBP w Dą bro wie Bia ło stoc kiej, a na stęp nie ja ko ofi cer ope ra cyj -
ny w Re fe ra cie ds. Bez pie czeń stwa KP MO w Dą bro wie Bia ło stoc kiej. Zwol nio ny ze służ by w czerw -
cu 1964 r. AIPN Bi, 98/1790, Ak ta oso bo we Alek san dra Dzie ni si ka.

8 Grze gorz Kot, ur. 11 I 1921 r. w Sku po wie, pow. Bielsk Pod la ski. Służ bę w MO roz po czął w kwiet -
niu 1949 r. i od ra zu zo stał wy sła ny na Kurs Prze szko le nia Sze re go wych przy KW MO w Bia łym sto ku.
Po ukoń cze niu kur su pra co wał na Po ste run ku MO w Ba bi kach. La tem 1950 r. zo stał prze nie sio ny na Po -
ste ru nek MO w Si drze. Na stęp nie peł nił służ bę w or ga nach bez pie czeń stwa – naj pierw w Szu dzia ło wie,
a po tem w PUBP w Au gu sto wie. Dal szych lo sów Grze go rza Ko ta nie uda ło się usta lić. AIPN Bi, 145,
Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Grze go rza Ko ta.

9 Wi told Ma słow ski, ur. 24 VIII 1912 r. we wsi Wiel ka Li pa, pow. Nie świerz. Służ bę w or ga nach
bez pie czeń stwa roz po czął 9 VIII 1945 r. ja ko war tow nik WUBP w Bia łym sto ku, od ma ja 1947 r. był
war tow ni kiem w PUBP w Eł ku. Je sie nią 1949 r. zo stał prze nie sio ny do PUBP w Au gu sto wie, gdzie
od 1 IX 1950 r. peł nił funk cję ko men dan ta ochro ny. W 1952 r. zo stał prze nie sio ny do PUBP w Olec ku,
a w 1955 r. zwol nio ny ze służ by. AIPN Bi, 101/233, Ak ta oso bo we Wi tol da Ma słow skie go.
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wej ścio we ce lem rze ko me go za cho wa nia form kon spi ra cji, za ło ży je od ze wnątrz na za -
su wę, ja ka się tam znaj du je.

b) Po za mknię ciu „Pio ru na” w su szar ni inf[or ma tor] ps. „Ma zur” za wia do mi o tym
pra cow ni ków prze by wa ją cych na stry chu do mu, któ rych za da niem bę dzie uję cie ban dy -
ty żyw cem w na stę pu ją cy spo sób: trzech pra cow ni ków z za cho wa niem wszel kich środ -
ków ostroż no ści, aby unik nąć ewen tu al ne go po strze le nia ze stro ny ban dy ty przez drzwi,
za bez pie czą wej ście do su szar ni, na to miast po zo sta ły [pra cow nik] przez okien ko, ja kie
tam się znaj du je, wrzu ci od pa lo ne dwie świe ce dym ne ce lem spo wo do wa nia chwi lo wej
utra ty przy tom no ści przez „Pio ru na”.

c) Po wy ko na niu po wyż szych czyn no ści i upew nie niu się, że ban dy ta ps. „Pio run”
stra cił przy tom ność, pra cow ni cy otwo rzą drzwi su szar ni i dwóch z nich wej dzie do środ -
ka ce lem za bra nia ban dy ty ps. „Pio run”, na to miast po zo sta li dwaj ubez pie czą na wszel -
ką ewen tu al ność drzwi wej ścio we.

d) Uję te go ban dy tę pra cow ni cy prze by wa ją cy na za sadz ce do wio zą fur man ką inf[or -
ma to ra] ps. „Ma zur” do PUBP w Au gu sto wie.

3. Przy prze pro wa dze niu ca łej re ali za cji sta rać się do cho wać jak naj da lej idą cej kon -
spi ra cji i je śli to bę dzie moż li we, ca łą re ali za cję ban dy ty prze pro wa dzić kon spi ra cyj nie.

4. Na wy pa dek, gdy by ban dy ta ps. „Pio run” nie przy szedł od ra zu do inf[or ma to ra]
ps. „Ma zur”, a za szedł do je go są sia da na zwi skiem Osta po wiczf, inf[or ma tor] ps. „Ma -
zur”, któ ry przez Osta po wi cza bę dzie o tym po wia do mio ny, gdyż oby dwaj ży ją w bar -
dzo do brej ko mi ty wie, uda się do do mu wy żej wspo mnia ne go go spo da rza, gdzie po sta wi
pół li tra wód ki po przed nio w tym ce lu za ku pio nej.

a) Po wy pi ciu ta ko wej inf[or ma tor] ps. „Ma zur” za pro si „Pio ru na” do sie bie pod le -
gen dą prze pro wa dze nia z nim roz mo wy sam na sam i po stą pi jak w punk cie 2. 

5. Na wy pa dek, gdy by ban dy ta ps. „Pio run” nie chciał pójść do za bu do wań inf[or -
ma to ra] ps. „Ma zur”, inf[or ma tor] ps. „Ma zur” bę dzie się sta rał po sia da ną wód ką wpra -
wić ban dy tę w stan nie trzeź wo ści, a na stęp nie po wia do mi o tym pra cow ni ków
prze by wa ją cych na za sadz ce, któ rzy przy stą pią do na tych mia sto wej re ali za cji ban dy ty
w za bu do wa niach Osta po wi cza, na da jąc swo jej ak cji cha rak ter przy pad ko wo ści, po czym
prze wio zą ban dy tę fur man ką inf[or ma to ra] ps. „Ma zur” do PUBP Au gu stów.

a) W wy pad ku re ali zo wa nia ban dy ty ps. „Pio run” w za bu do wa niach Osta po wi cza zo -
sta nie ode bra ne od ww. i od do mow ni ków zo bo wią za nie o za cho wa niu ta jem ni cy. 

6. Przed wy sła niem wy ty po wa nych pra cow ni ków na za sadz kę omó wić szcze gó ło wo
z ni mi za da nie, ja kie zo sta nie po wie rzo ne im do wy ko na nia, przy dzie la jąc każ de mu in -
dy wi du al nie do wy ko na nia po szcze gól ne czyn no ści za da nia.

7. Pra cow ni ków de le go wa nych na za sadz kę za opa trzyć w czte ry ko żu chy, czte ry pa -
ry bu tów fil co wych, czte ry au to ma ty ty pu PPSz, czte ry pi sto le ty TT i osiem gra na tów.

8. Po wia do mić spe cjal nym pi smem d[owód]cę II Bry ga dy KBW o za ło żo nej za sadz -
ce w miej sco wo ści Ka mień, gm. Szta bin, pow. Au gu stów, ce lem chwi lo we go za nie cha -
nia dzia łań woj sko wych na te re nie ww. miej sco wo ści.

9. Do star czyć inf[or ma to ro wi] ps. „Ma zur” po trzeb nych ar ty ku łów żyw no ścio wych
dla wy ży wie nia pra cow ni ków prze by wa ją cych na za sadz ce.
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f W tek ście: Osta chow ski.
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10. Za wła ści we wy ko na nie po sta wio ne go za da nia przez pra cow ni ków prze by wa ją -
cych na za sadz ce od po wie dzial nym jest st[ar szy] ref[erent] Wy dzia łu III Sek cji 1 chor.
Mar czuk Hen ryk, któ ry na wy pa dek ja kich kol wiek kom pli ka cji bę dzie po dej mo wał de -
cy zje od no śnie re ali za cji ban dy ty.

11. Za ca łość od po wie dzial ny [jest] szef PUBP Au gu stów, któ ry przy po mo cy
z[astęp]cy na czel ni ka Wy dzia łu III za ło ży za sadz kę.

Na czel nik Wy dzia łu III
Woj[ewódz kie go] U[rzę du] B[ez pie czeń stwa] P[ublicz ne go] w Bia łym sto ku

Więc kow ski10, kpt.g

Opra co wał: Ko pe rek J[ózef]11

Od bi to w 3 egz.
Egz. nr 1 – Dep[ar ta ment] III MBP
Egz. nr 2 – PUBP Au gu stów 
Egz. nr 3 – [ak ta] spra wy
Druk BH

Źró dło: AIPN Bi, 012/1211/3, k. 85–88, ory gi nał, mps.

Marzena Autuchiewicz
D
o
k
u
m
en

t
y

274

g Po wy żej nie czy tel ny pod pis.
10 Hen ryk Więc kow ski, ur. 28 VII 1912 r. Służ bę w or ga nach bez pie czeń stwa roz po czął w stycz -

niu 1945 r. w WUBP w Ło dzi. Od 10 VII 1951 r. do 1 IX 1953 r. peł nił funk cję na czel ni ka Wy dzia -
łu III WUBP w Bia łym sto ku. Zob. Twa rze bia ło stoc kiej…, s. 253–254.

11 Jó zef Ko pe rek, ur. 26 II 1923 r. Służ bę w or ga nach bez pie czeń stwa roz po czął w stycz niu 1949 r.
ja ko młod szy re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu III WUBP w Kra ko wie. Od 10 VII 1951 r. peł nił funk cję za -
stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III WUBP w Bia łym sto ku. Zob. Twa rze bia ło stoc kiej…, s. 145.
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Nr 6

1953 ma rzec 11, Bia ły stok – Ra port sze fa WUBP w Bia łym sto ku do na czel ni ka Wy dzia -
łu I De par ta men tu III MBP w spra wie za prze sta nia roz pra co wa nia od dzia łu Sta ni sła wa
Or łow skie go ps. „Pio ru n”

Za twier dzam
Szef Wo je wódz kie go Urzę du
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku
Do mow ski A[dam], mjra

Dnia b11 IIIb 1953 r.
Bia ły stok, dnia [c] 1953 r.

Ści śle taj ne
Egz. nr [c]

Na czel[nik] Wydz[ia łu] I Dep[ar ta men tu] III MBP
w War sza wie

Ra port o za nie cha niu pro wa dze nia agen cyj ne go roz pra co wa nia ban dy „Pio ru na”

Na pod sta wie prze pro wa dze nia ca łe go sze re gu kom bi na cji ope ra cyj nych, in ten syw -
nej pra cy z agen tu rą stwier dzo no, że do wód ca ban dy Or łow ski Sta ni sław ps. „Pio run”
cho dzi wraz z ban dą „To por ka”1. W dniu 20 ma ja 1952 r. przez Wy dział III zo stał za wer -
bo wa ny ag[ent] pod ps. „Szczy gieł”2 do roz pra co wa nia ban dy „To por ka” oraz do wód cy
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a Obok od ręcz ny nie czy tel ny pod pis.
b–b Da tę wpi sa no od ręcz nie czer wo nym atra men tem.
c Po zo sta wio no pu ste miej sce.
1 Edward Top czew ski ps. „Ja gu ar”, „To po rek”, ur. 4 IV 1925 r. w Wo dzi łów ce, pow. Bia ły stok. Żoł -

nierz AK od 1943 r. Brał udział w ak cji „Bu rza”. Aresz to wa ny przez NKWD, uciekł z trans por tu i wstą -
pił do od dzia łu Le ona Su szyń skie go ps. „P -8”. Po roz bi ciu od dzia łu w 1946 r. wy je chał do War sza wy.
Ujaw nił się w kwiet niu 1947 r. przed ko mi sją amne styj ną w Bia łym sto ku. Je sie nią 1948 r. zo stał aresz -
to wa ny przez PUBP w Bia łym sto ku, zwol nio ny wy je chał do War sza wy. Tam jed nak za gro żo ny ko lej -
nym aresz to wa niem po sta no wił wró cić na te ren pow. bia ło stoc kie go, gdzie za czął się ukry wać.
Zor ga ni zo wał od dział, do któ re go do łą czył póź niej Sta ni sław Or łow ski. Wy ni ku dzia łań pro wa dzo nych
przez Wy dział III WUBP w Bia łym sto ku je den z człon ków od dzia łu zo stał po zy ska ny ja ko in for ma tor.
Na pod sta wie otrzy ma nych in for ma cji uda ło się usta lić miej sce po by tu gru py. Edward Top czew ski zo -
stał za bi ty w trak cie ak cji UB-KBW 30 VIII 1952 r. P. Ła piń ski, Top czew ski Edward [w:] Kon spi ra cja
i opór spo łecz ny…, s. 635–639.

2 Edward Koź biel, ur. 28 X 1917 r. w miej sco wo ści Ja ćwież Du ża. Ukoń czył trzy od dzia ły szko ły
po wszech nej. Od 1943 r. na le żał do AK i po słu gi wał się ps. „Róg”. Nie ujaw nił się w 1947 r. Wios -
ną 1952 r. na wią zał kon takt z Edwar dem Top czew skim ps. „To po rek”, któ re mu udzie lił po mo cy.
6 VI 1952 r. zo stał aresz to wa ny przez funk cjo na riu szy WUBP w Bia łym sto ku. Ujaw nił fakt współ pra cy
z od dzia łem „To por ka”. Zwer bo wa ny przez „bez pie kę” pod ps. „Szczy gieł”. Po wyj ściu na wol ność
przy znał się Edwar do wi Top czew skie mu do pod ję cia współ pra cy z UB i wstą pił do je go od dzia łu.
26 VI 1952 r. opu ścił od dział i za czął ukry wać się in dy wi du al nie. 28 VIII 1952 r. po now nie zo stał aresz -
to wa ny przez UB, wska zał miej sce sta cjo no wa nia od dzia łu „To por ka”. AIPN Bi, 019/13/3, Ban da
„Toporka”. Ma te ria ły po moc ni cze do cha rak te ry sty ki nr 43, k. 26.
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ban dy Or łow skie go Sta ni sła wa ps. „Pio run”. Wy mie nio ny przy wer bun ku za po dał, że
w skład ban dy „To por ka” wcho dzi rów nież i Or łow ski Sta ni sław ps. „Pio run”. Po wer -
bun ku ag[ent] ps. „Szczy gieł” nie sta wił się na spo tka nie, a wstą pił do wspo mnia nej ban -
dy. Dnia 28 III 1952 r. ag[ent] ps. „Szczy gieł” zo stał przez Wy dział III tut[ej sze go] urzę du
wy pro wa dzo ny z ban dy i na pod sta wie je go da nych w dniu 30 VIII 1952 r. prze pro wa -
dzo no ak cję woj sko wą na te re nie gm. Su cho wo la, pow. So kół ka, w wy ni ku któ rej zo sta li
zli kwi do wa ni na stę pu ją cy czł[on ko wie] ban dy:

1) Or łow ski Sta ni sław ps. „Pio run”,
2) Top czew ski Edward ps. „To po rek”,
3) per so na liad nie zna ne – po cho dził zza li nii Cur zo na3.
W związ ku z po wyż szym po sta no wi łem za nie chać pro wa dze nia agen cyj ne go roz pra -

co wa nia na ban dę „Pio ru na” z uwa gi na to, że do wód ca ban dy ps. „Pio run” wcho dził
w skład ban dy „To por ka”, z któ rą zo stał zli kwi do wa ny, i zdjąć z re je stru Wy dzia -
łu II tut[ej sze go] urzę du. Na to miast opra co wać po now nie po sta no wie nie o wszczę ciu
agen cyj ne go roz pra co wa nia na po zo sta łych człon ków ban dy pod d[owó]dztwem Kwie -
do ro wi cza An to nie go4 ps. „Lis” i nadać krypt. „So sna”.

Ref[erent] Sek[cji] 1 Wydz[ia łu] III
WUBP w Bia łym sto ku
To bi jań ski L[eszek]5, st. sierż.

Marzena Autuchiewicz
D
o
k
u
m
en

t
y

276

d W tek ście: per so nal ne.
3 Cho dzi o oso bę pod ps. „Cze siek Cur zo niak”, od 1951 r. do 30 VIII 1952 r. w cho dził w skład od -

dzia łu Edwar da Top czew skie go ps. „To po rek”. AIPN Bi, 019/13/3, Ban da „To por ka”. Ma te ria ły po moc -
ni cze do cha rak te ry sty ki nr 43, k. 23.

4 An to ni Kwie do ro wicz, ur. w 1916 r. Na te ren Su walsz czy zny przy był w 1946 r., wcze śniej na le żał
do od dzia łu par ty zant ki li tew skiej do wo dzo nej przez Jur gi sa Krik sciu na sa ps. „Rim wy das”. Od 1949 r.
za czął się ukry wać i na wią zał kon takt z od dzia łem Ja na Sa dow skie go i Pio tra Bur dy na. W od dzia le po -
słu gi wał się ps. „Lis”, „Stry jek”. Po je go roz bi ciu w kwiet niu 1952 r. prze szedł na te ren pow. Au gu stów,
gdzie na wią zał kon takt z Eu ge niu szem Go łę biew skim ps. „Ga bryś” i Ed mun dem Kry siu kiem ps. „Lot”,
a po ich wy jeź dzie do War sza wy w czerw cu 1952 r. prze jął do wódz two nad gru pą. Zgi nął 2 X 1954 r.
w cza sie ak cji zor ga ni zo wa nej przez woj ska KBW w oko li cach wsi Kra sne–Wy żar ne–Ski ble wo, pow.
Lipsk. AIPN Bi, 019/136, Cha rak te ry sty ka ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Li sa”, s. 3; B. Ry chlew -
ski, Po do li nach…, s. 26–27.

5 Le szek To bi jań ski, ur. 24 VII 1926 r. w miej sco wo ści Ro goż no, pow. Obor ni ki. Służ bę w or ga nach
bez pie czeń stwa roz po czął 1 X 1949 r. w PUBP w Eł ku. W 1950 r. uczęsz czał na Wo je wódz ki Spe cja li -
stycz ny Kurs, po ukoń cze niu któ re go pra co wał ja ko re fe rent Wy dzia łu III WUBP w Bia łym sto -
ku. 1 IV 1954 r. zo stał prze nie sio ny do PUBP w Bia łym sto ku. Zwol nio ny ze służ by 28 II 1955 r. AIPN
Bi, 98/1428, Ak ta oso bo we Lesz ka To bi jań skie go.
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p.o. kier[owni ka] Sek[cji] 1 Wydz[ia łu] III
WUBP w Bia łym sto ku

Du bi kow ski A[nto ni]6, ppor.

Zga dzam się:
Na czel nik Wy dzia łu III WUBP w Bia łym sto ku
Więc kow ski H[en ryk], mjre

Źró dło: AIPN Bi, 012/1211/3, k. 217, ory gi nał, mps.

Rozpracowanie i likwidacja oddziału Stanisława Orłowskiego „Pioruna”...
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e Powy żej od ręcz ny nie czy tel ny pod pis.
6 An to ni Du bi kow ski, ur. 30 I 1924 r. we wsi Pty czów, pow. Dub no. Ukoń czył pięć od dzia łów szko -

ły po wszech nej. W lip cu 1945 r. roz po czął pra cę ja ko straż nik w Wię zie niu Kar no -Śled czym w Bia łym -
sto ku. La tem 1947 r. zo stał wy sła ny na kurs do Cen trum Wy szko le nia MBP. W 1949 r. zo stał prze nie sio ny
na sta no wi sko ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III WUBP w Bia łym sto ku. Od 1 III 1961 r. w Wy dzia -
le II KW MO w Bia łym sto ku, a od 1 XII 1961 r. w Wy dzia le „T” KW MO w Bia łym sto ku.
Zmarł 14 I 1962 r. AIPN Bi, 98/1768, Ak ta oso bo we An to nie go Du bi kow skie go.

Stanisław Orłowski (fot. ze zbiorów Anny Sadowskiej)
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S T R E S z c z E n i E

Sta ni sław Or łow ski ps. „Pio run” roz po czął dzia łal ność kon spi ra cyj ną w cza sie II woj ny świa -
to wej, naj pierw w struk tu rach Chłop skiej Stra ży, a od 1943 r. – w Ar mii Kra jo wej. Wal ki o wol ną
Pol skę nie za prze stał po wkro cze niu So wie tów na te ren pow. au gu stow skie go w 1944 r. Wios -
ną 1946 r. utwo rzył wła sny od dział, któ ry jed nak nie wszedł w struk tu ry AKO. PUBP w Au gu sto -
wie po dej mo wał licz ne pró by zmie rza ją ce do li kwi da cji gru py „Pio ru na”. Je sie nią 1949 r. uda ło
mu się zor ga ni zo wać za sadz kę, z któ rej oca lał tyl ko Sta ni sław Or łow ski. „Pio run” na wią zał wów -
czas współ pra cę z od dzia łem Ed mun da Kry siu ka i Eu ge niu sza Go łę biew skie go, a po tem z Edwar -
dem Top czew skim ps. „To po rek”. Zgi nął 30 sierp nia 1952 r. w trak cie ob ła wy zor ga ni zo wa nej
przez funk cjo na riu szy UB i KBW.

Sło wa klu czo we: Stanisław Orłowski ps. „Piorun”, Chłopska Straż, AK, AKO, konspiracja,
obława augustowska, PUBP w Augustowie, KBW.

S u M M A R y

Stanisław Orłowski, nick-named “Thunderbolt”, started his clandestine activity during the
Second World War, first within the structure of the Peasants’ Guard, and from 1943 under the Home
Army. He did not give up fighting for a free Poland after the Soviets’ entry to the district of
Augustów in 1944. In spring 1946, he established his own unit; one, however, to be left outside of
the structure of the Citizens’ Home Army. The Poviat Office of the Public Security in Augustów
made multiple attempts to crack down on the group led by the “Thunderbolt”. During autumn 1949,
it managed to set up an ambush which nobody but Stanisław Orłowski managed to survive. At that
time, “Thunderbold” started cooperating with the unit of Edmund Krysiuk and Eugeniusz
Gołębiewski, and afterwards with Edward Topczewski, nick-named the “Hatchet”. He was killed
on 30th August 1952 during a manhunt launched by officers of the Security Office and the Internal
Security Corps.

Key words: Stanisław Orłowski nick-named “Thunderbolt”, Peasants’ Guard, Home Army,
Citizens’ Home Army, clandestine activity, manhunt of Augustów, Poviat Office of the Public
Security in Augustów, Internal Security Corps.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 9, Warszawa 2016, s. 279–306

Łukasz Grabowski
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Zasady współpracy Wojsk
Ochrony Pogranicza 
i Komitetu do spraw

Bezpieczeństwa Publicznego 
w latach 1954–1956 w ujęciu

oficera Zarządu II
Zwiadowczego WOP 

ppłk. Hipolita Sławińskiego

Wy da rze nia zwią za ne z woj ną w Ko rei oraz śmierć przy wód cy ZSRS Jó ze fa Sta -
li na w mar cu 1953 r. nie za prze czal nie mia ły de cy du ją cy wpływ na zmia ny, ja kie
za szły na are nie mię dzy na ro do wej w la tach 1950–1955. Z uwa gi na ów cze sny

układ geo po li tycz ny zgon przy wód cy ZSRS był wstrzą sem dla li de rów par tii ko mu ni stycz -
nych znaj du ją cych się w so wiec kiej stre fie wpły wów. Ana lo gicz nie do są sied nich państw
de mo kra cji lu do wej, wła dze w Pol sce zda wa ły so bie spra wę z nie uchron nie nad cho dzą cych
zmian w do tych cza so wym sys te mie spra wo wa nia rzą dów. W kra ju wzma ga ło się roz go ry -
cze nie spo wo do wa ne wie lo let nim prze śla do wa niem żoł nie rzy pod zie mia nie pod le gło ścio -
we go oraz tę pie niem wszel kiej dzia łal no ści opo zy cyj nej. Ujaw nie nie do ko na nych przez
funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa licz nych „wy pa czeń i nie pra wi dło wo ści” roz bu -
dzi ło na dzie je spo łe czeń stwa na roz li cze nie i uka ra nie win nych od po wie dzial nych za ła ma -
nie pra wa, bez kar ność i wy jąt ko wą bru tal ność w trak cie pro wa dzo nych śledztw1. 
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1 J. Po ksiń ski, Re�pre�sje�wo�bec�ofi�ce�rów�Woj�ska�Pol�skie�go 1949–1956�„TUN”, War sza wa 2007,
s. 228–235; A. Pacz kow ski, Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w la�tach 1944–1956.�Tak�ty�ka,�stra�te�gia,�me�to�dy,
cz. II: La�ta 1948–1949, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1996, s. 8.
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Sy tu acji po li tycz nej w Pol sce nie po pra wi ły na gła śnia ne przez Ra dio Wol na Eu ro pa
uciecz ki na Za chód wy so kich przed sta wi cie li wła dzy, np. ppłk. Jó ze fa Świa tły w 1953 r.2

Od 1954 r. w cy klu Ku�li�sy�par�tii�i bez�pie�ki, emi to wa nym przez RWE, ob na żał on bru tal -
ne me to dy śled cze sto so wa ne w Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go3. Upu blicz -
nio ne przez Świa tłę fak ty zde kon spi ro wa ły struk tu ry pol skich or ga nów bez pie czeń stwa
oraz uka za ły ich skraj nie re pre syj ny sys tem funk cjo no wa nia. Ujaw nie nie tych in for ma -
cji dema sko wa ło rów nież dzia ła czy ko mu ni stycz nych spra wu ją cych wła dzę w Pol sce4.
Wy da rze nia te by ły ko lej ny mi im pul sa mi, któ re mia ły wpływ na re or ga ni za cję do tych -
cza so we go sys te mu5.

Z chwi lą ogło sze nia 7 grud nia 1954 r. De kre tu Ra dy Pań stwa o na czel nych or ga nach
ad mi ni stra cji pań stwo wej w za kre sie spraw we wnętrz nych i bez pie czeń stwa pu blicz ne -
go li kwi da cji ule gło Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go6. Wej ście w ży cie te go
nor ma ty wu skut ko wa ło licz ny mi re for ma mi w struk tu rze or ga nów bez pie czeń stwa. Jed -
no cze śnie w opar ciu o do tych cza so we ka dry i struk tu ry MBP po wo ła no Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych oraz Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go przy Ra dzie
Mi ni strów7. Zgod nie z za pi sa mi de kre tu Woj ska Ochro ny Po gra ni cza wraz z pod le gły mi
jed nost ka mi zna la zły się w struk tu rach MSW8. Za rząd VII Zwia dow czy Do wódz twa
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2 Jó zef Świa tło vel Iza ak Fle isch farb (ur. 1 I 1915 r. we wsi Me dyn k. Zba ra ża) – przed 1939 r. dzia -
łacz or ga ni za cji sy jo ni stycz nej Gor do nia i Ko mu ni stycz ne go Związ ku Mło dzie ży Pol skiej, w ma ju 1943 r.
wstą pił do ar mii Ber lin ga, od stycz nia 1945 r. w Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, od mar ca
1950 r. za stęp ca dy rek to ra Biu ra Spe cjal ne go w MBP, od grud nia 1951 r. na sta no wi sku wi ce dy rek to ra De -
par ta men tu X MBP. 5 XII 1953 r., w cza sie po by tu służ bo we go w Ber li nie Wschod nim, prze szedł na te ren
Ber li na Za chod nie go i zgło sił się do władz ame ry kań skich. Zob.: http://ipn.gov.pl/ar chi wa lia/jo zef -swiat -
lo; L. Paw li ko wicz, Taj�ny�front�zim�nej�woj�ny.�Ucie�ki�nie�rzy�z pol�skich�służb�spe�cjal�nych 1956–1964, War -
sza wa 2004, s. 23–24; A. Pacz kow ski, Trzy�twa�rze�Jó�ze�fa�Świa�tły, War sza wa 2009, ss. 264.

3 Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce�w la�tach 1954–1956.�Tak�ty�ka,�stra�te�gia,�me�to�dy, cz. V: La�ta
1954–1956, wstęp A. Pacz kow ski, wy bór i oprac. G. Maj chrzak, A. Pacz kow ski, War sza wa 2011, s. 11;
Biu�le�ty�ny�Ko�mi�te�tu�do spraw�Bez�pie�czeń�stwa�Pu�blicz�ne�go�gru�dzień 1954–li�sto�pad 1956, wstęp M. Fi li -
piak, oprac. W. Chu dzik, M. Fi li piak, J. Go łę biew ski, War sza wa 2009, s. 22.

4 AIPN, 01521/923, Wy cin ki z pra sy za gra nicz nej na te mat zbie głe go Jó ze fa Świa tły ze bra ne przez
Wy dział I De par ta men tu III MBP, k. 1–73.

5 Cze�ki�ści.�Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�w eu�ro�pej�skich�kra�jach�blo�ku�wschod�nie�go 1944–1989, red.
K. Per sak, Ł. Ka miń ski, War sza wa 2010, s. 397–398; A. Pacz kow ski, PZPR�a apa�rat�bez�pie�czeń�stwa.
Za�rys�pro�ble�mu [w:] PZPR�ja�ko�ma�chi�na�wła�dzy, red. D. Sto la, K. Per sak, War sza wa 2012, s. 174.

6 Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go zli kwi do wa no 7 XII 1954 r. w opar ciu o za pi sy De kre -
tu Ra dy Pań stwa z dnia 7 XII 1954 r. o na czel nych or ga nach ad mi ni stra cji pań stwo wej w za kre sie spraw
we wnętrz nych i bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W miej sce do tych czas ist nie ją ce go MBP po wo ła no Mi ni -
ster stwo Spraw We wnętrz nych (na cze le z Wła dy sła wem Wi chą) i Ko mi tet ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go przy Ra dzie Mi ni strów (DzU, 1954, nr 54, poz. 269); A. Ju su po vić, Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwa
w do�ku�men�tach�MSW.�Pró�ba�sys�te�ma�ty�ki [w:] Hi�sto�rycz�no�-praw�na�ana�li�za�struk�tur�or�ga�nów�bez�pie�-
czeń�stwa�pań�stwa�w Pol�sce�Lu�do�wej�(1944–1990).�Zbiór�stu�diów, red. A. Ju su po vić, R. Leś kie wicz,
Warsza wa 2013, s. 19–41; G. Go ryń ski, Ro�la,�miej�sce�i za�da�nia�Wojsk�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza�w struk�tu�-
rze� Mi�ni�ster�stwa� Bez�pie�czeń�stwa� Pu�blicz�ne�go� (1949–1954)� i Mi�ni�ster�stwa� Spraw� We�wnętrz�nych�
(1955–1965), cz. I, „Pro ble my Ochro ny Gra nic. Biu le tyn” 2000, nr 11, s. 86–89.

7 Z chwi lą wy da nia de kre tu Ra dy Pań stwa w dniu 7 XII 1954 r. zo sta ła przy ję ta przez Ra dę Mi ni -
strów uchwa ła nr 831 do ty czą ca za kre su i or ga ni za cji Ko mi te tu ds. BP. Na cze le KdsBP 10 XII 1954 r.
sta nął Wła dy sław Dwo ra kow ski. Zob.: Apa�rat� bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra� kie�row�ni�cza, t. 1:
1944–1956, red. K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 91; Biu�le�ty�ny�Ko�mi�te�tu…, s. 23–32.

8 W la tach 1949–1954 Woj ska Ochro ny Po gra ni cza – zgod nie z Roz ka zem mi ni stra obro ny na ro do -
wej nr 205/Org. – od 4 XII 1948 r. or ga ni za cyj nie by ły pod po rząd ko wa ne Mi ni ster stwu Bez pie czeń stwa 
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WOP9 (po zmia nie eta tu w lip cu 1956 r. Za rząd II Zwia dow czy Do wódz twa WOP), od -
po wie dzial ny za wszel kie dzia ła nia ope ra cyj ne na po gra ni czu, w dal szym cią gu pod le -
gał ści słe mu nad zo ro wi Ko mi te to wi ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Po nad to w swo jej
pra cy ope ra cyj nej kie ro wał się wy tycz ny mi i in struk cja mi prze ka zy wa ny mi przez KdsBP.
Nie za leż nie od za cho dzą cych zmian na dal obo wią zy wa ła za sa da ści słej współ pra cy po -
mię dzy jed nost ka mi te re no wy mi Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP i or ga na mi te re no -
wy mi KdsBP. Wza jem na za leż ność po mię dzy Zwia dem WOP i or ga na mi KdsBP
w la tach 1954–1956 mia ła miej sce:

– na szcze blu cen tral nym po mię dzy sze fem Za rzą du VII Do wódz twa WOP i dy rek -
to rem za in te re so wa ne go de par ta men tu ope ra cyj ne go Ko mi te tu ds. BP;

– na szcze blu wo je wódz kim po mię dzy sze fem Wy dzia łu VII bry ga dy WOP i kie row -
ni kiem wo je wódz kie go urzę du ds. BP;

– na szcze blu po wia tu po mię dzy kie row ni kiem Sek cji 7 ba ta lio nu WOP i kie row ni -
kiem po wia to we go urzę du ds. BP10.

Utrwa le nie pod le gło ści re sor to wej WOP w ra mach MSW ukie run ko wa ło dal szą uni -
fi ka cję tej for ma cji w struk tu rze re sor tu spraw we wnętrz nych. War to wspo mnieć, że
w kwiet niu 1955 r. Za rząd VII Zwia dow czy WOP wraz z pod le gły mi jed nost ka mi te re -
no wy mi – ja ko pion wy ko nu ją cy dzia ła nia o cha rak te rze ope ra cyj nym – zo stał for mal -
nie upo waż nio ny do ko rzy sta nia z kar to te ki sie ci agen tu ral nej KdsBP11. Po twier dze nie
moż li wo ści po zy ski wa nia przez Za rząd VII Zwia dow czy WOP da nych oraz procedura
udzie la nia in for ma cji z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej Ko mi te tu ds. BP zo stały zawarte
w In struk cji nr 017/55 z 8 kwiet nia 1955 r. o try bie re je stra cji spraw ewi den cji ope ra cyj -
nej i tech ni ce ich ewi den cji w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go12. Po nad to Za -
rząd VII Zwia dow czy WOP zo stał wy mie nio ny w Za rzą dze niu Ko mi te tu ds.
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 045/55 z 16 czerw ca 1955 r. ja ko jed na z jed no stek MSW
upraw nio nych do ko rzy sta nia z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej pod le głej Ko mi te to wi13. 

Za sad ni czą zmia ną ma ją cą wpływ na za kres pra cy ope ra cyj nej i kon tak tów z sie cią
agen tu ral ną znaj du ją cą się w dys po zy cji Za rzą du VII by ło ogło sze nie uchwa ły Ko mi te -
tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go z 11 mar ca 1955 r. okre śla ją cej za sa dy pra cy z agen -
tu rą i pro wa dze nia roz pra co wań agen tu ral nych, a tak że ewi den cję ope ra cyj ną14.

Zasady współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza i Komitetu...
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Pu blicz ne go. AIPN, 1572/2527, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 0205/Org. z 4 XII 1948 r. w spra wie or ga ni za -
cji i za opa trze nia WOP po przej ściu do MBP, k. 384–386.

9 Za rząd VII Zwia dow czy w Do wódz twie WOP od 31 VIII 1954 r. do 17 VII 1956 r. dzia łał w opar -
ciu o za twier dzo ny etat nr 346/2. W skład Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP wcho dzi ły: Sek cja Spe cjal -
na (ewi den cyj na), Wy dział I Śled czy, Sa mo dziel na Sek cja Wy szko le nia Spe cjal ne go, Wy dział II Mor ski,
Wy dział III Za chod ni, Wy dział IV Po łu dnio wy, Wy dział V Wschod ni oraz Kan ce la ria. AIPN, 343/15,
t. 6, Eta ty ar chi wal ne Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 1954–1955, k. 3–33.

10 AIPN, 01225/219, Za rzą dze nie Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 060/55 z 8 VII 1955 r.
o za sa dach współ pra cy or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go i Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, k. 45–49.

11 AIPN, 1583/26, Za rzą dze nie za stęp cy prze wod ni czą ce go Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 012/55 z 2 IV 1955 r. w spra wie za sad ko rzy sta nia z kar to te ki sie ci agen tu ral nej, k. 5–8.

12 AIPN, 3136/14, In struk cja nr 017/55 z 8 IV 1955 r. o try bie re je stra cji spraw ewi den cji ope ra cyj -
nej i tech ni ce ich ewi den cji w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, k. 53–62. 

13 AIPN, 1583/26, Za rzą dze nie Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 045/55 z 16 VI 1955 r.
w spra wie za sad pra cy kar to tek ogól no in for ma cyj nych, k. 40–44.

14 AIPN, 3136/14, Uchwa ła Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go z 11 III 1955 r. o za sa dach
pra cy z agen tu rą, pro wa dze niu roz pra co wań agen tu ral nych i ewi den cji ope ra cyj nej, k. 1–8. 
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Jed no cze śnie z ww. uchwa łą do użyt ku służ bo we go zo sta ły wpro wa dzo ne: In struk cja
nr 03/55 o za sa dach pro wa dze nia roz pra co wa nia agen tu ral ne go i ewi den cji ope ra cyj nej
w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go PRL15, In struk cja nr 04/55 o za sa dach pra cy
z agen tu rą w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa PRL16 oraz Wy tycz ne Ko mi te tu ds. Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go z sierp nia 1955 r. do ty czą ce za dań i form agen tu ral ne go roz -
pra co wa nia, z wy ka zem ka te go rii osób pod le ga ją cych roz pra co wa niu17. Re gu la cje
za miesz czo ne w ni niej szych do ku men tach do ko na ły za sad ni czej re or ga ni za cji me tod pra -
cy agen tu ral no -ope ra cyj nej or ga nów bez pie czeń stwa PRL. Na to miast za le ce nia uję te
w in struk cjach nr 03/55 i nr 04/55 zwra ca ły szcze gól ną uwa gę ka drze pro wa dzą cej dzia -
ła nia ope ra cyj ne na ko lej ność wy ko ny wa nych czyn no ści służ bo wych oraz do peł nia nie
obo wiąz ków w za kre sie wła ści wej or ga ni za cji, re je stra cji i ewi den cji sie ci agen tu ral nej.
Po ten cjal nych kan dy da tów na in for ma to rów pod da wa no wni kli wej se lek cji oraz we ry fi -
ka cji, a w dal szej ko lej no ści in struk cje prze wi dy wa ły pod ję cie przez ofi ce ra ope ra cyj ne -
go ewen tu al nej pró by wer bun ku18. 

W na stęp stwie de zer cji ppłk. Świa tły oraz in nych – mniej na gło śnio nych – ucie czek19

MBP po stu lo wa ło wpro wa dze nie zmian w me to dach oraz for mach dzia łań ope ra cyj nych,
ma ją cych na ce lu uszczel nie nie gra ni cy pań stwa. Przed się wzię cia pod ję te przez WOP
zmie rza ły do peł nej kon tro li i in wi gi la cji spo łe czeń stwa za miesz ku ją ce go te re ny przy -
gra nicz ne oraz do prze ciw dzia ła nia uciecz kom opo zy cjo ni stów po li tycz nych20. 

War to w tym miej scu wspo mnieć o In struk cji nr 2/52 w spra wie or ga ni za cji pra cy
grup ope ra cyj nych przy wię zie niach fil tra cyj nych, pod pi sa nej 15 ma ja 1952 r. przez
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15 Ibi�dem, In struk cja nr 03/55 o za sa dach pro wa dze nia roz pra co wa nia agen tu ral ne go i ewi den cji ope -
ra cyj nej w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go PRL, k. 10–34.

16 Ibi�dem, In struk cja nr 04/55 o za sa dach pra cy z agen tu rą w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa PRL,
k. 35–52; In�struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�(1945–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War -
sza wa 2005, s. 31–92.

17 AIPN, 1633/1961, Za da nia i for my agen tu ral ne go roz pra co wa nia oraz ka te go rie osób pod le ga ją -
cych roz pra co wa niu, sier pień 1955 r., k. 1–39.

18 AIPN, 01521/515, Opra co wa nie De par ta men tu Kadr i Szko le nia Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go pt. „Isto ta i ka te go rie sie ci agen tu ral nej or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go”, War sza -
wa 1955, k. 1–31.

19 Woj ska Ochro ny Po gra ni cza cho ciaż by ły spe cja li stycz ną for ma cją po wo ła ną do za bez pie cze nia
gra nic pań stwa, nie za po bie gły pró bom ucie czek po dej mo wa nym przez żoł nie rzy peł nią cych służ bę
na po gra ni czu. Uda na uciecz ka trzech żoł nie rzy WOP: st. mar. Po le sińskie go, mar. Ko mo row skie go oraz
mar. Błasz czy kow skie go mia ła miej sce z 24 na 25 X 1950 r. Wo pi ści by li czę ścią sied mio oso bo wej za -
ło gi pa tro low ca „Bo twin”. 24 X 1950 r. wy pły nę li z Ko ło brze gu do Świ no uj ścia ce lem pa tro lo wa nia te -
go od cin ka gra ni cy mor skiej. W trak cie rej su obez wład ni li po zo sta łych człon ków za ło gi i skie ro wa li
pa tro lo wiec w kie run ku szwedz kie go wy brze ża. W cza sie uciecz ki wy stą pi ły pro ble my z sil ni kiem upro -
wa dzo nej ło dzi. Z chwi lą na po tka nia pierw sze go za gra nicz ne go stat ku ry bac kie go, zmie ni li łódź i w ten
spo sób prze do sta li się do Szwe cji. Po zo sta li żoł nie rze do pie ro na stęp ne go dnia, 25 X 1950 r., wró ci li
do por tu. Roz kaz, w któ rym przed sta wio no oko licz no ści de zer cji pa tro low ca „Bo twin”, zo stał opa trzo -
ny naj wyż szą klau zu lą taj no ści, a do za po zna nia się z nim upo waż nio no je dy nie wyż szą ka drę do wód -
czą bry gad WOP. Zob. AIPN, 2223/161, Roz kaz spe cjal ny do wód cy WOP nr 00115 z 19 XII 1950 r.
w spra wie de zer cji z pa tro low ca „Bo twin”, k. 8–10. 

20 Do brze udo ku men to wa nym przy pad kiem nie uda nej uciecz ki ku trem ry bac kim do Szwe cji by ła
pró ba pod ję ta w 1951 r. przez żoł nie rzy WOP strz. Hen ry ka Mi rzyń skie go i strz. Hen ry ka Ka zi mier cza -
ka. W wy ni ku po ści gu zo sta li schwy ta ni na mo rzu, a na stęp nie osą dze ni i ska za ni przez Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Gdań sku na ka rę śmier ci „za zdra dę oj czy zny”. Wy rok wy ko na no. AIPN, 2284/324, Roz -
kaz do wód cy Wojsk We wnętrz nych gen. bryg. Ju liu sza Hübne ra nr 040/51, 14 XII 1951 r., k. 2. 
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dyrek to ra De par ta men tu I MBP21. Za pi sy tej in struk cji w znacz nej mie rze do ty czą dzia -
łań, do ja kich zo sta ły zo bo wią za ne jed nost ki Zwia du WOP wzglę dem za trzy ma nych prze -
stęp ców gra nicz nych oraz osób nie le gal nie prze kra cza ją cych gra ni cę pań stwo wą. Po nad to
w do ku men cie zwró co no uwa gę na ko niecz ność re gu lar ne go in for mo wa nia Zwia du WOP
o dzia ła niach ope ra cyj nych po dej mo wa nych w pa sie przy gra nicz nym przez jed nost ki
MBP. Za pew nie nie sys te ma tycz ne go prze pły wu in for ma cji mia ło skut ko wać sko or dy no -
wa niem dzia łań po szcze gól nych służb oraz po głę bia niem in for ma cji do ty czą cych „dzia -
łal no ści ist nie ją cych ka na łów prze rzu to wych”22. In struk cja wy zna cza ła ra my współ pra cy
mię dzy wy dzia ła mi VII bry gad WOP i gru pa mi ope ra cyj ny mi przy wię zie niach fil tra cyj -
nych. Naj waż niej sze wy tycz ne do ty czy ły m.in.:

– co mie sięcz nej wy mia ny in for ma cji uzy ska nych „w pro ce sie fil tra cji, a do ty czą cych
ka na łów prze rzu to wych, spo so bów nie le gal nych prze kro czeń gra ni cy, pe ne tro wa nych
od cin ków gra ni cy, [osób] udzie la ją cych po mo cy w prze rzu cie i prze my cie”23;

– współ pra cy w ra mach do raź nych dzia łań do ty czą cych za bez pie cze nia gra ni cy;
– wa run ków prze pro wa dza nia przez ofi ce rów wy dzia łów VII bry gad WOP prze słu -

chań oraz za sad wza jem ne go prze ka zy wa nia aresz to wa nych prze stęp ców gra nicz nych24. 
Wy tycz ne uję te w in struk cji z 15 ma ja 1952 r. zo sta ły po sze rzo ne o za da nia zawarte

w Za rzą dze niu mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 051/52 z 13 sierp nia 1952 r.
w spra wie fil tra cji prze stęp ców gra nicz nych25. W myśl za pi sów nor ma ty wu sze fo wie wo -
je wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Gdań sku, Ka to wi cach, Szcze ci nie,
Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze zo sta li zo bo wią za ni do wła ści we go zor ga ni zo wa nia pra cy
ope ra cyj nej w wię zie niach fil tra cyj nych. W za kre sie wza jem nych kon tak tów, współ dzia -
ła nia i wy mia ny in for ma cji po mię dzy jed nost ka mi Zwia du WOP i pio na mi ope ra cyj ny -
mi WUBP obo wią zy wa ły wy tycz ne, któ re zo sta ły za war te w In struk cji MBP nr 09/52
z 28 lip ca 1952 r. o uspraw nie niu kontr wy wia dow cze go za bez pie cze nia gra ni cy pań stwo -
wej RP2 6.

Pro ces grun tow nych re form or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go prze pro wa dzo ny
w la tach 1954–1956 spo wo do wał ko lej ną zmia nę in sty tu cjo nal nej pod le gło ści Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza. For ma cja ta zgod nie z za pi sa mi De kre tu Ra dy Pań stwa z 7 grud -
nia 1954 r. o na czel nych or ga nach ad mi ni stra cji pań stwo wej w za kre sie spraw we wnętrz -
nych i bez pie czeń stwa pu blicz ne go zna la zła się w struk tu rach po wsta łe go Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych27. W la tach 1954–1956  wza jem ną współ pra cę pro wa dzi ły jed nost -
ki Zwia du WOP oraz po szcze gól ne pio ny ope ra cyj ne KdsBP przy Ra dzie Mi ni strów.
Warun ki tej ko ope ra cji re gu lo wa ło Za rzą dze nie Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz -
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21 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 2015, s. 122–133.

22 AIPN, 01062/18, t. 2, In struk cja nr 2/52 z 15 V 1952 r. dy rek to ra De par ta men tu I MBP o or ga ni -
za cji grup ope ra cyj nych przy wię zie niach fil tra cyj nych, k. 40–56.

23 Ibi�dem, k. 54.
24 Ibi�dem, k. 55.
25 AIPN, 01225/136, Za rzą dze nie mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 051/52 z 13 VIII 1952 r.

w spra wie fil tra cji prze stęp ców gra nicz nych, k. 214–216.
26 AIPN, 01225/153, In struk cja MBP nr 09/52 z 28 VII 1952 r. o uspraw nie niu kontr wy wia dow cze -

go za bez pie cze nia gra ni cy pań stwo wej RP, k. 43–49.
27 De�kret�z dnia 7�grud�nia 1954�r.�o na�czel�nych�or�ga�nach�ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej�w za�kre�sie�spraw

we�wnętrz�nych�i bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go [w:] Hi�sto�rycz�no�-praw�na�ana�li�za�struk�tur…, s. 185–188.

17_Grabowski:PA IPN 9  05.06.2017  23:30  Strona 283



ne go nr 060/55 z lip ca 1955 r. o za sa dach współ pra cy or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go i Wojsk Ochro ny Po gra ni cza28. Za cho wa ne zo sta ły do tych cza so we ści słe kon tak ty
oraz wy mia na in for ma cji po mię dzy Zwia dem WOP i jed nost ka mi ope ra cyj ny mi Ko mi -
te tu, a na stęp nie pio na mi ope ra cyj ny mi Służ by Bez pie czeń stwa MSW29. 

*   *   *

W kon tek ście za gad nień przed sta wio nych w ni niej szym opra co wa niu do ku ment bę -
dą cy przed mio tem edy cji jest nie zwy kle istot ny z kil ku po wo dów. Pierw sza je go część
sta no wi ko men tarz do wpro wa dzo ne go 23 mar ca 1956 r. De kre tu o ochro nie gra nic pań -
stwo wych oraz wy ja śnie nie za pi sów po szcze gól nych frag men tów te go nor ma ty wu. Po -
nad to w tej czę ści opra co wa nia zo sta ły przy bli żo ne za gad nie nia obo wią zu ją cych wów czas
roz wią zań praw nych oraz umów mię dzy na ro do wych re gu lu ją cych aspek ty kon tak tów
gra nicz nych z są sia da mi Pol ski. Szcze gól ną uwa gę ppłk Hi po lit Sła wiń ski30 zwró cił
na sto sun ki pa nu ją ce na od cin ku gra ni cy z Nie miec ką Re pu bli ką De mo kra tycz ną. Kwe -
stią spor ną, wy ni ka ją cą z od mien no ści pol skich prze pi sów praw nych i ure gu lo wań NRD
do ty czą cych Od ry, sta ły się za sa dy że glu gi na tej rze ce oraz wza jem ne po strze ga nie i prze -
strze ga nie re żi mu na te re nie pa sa gra nicz ne go. Jed nym z pierw szych do ku men tów nor -
mu ją cych kwe stie że glu gi na wo dach gra nicz nych po mię dzy Rzecz po spo li tą Pol ską
a NRD by ła umo wa z 6 lu te go 1952 r. pod pi sa na w Ber li nie po mię dzy obu kra ja mi31.
Zna la zły się w niej za pi sy uj mu ją ce zagadnienia eks plo ata cji oraz utrzy ma nia wód gra -
nicz nych. W od ręb nych umo wach i pro to ko łach do nich sfor ma li zo wa no kwe stie do ty -
czą ce m.in. wza jem ne go ko rzy sta nia z dróg wod nych śród lą do wych do prze wo zu
to wa rów32 oraz tran zy tu śród lą do wy mi dro ga mi wod ny mi3 3. 
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28 AIPN, 01225/219, Za rzą dze nie Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 060/55 z 8 VII 1955 r.
o za sa dach współ pra cy or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go i Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, k. 45–49.

29 Zgod nie z Za rzą dze niem nr 00258/56 MSW z 8 XII 1956 r. w spra wie nad zo ru nad dzia łal no ścią
jed no stek MSW for ma cje WOP wcho dzi ły w skład Wojsk We wnętrz nych, a nad zór nad ni mi spra wo wał
pod se kre tarz sta nu Ju liusz Hüb ner. A. Ju su po vić, op.�cit., s. 23.

30 Hi po lit Wła dy sław Sła wiń ski (ur. 9 X 1924 r. w Par czo wie; w do ku men tach per so nal nych ja ko
miej sce uro dze nia wy stę pu je rów nież Par czew i Bia ła czów), s. Alek san dra i Te kli z d. Igna tien ko.
Od wrze śnia 1944 r. w WP. Po prze szko le niu zo stał przy dzie lo ny do Pol skie go Sa mo dziel ne go Ba ta lio -
nu Spe cjal ne go (Sztur mo we go). Od stycz nia 1945 r. w KBW, od kwiet nia 1946 r. w Za rzą dzie In for ma -
cji KBW. Od sierp nia 1949 r. do li sto pa da 1953 r. w Za rzą dzie In for ma cji KBW i WOP.
Od li sto pa da 1953 r. do lu te go 1973 r. w WOP, gdzie peł nił m.in. funk cję za stęp cy sze fa Za rzą du Zwia -
du (Za rzą du VII Do wódz twa WOP, Za rzą du II Do wódz twa WOP, Za rzą du Zwia du Sze fo stwa WOP);
od lu te go 1966 r. do li sto pa da 1973 r. zo stał od de le go wa ny do Za rzą du II MON (JW nr 2000). Peł nił
funk cję kie row ni ka gru py re gio nal nej (w okrę gach Da Nang i My Tho) w Mię dzy na ro do wej Ko mi sji
Kon tro li i Nad zo ru w Wiet na mie. Od li sto pa da 1973 r. do paź dzier ni ka 1974 r. zo stał skie ro wa ny do dys -
po zy cji Głów ne go In spek to ra tu Obro ny Te ry to rial nej. Od paź dzier ni ka 1974 r. od de le go wa ny do Mi ni -
ster stwa Pra cy, Płac i Spraw So cjal nych. W lip cu 1987 r. za koń czył służ bę woj sko wą i zo stał prze nie sio ny
do re zer wy. AIPN, 0194/1356, Tecz ka per so nal na Hi po li ta Wła dy sła wa Sła wiń skie go, k. 1–148;
AIPN, 2386/24951, Wy kaz ofi ce rów i pod ofi ce rów za wo do wych prze by wa ją cych w Mię dzy na ro do wej
Ko mi sji Kon tro li i Nad zo ru w Wiet na mie, k. 17; AIPN, 2174/7010, Tecz ka per so nal na Hi po li ta Wła dy -
sła wa Sła wiń skie go, k. 1–115.

31 AIPN, 01521/30, Umo wa mię dzy rzą dem Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej a rzą dem Nie miec -
kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej w spra wie że glu gi na wo dach gra nicz nych oraz w spra wie eks plo ata cji
i utrzy ma nia wód gra nicz nych, pod pi sa na 6 II 1952 r. w Ber li nie, s. 173–184.
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Jed no cze śnie za war ty w edy cji ma te riał sta no wi in te re su ją ce kom pen dium uj mu ją ce
cha rak ter oraz za kres dzia łań pro wa dzo nych przez Za rząd VII Zwia dow czy WOP
(od 17 lip ca 1956 r. Za rząd II Zwia dow czy WOP)34 oraz pod le głe mu jed nost ki te re no -
we. Edy to wa ne opra co wa nie zo sta ło spo rzą dzo ne w pierw szej po ło wie 1956 r. w opar -
ciu o wy kład za stęp cy sze fa Za rzą du VII Zwia dow cze go ppłk. Hi po li ta Sła wiń skie go.
Treść wy stą pie nia z uwa gi na klau zu lę taj no ści by ła do stęp na je dy nie dla osób po sia da -
ją cych spe cjal ne upo waż nie nie. Ni niej sze stu dium za wie ra sze reg kon klu zji oraz cha rak -
te ry sty kę dzia łań pro wa dzo nych przez Za rząd VII Zwia dow czy WOP oraz pod le głą mu
struk tu rę w te re nie.

W dal szej czę ści do ku men tu od zwier cie dle nie zna la zły za gad nie nia do ty czą ce m.in.:
– obo wią zu ją ce go po dzia łu ob sza ru przy le ga ją ce go do gra ni cy pań stwo wej, wpro wa -

dzo ne go zgod nie z za pi sa mi De kre tu z 23 mar ca 1956 r. o ochro nie gra nic pań stwo wych; 
– wy ka zu do ku men tów upo waż nia ją cych do prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej oraz

upraw nie nia wy ni ka ją ce z po sia da nia pasz por tu dy plo ma tycz ne go;
– ka te go rii oraz za dań funk cjo nu ją cych wów czas przejść gra nicz nych na po szcze gól -

nych od cin kach gra ni cy PRL.
Naj waż niej szą czę ścią przed mio to we go opra co wa nia jest roz dział po świę co ny or ga -

ni za cji pra cy kontr wy wia dow czej w Woj skach Ochro ny Po gra ni cza, w któ rym szcze gó -
ło wo omó wio no za da nia oraz za kres dzia łań pio nu ope ra cyj ne go Za rzą du VII Zwia dow -
cze go WOP. Scha rak te ry zo wa no w nim rów nież for my, me to dy i za da nia sie ci
agen tu ral nej, któ rą wy ko rzy sty wa ły jed nost ki Zwia du WOP do ochro ny gra ni cy pań stwo -
wej. Naj cen niej sze in for ma cje uję te w ni niej szym tek ście do ty czą we wnętrz nej struk tu -
ry i or ga ni za cji tej że for ma cji. Od no szą się one do po szcze gól nych jed no stek te re no wych
Zwia du WOP wy ko nu ją cych dzia ła nia ope ra cyj ne, co po zwa la na od two rze nie struk tu ry
or ga ni za cyj nej Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP oraz uję cie wza jem nych za leż no ści wy -
stę pu ją cych po mię dzy jej po szcze gól ny mi ele men ta mi35.

In te re su ją cym frag men tem opra co wa nia jest rów nież część przed sta wia ją ca cha rak -
te ry stycz ne przy pad ki wy kry cia przez jed nost ki te re no we Za rzą du VII Zwia dow cze go
nie le gal nych dzia łań na po gra ni czu. Uję cie ich w edy to wa nym opra co wa niu mia ło wy -
ka zać za sad ność oraz efek tyw ność współ pra cy pio nów ope ra cyj nych KdsBP i Zwia du
WOP. Przy wo ła no np. spra wę za trzy ma nia 16 czerw ca 1954 r. Ada ma Bo rycz ki
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32 Ibi�dem, Umo wa mię dzy rzą dem Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej a rzą dem Nie miec kiej Re pu -
bli ki De mo kra tycz nej w spra wie wza jem ne go ko rzy sta nia z dróg wod nych śród lą do wych dla prze wo zu
to wa rów mię dzy obo ma pań stwa mi, spo rzą dzo na 27 V 1954 r. w War sza wie, s. 207–217.

33 Ibi�dem, Umo wa mię dzy rzą dem Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej a rzą dem Nie miec kiej Re pu -
bli ki De mo kra tycz nej w spra wie tran zy tu śród lą do wy mi dro ga mi wod ny mi, spo rzą dzo na 27 V 1954 r.
w War sza wie, s. 218–223.

34 Do lip ca 1956 r. w Do wódz twie WOP zgod nie z eta tem nr 346/2 funk cjo no wał Za rząd VII Zwia -
dow czy, po czym wpro wa dzo no etat nr 346/4, zgod nie z któ rym do ko na no zmia ny na zew nic twa pio nu
zwia du: Za rząd VII Zwia dow czy prze mia no wa no na Za rząd II Zwia dow czy. AIPN, 343/15, t. 7, Etat
nr 346/4 Do wódz twa Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, k. 1–38.

35 Od no śnie do struk tu ry pio nu Zwia du WOP zob.: J. Wy go da, Zwiad�Wojsk�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza
ja�ko�or�gan�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwa�w ro�zu�mie�niu�usta�wy�lu�stra�cyj�nej, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do -
wej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 97–116; Ł. Gra bow ski, M. Ma ru szak, Za�rys�struk�tur�oraz�za�da�nia�Zwia�-
du� Wojsk� Ochro�ny� Po�gra�ni�cza� i Kon�tro�li� Ru�chu� Gra�nicz�ne�go� w la�tach 1945–1991, „Pa mięć
i Spra wie dli wość” 2012, nr 2, s. 303–329. 
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ps. „Adam”, „Al bin”, „Toń ko”, „Bro na”36. W cza sie II woj ny świa to wej był on żoł nie -
rzem AK oraz jed nym z ci cho ciem nych prze rzu co nych na te ry to rium Pol ski3 7. Od 1945 r.
dzia łał w De le ga tu rze Sił Zbroj nych na Kraj, a na stęp nie w Zrze sze niu „Wol ność i Nie -
za wi słość”38. Od koń ca 1947 r. był ku rie rem De le ga tu ry Za gra nicz nej WiN. W chwi li za -
trzy ma nia go przez pa trol żoł nie rzy WOP 16 czerw ca 1954 r.39 po raz ko lej ny nie le gal nie
prze kra czał gra ni cę pol sko -nie miec ką ze spe cjal ną mi sją do kra ju w cha rak te rze ku rie ra
za gra nicz ne go WiN40. W na stęp stwie kil ku mie sięcz ne go śledz twa wy ro kiem Woj sko we -
go Są du Gar ni zo no we go w War sza wie w ma ju 1955 r. zo stał ska za ny na trzy krot ną ka rę
śmier ci, utra tę praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych na za wsze oraz utra -
tę mie nia. W paź dzier ni ku 1955 r. de cy zją Naj wyż sze go Są du Woj sko we go ka rę śmier ci
za mie nio no na do ży wot nie wię zie nie. Wol ność od zy skał do pie ro 29 li sto pa da 1967 r.41

W za koń cze niu swo je go opra co wa nia ppłk Sła wiń ski za mie ścił pod su mo wa nie, któ -
re od no si ło się do do tych cza so wej dzia łal no ści pio nu Zwia du WOP w za kre sie ope ra cyj -
nej ochro ny gra ni cy oraz wza jem nej współ pra cy mię dzy je go jed nost ka mi i pio na mi
ope ra cyj ny mi KdsBP. W ostat niej czę ści tek stu omó wił po nad to za ło że nia i per spek ty -
wy dal sze go za cie śnia nia współ pra cy po mię dzy jed nost ka mi pro wa dzą cy mi dzia ła nia
ope ra cyj ne obu służb. Mia ło to wpływać na wzrost sku tecz no ści w wy kry wa niu oraz
ujaw nia niu za gro żeń zwią za nych z nie po żą da ną dzia łal no ścią „ku rie rów i agen tów ob -
cych wy wia dów prze kra cza ją cych gra ni cę”42. 

*    *   *
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36 Adam Bo rycz ka (Bo rycz ko) ps. „Adam”, „Al bin”, „Toń ko”, „Bro na”, mjr. Bio gram A. Bo rycz ki
au tor stwa Wie sła wa Kut ka na stro nie in ter ne to wej: http://www.sce.pl/uplo ad/Fi le/Bro na%201.pdf (do -
stęp 20 XII 2016 r.); K.A. Toch man, Skok�po nie�pod�le�głość.�Puł�kow�nik�Adam�Bo�rycz�ka�(1913–1988),
Rze szów 2016, ss. 432; idem, Adam�Bo�rycz�ka.�Z dzie�jów�WiN-u, t. 1, Zwie rzy niec–Rze szów 1999; B. Po -
lak, Ba�rycz�ko� Adam [w:] Ka�wa�le�ro�wie� Vir�tu�ti�Mi�li�ta�ri 1792–1945, t. V: Kon�spi�ra�cja 1939–1945,
red. B. Po lak, Ko sza lin 1999, s. 13; W. Fra zik, Ope�ra�cja�„Ce�za�ry”.�Pro�wo�ka�cyj�na V Ko�men�da�WiN,
„Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2008, nr 1–2, s. 167–170; J. Śla ski, Żoł�nie�rze�Wy�klę�ci, War sza -
wa 1996, s. 252–253; J. Woł ko now ski, Okręg�Wi�leń�ski�Związ�ku�Wal�ki�Zbroj�nej�–�Ar�mii�Kra�jo�wej,
Warszawa 1996, s. 91 i nn.

37 Po rucz nik Adam Bo rycz ka po za koń czo nym prze szko le niu w Wiel kiej Bry ta nii, ja ko je den z pierw -
szych ci cho ciem nych, zo stał zrzu co ny w oko li cach Ło wi cza w no cy 8/9 IV 1942 r. w ra mach ope ra cji
krypt. „Cra vat”. J. Tu chol ski, Ci�cho�ciem�ni, War sza wa 1985, s. 136.

38 Zob.: AIPN, 0650/13–14, Ko pie pro to ko łów prze słu chań Ada ma Bo rycz ki do ty czą ce pra cy w struk -
tu rach WiN, b.p.; AIPN, 943/1, Ak ta śledz twa w spra wie Ada ma Bo rycz ki, pra cow ni ka de le ga tu ry WiN
i „Zbior ni cy”, k. 1–272.

39 W ak tach spra wy prze ciw ko Ada mo wi Bo rycz ce wy stę pu je on rów nież pod przy bra nym na zwi -
skiem Ry szard No gal. Pseu do nim ten Adam Bo rycz ka po dał w trak cie prze słu cha nia prze pro wa dzo ne -
go 17 VI 1954 r. przez funk cjo na riu sza Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Zob. AIPN, 943/1,
Ak ta śledz twa w spra wie Ada ma Bo rycz ki, pra cow ni ka de le ga tu ry WiN i „Zbior ni cy”, k. 11–12.

40 Z. Woź nicz ka, Ob�raz�Pol�ski�po woj�nie�w ra�por�tach�pod�zie�mia�nie�pod�le�gło�ścio�we�go�prze�sy�ła�nych
na Za�chód [w:] Stu�dia�nad wy�wia�dem�i kontr�wy�wia�dem�Pol�ski�w XX wie�ku, t. 1, red. W. Skó ra, P. Sku -
bisz, Szcze cin 2012, s. 584. W ww. opra co wa niu po da no, że Adam Bo rycz ka zo stał aresz to wa ny w 1953 r.
Ak ta śledz twa pro wa dzo ne prze ciw ko nie mu jed no znacz nie wska zu ją, iż za trzy ma no go 16 VI 1954 r.
w oko li cach miej sco wo ści Biecz, pow. Gu bin. Zob. AIPN, 943/1, Ak ta śledz twa w spra wie Ada ma
Borycz ki, pra cow ni ka de le ga tu ry WiN i „Zbior ni cy”, k. 3.

41 Zob. http://www.sce.pl/uplo ad/Fi le/Bro na%201.pdf (do stęp 20 XII 2016 r.).
42 P. Ple skot, op.�cit., s. 143.
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W edy to wa nym do ku men cie po pra wio no błę dy or to gra ficz ne i in ter punk cyj ne. Po -
nad to ko niecz ne by ło wpro wa dze nie nie zbęd nych uzu peł nień w tek ście i wy ja śnień
w przy pi sach. Au tor edy cji nie in ge ro wał w sty li sty kę do ku men tu oraz sta rał się za cho -
wać ory gi nal ny i cha rak te ry stycz ny styl uży wa ny w re sor cie. Po niż sza edy cja ma na ce -
lu przy bli że nie in for ma cji do ty czą cych Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP w okre sie
prze mian w la tach 1954–1956 oraz za kre su współ dzia ła nia te go pio nu WOP z jed nost -
ka mi KdsBP. Sta no wi jed no cze śnie uzu peł nie nie nie licz nych pu bli ka cji obej mu ją cych
swo ją te ma ty ką dzia łal ność pio nu Zwia du WOP.

Pu bli ko wa ny ma te riał po cho dzi z za so bu Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w War sza wie. War to za zna czyć, że au tor ar ty ku łu w trak cie pro wa dzo nej kwe ren dy w za -
so bach ar chi wal nych IPN od na lazł po je dyn czy eg zem plarz ni niej sze go opra co wa nia, nie -
po sia da ją cy wła ści we go so bie nu me ru ewi den cyj ne go. Za sta na wia ją cy jest fakt tak
nie licz nych eg zem pla rzy stu dium spo rzą dzo ne go przez ppłk. Sła wiń skie go w za so bie
IPN, zwa żyw szy że sta no wił on jed ną z po zy cji zgro ma dzo nych w ob szer nej Cen tral nej
Bi blio te ce Spe cjal nej Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych. Na le ży pod kre ślić, że edy to -
wa ny ory gi nał opra co wa nia nie zo stał opa trzo ny in for ma cja mi o miej scu oraz licz bie wy -
da nych eg zem pla rzy.

Po ni żej za miesz czo no ta be lę przed sta wia ją cą zmia ny w na zew nic twie Zwia du WOP
zgod nie z eta ta mi wpro wa dza ny mi w la tach 1949–1957.

Tabela. Zmia ny w na zew nic twie Zwia du WOP zgod nie z eta ta mi wpro wa dza ny mi
w la tach 1949–1957

Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie�eta�tów�ar�chi�wal�nych�Wojsk�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza�(AIPN,
343/15,�t. 2,�Eta�ty�ar�chi�wal�ne�Wojsk�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza 1949–1950,�k. 3–16;�AIPN, 343/15,�t. 4,
Eta�ty�ar�chi�wal�ne�Wojsk�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza 1952,�k. 2–48;�AIPN, 343/15,�t. 6,�Eta�ty�ar�chi�wal�ne
Wojsk�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza 1954–1955,�k. 2–33).
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Numer etatu
Data 

wprowadzenia 
etatu

Data 
wycofania etatu

Nazwa pionu Zwiadu WOP  
wg obowiązującego etatu

91/1 1 VII 1949 r. 3 VI 1950 r.
Wydział VII Zwiadowczy

(Dowództwo WOP)

091/2 3 VI 1950 r. 10 IV 1952 r.
Oddział VII Zwiadowczy

(Dowództwo WOP)

346/1 10 IV 1952 r. 31 VIII 1954 r.
Zarząd VII Zwiadowczy

(Dowództwo WOP)

346/2 31 VIII 1954 r. 17 VII 1956 r.
Zarząd VII Zwiadowczy

(Dowództwo WOP)

346/4 17 VII 1956 r. 24 IV 1957 r.
Zarząd II Zwiadowczy 

(Dowództwo WOP)
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TEKST ŹRÓDŁA

1956�paź�dzier�nik,�War�sza�wa�–�Opra�co�wa�nie�pt.�„Współ�pra�ca�z jed�nost�ka�mi�Wojsk�Ochro�-
ny�Po�gra�ni�cza�w za�kre�sie�za�bez�pie�cze�nia�kontr�wy�wia�dow�cze�go�gra�ni�cy�pań�stwo�wej”,
spo�rzą�dzo�ne�w opar�ciu�o wy�kład za�stęp�cy�sze�fa�Za�rzą�du II Do�wódz�twa�WOP�ppłk.�Hi�-
po�li�ta�Sła�wiń�skie�go�

Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
De par ta ment Kadr i Szko le niaa

Ści śle taj ne
Egz. nrb

Współ pra ca z jed nost ka mi Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w za kre sie za bez pie cze nia
kontr wy wia dow cze go gra ni cy pań stwo wej

(opra co wa ny na pod sta wie wy kła du ppłk. [Hi po li ta] Sła wiń skie go)

De kret o ochro nie gra nic pań stwo wych z dnia 23 mar ca 1956 r. okre śla, że gra ni cą
pań stwo wą Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej jest li nia od dzie la ją ca te ry to rium in nych
państw i od mo rza peł ne go1. Li nia gra ni cy roz gra ni cza rów nież w kie run ku pio no wym
prze strzeń po wietrz ną oraz wnę trze zie mi. Nie ina czej wy glą da ta spra wa na od cin ku gra -
ni cy mor skiej. Ta li nia gra ni cy pań stwo wej prze bie ga rów no le gle do li nii wy brze ża i mor -
skich wód we wnętrz nych Za to ki Gdań skiej w od le gło ści 3 mi le mor skie, czy li oko ło
5 ki lo me trów i 556 me trów. To jest po dyk to wa ne wzglę da mi bez pie czeń stwa i ogól nie
przy ję te przez wszyst kie pań stwa – prze pis ten ma zna cze nie mię dzy na ro do we, jest okreś -
lo ny w pra wie mię dzy na ro do wym. Ob szar mo rza za war ty mię dzy li nią wy brze ża a li nią
gra ni cy mor skiej [jest] na zy wa ny wo da mi te ry to rial ny mi. Wszyst kie in ne wo dy, a więc
już nie mor skie, wzdłuż któ rych prze bie ga li nia gra nicz na, uwa ża się za wo dy gra nicz ne.
Po nie waż na gra ni cy pań stwo wej ma my róż ne go ro dza ju wo dy, jak np. rze ki, ka na ły, je -
zio ra, za le wy, bieg li nii gra nicz nej na tych wo dach jest róż ny, za leż ny od ro dza ju wo dy
i po ło że nia tej wo dy w sto sun ku do gra nic pań stwa. Je że li gra ni ca pań stwa prze ci na wody
sto ją ce lub bie żą ce, prze cho dząc na dru gi brzeg, to li nia w tym wy pad ku biegnie pro sto,
w li nii pro stej od zna ku gra nicz ne go sto ją ce go na jed nym brze gu do zna ku sto ją ce go
na brze gu dru gim. Na rze kach nie że glow nych, stru mie niach i ka na łach li nia gra ni cy pań -
stwo wej prze bie ga ich środ kiem, na to miast na rze kach że glow nych – środ kiem nur tu.
W tym ostat nim wy pad ku, np. na rze ce Od rze, li nia gra ni cy pań stwo wej bie gnie na nie -
któ rych od cin kach przy pra wym brze gu, czy li przy te ry to rium na szym, a na nie któ rych
od cin kach przy le wym, czy li przy te ry to rium NRD. 

Na po zór wy da je się to rze czą bła hą i ma ło istot ną, w rze czy wi sto ści ma du że i bar -
dzo istot ne zna cze nie. Je że li bo wiem li nia gra ni cy pań stwo wej prze bie ga nur tem rze ki
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a W środ�ko�wej�czę�ści�do�ku�men�tu�pie�częć�o tre�ści: Cen tral na Bi blio te ka Spe cjal na Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych. Cen tra la, nr in wen ta rza 514/T.

b Brak�nu�me�ru.
1 AIPN, 01521/204, De kret o ochro nie gra nic pań stwo wych z 23 III 1956 r., k. 1–10. 
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przy brze gu Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej, to ry ba cy Niem cy ma ją pra wo – za ze -
zwo le niem swo ich władz – przez ca łą do bę w miej scu tym ło wić ry by i wy ko ny wać in -
ne czyn no ści. To sa mo i na tych sa mych za sa dach mo gą ro bić i na si oby wa te le, je że li li -
nia gra ni cy pań stwo wej bie gnie przy brze gu NRD. Oko licz no ści te stwa rza ją do god ne
wa run ki dla ele men tu wro gie go i prze stęp cze go oraz złe wa run ki dla służ by gra nicz nej
za rów no na szej, jak i pań stwa są sied nie go. Ze wzglę du na od by wa ją cą się że glu gę na tej
rze ce ina czej wy ty czyć li nii gra nicz nej nie moż na, bo utrud ni ło by to nor mal ne rej sy jed -
no stek pły wa ją cych. Gra ni ca pań stwo wa na ca łej swej dłu go ści za wy jąt kiem mo rza
ozna czo na jest od po wied ni mi zna ka mi gra nicz ny mi. Na od cin ku gra ni cy za chod niej
i wschod niej zna ki te sta no wią słu py drew nia ne po ma lo wa ne na prze mian bia ło -czer -
wo ny mi uko śny mi pa sa mi, za opa trzo ne w go dło pań stwo we i ko lej no po nu me ro wa ne.
Słu py gra nicz ne sto ją w od le gło ści 2,5 me tra od li nii gra nicz nej, zwró co ne go dłem
w stro nę pań stwa są sied nie go. Prze bieg sa mej li nii gra nicz nej na lą dzie sta łym ozna -
cza ją okrą głe drew nia ne lub czwo ro kąt ne ka mien ne słup ki znaj du ją ce się mię dzy słu -
pem gra nicz nym pol skim a słu pem gra nicz nym pań stwa są sied nie go, któ re usta wio ne
są na prze ciw ko sie bie. Na wo dach Za le wu Szcze ciń skie go gra ni ca pań stwa jest ozna -
czo na bo ja mi i pły wa ka mi na sa mej li nii gra nicz nej. Nie co ina czej przed sta wia się to
na od cin ku gra ni cy po łu dnio wej. Tam gra ni cę ozna cza ją słup ki ka mien ne usta wio ne
na sa mej gra ni cy, po nume ro wa ne i ozna czo ne li te rą „P” od stro ny Pol ski i li te rą „CS”
od stro ny Cze cho sło wa cji.

Dla uła twie nia Woj skom Ochro ny Po gra ni cza wy ko na nia za dań zwią za nych z ochro -
ną i obro ną gra ni cy pań stwa na ca łej dłu go ści De kret z dnia 23 mar ca 1956 r. o ochro nie
gra nic pań stwo wych usta la: pas dro gi gra nicz nej, stre fę nad gra nicz ną i pas gra nicz ny. Pa -
sem dro gi gra nicz nej jest ob szar sze ro ko ści 15 me trów, li cząc od li nii gra ni cy na lą dzie
oraz od brze gu wód gra nicz nych i brze gu mor skie go w głąb kra ju. W nie któ rych wy pad -
kach z za ło żeń de kre tu wy ni ka, że pas dro gi gra nicz nej mo że być prze su nię ty za zgo dą
od po wied nich władz te re no wych al bo rad na ro do wych do sze ro ko ści 100 me trów, je że li
wa run ki to po gra ficz ne, wa run ki te re no we unie moż li wia ją utwo rze nie te go bez po śred nie -
go pa sa przy sa mej gra ni cy. Mo gą to np. być mo kra dła, któ re utrud nia ją po ru sza nie się
przy gra ni cy. Pas dro gi gra nicz nej sta no wi dro gę ob cho do wą dla służ by gra nicz nej i służ -
by do wzno sze nia urzą dzeń gra nicz nych. Po ru sza nie się in nych osób i po jaz dów w pa sie
dro gi gra nicz nej bez spe cjal ne go ze zwo le nia jest za bro nio ne. Nie do ty czy to na tu ral nie
miejsc wy zna czo nych za rzą dze niem władz te re no wych na wo do po je, ką pie li ska, szla ki
tu ry stycz ne itp., miej sca jed nak ta kie mu szą być ozna czo ne oraz mu si być ozna czo ny
czas i spo sób ko rzy sta nia z nich, co na tu ral nie od by wa się pod kon tro lą Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza.

Stre fa nad gra nicz na obej mu je ob szar sze ro ko ści od 2 do 6 ki lo me trów, li cząc od li nii
gra ni cy na lą dzie oraz od brze gu wód gra nicz nych i brze gów mor skich w głąb kra ju. Wjazd
do stre fy nad gra nicz nej ozna czo ny jest ta bli ca mi z na pi sem „Stre fa nad gra nicz na”. Ta bli -
ce te są prze waż nie usta wio ne przy dro gach pu blicz nych pro wa dzą cych do stre fy nad gra -
nicz nej. Sta no wią one ostrze że nie dla osób nie za miesz ka łych na tym ob sza rze, gdyż
w stre fie nad gra nicz nej obo wią zu je sze reg spe cy ficz nych prze pi sów, któ re nie do ty czą
ogó łu lud no ści za miesz ka łej w kra ju. Oso ba pra gną ca osie dlić się w stre fie nad gra nicz nej
mu si po sia dać ze zwo le nie wy da ne przez Pre zy dium Po wia to wej, względ nie Miej skiej
Rady Na ro do wej wła ści wej stre fy nad gra nicz nej. Oso ba przy by wa ją ca do stre fy nad gra -
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nicz nej na po byt cza so wy mu si po sia dać ze zwo le nie na wjazd do stre fy nad gra nicz nej wy -
da ne przez po wia to wą, miej ską ko men dę Mi li cji Oby wa tel skiej w za leż no ści od miej sca
za miesz ka nia oby wa te la, względ nie mu si po sia dać waż ny do ku ment po dró ży, jak de le ga -
cję służ bo wą, kar tę urlo po wą, skie ro wa nie do sa na to rium lub na wcza sy, uza sad nia ją cy
ko niecz ność wy jaz du do okre ślo nej miej sco wo ści po ło żo nej w stre fie nad gra nicz nej. De -
le ga cje służ bo we i in ne do ku men ty wy da ją cen tral ne urzę dy, in sty tu cje spo łecz ne i wła -
dze pań stwo we, np. Ko mi tet Cen tral ny par tii, mi ni ster stwa, Cen tral na Ra da Związ ków
Za wo do wych, ko mi te ty wo je wódz kie, jed nost ki woj sko we, or ga ny bez pie czeń stwa i mi -
li cji oraz urzę dy nad rzęd ne w sto sun ku do po wia to wych ko mend Mi li cji Oby wa tel skiej.
Po wia to wa czy miej ska ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej – wła ści wa dla da ne go ob sza ru
stre fy nad gra nicz nej – mo że ze wzglę dów bez pie czeń stwa lub ochro ny gra ni cy za bro nić
dal sze go po by tu oso bie prze by wa ją cej cza so wo w stre fie nad gra nicz nej.

Oso ba, któ rej za bro nio no dal sze go po by tu, obo wią za na jest opu ścić w cią gu 24 go -
dzin stre fę nad gra nicz ną. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej mo że za bro nić dal -
sze go za miesz ka nia i po by tu w stre fie nad gra nicz nej oso bie sta le tam za miesz ka łej, je że li
wy ma ga ją te go wzglę dy bez pie czeń stwa lub ochro ny gra ni cy. Po je nie by dła oraz ką pie -
le w wo dach gra nicz nych do zwo lo ne są tyl ko w miej scach wy zna czo nych i w usta lo nych
go dzi nach. Miej sca te wy zna cza ją i okre śla ją pre zy dia wo je wódz kich rad na ro do wych
w po ro zu mie niu z za in te re so wa ny mi jed nost ka mi Wojsk Ochro ny Po gra ni cza.

Pas gra nicz ny obej mu je ob szar po wia tów przy le głych do li nii gra ni cy lą do wej oraz
do brze gu wód gra nicz nych i brze gu mor skie go. Sze ro kość pa sa gra nicz ne go li czy 30 ki -
lo me trów – do pa sa włą cza się rów nież te mia sta i po wia ty, któ rych ob szar le ży w ca ło -
ści lub czę ścio wo w od le gło ści 30 ki lo me trów od li nii gra ni cy lą do wej oraz od brze gu
wód gra nicz nych lub brze gu mor skie go.

Na ob sza rze pa sa gra nicz ne go Woj ska Ochro ny Po gra ni cza ma ją pra wo wy sta wić
służ bę w do god nych im miej scach i spra wo wać kon tro lę nad wszel kie go ro dza ju ru chem,
le gi ty mo wać oso by. W za kre sie ści ga nia prze stęp ców skie ro wa nych prze ciw ko nie na ru -
szal no ści gra ni cy pań stwo wej Woj ska Ochro ny Po gra ni cza ma[ją] pra wo na ob sza rze
pasa gra nicz ne go – a w ra zie bez po śred nie go po ści gu tak że po za tym ob sza rem – za trzy -
my wać oraz prze pro wa dzać re wi zję osób, rze czy, środ ków lo ko mo cji i po miesz czeń we -
dług prze pi sów ko dek su po stę po wa nia kar ne go.

Ar ty kuł 19 pkt 3 De kre tu o ochro nie gra ni cy pań stwo wej stwier dza, że w za kre sie
ści ga nia prze stęp ców skie ro wa nych prze ciw ko nie na ru szal no ści i bez pie czeń stwu gra -
nic pań stwo wych ofi ce ro wie śled czy Wojsk Ochro ny Po gra ni cza ma ją te sa me upraw -
nie nia co ofi ce ro wie śled czy bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Prze kro cze nie gra ni cy
pań stwo wej jest do zwo lo ne tyl ko na pod sta wie wła ści wych do ku men tów i przez przej -
ścia gra nicz ne wy zna czo ne i otwar te dla ru chu gra nicz ne go. Usta lo ne przej ścia gra nicz -
ne ofi cjal nie no szą na zwę „GPK”, co ozna cza „Gra nicz na Pla ców ka Kon tro l na”. Jest to
za sad ni cza i naj czę ściej spo ty ka na na zwa przej ścia gra nicz ne go na od cin ku gra ni cy lą -
do wej. Na od cin ku gra ni cy mor skiej przej ścia mi gra nicz ny mi są por ty, przy sta nie ry bac -
kie i że glar skie. Dla te go też do bi ja nie do brze gu i od pły wa nie do zwo lo ne jest tyl ko
w miej scach do zwo lo nych na te re nie tych por tów i przy sta ni.

Ze wzglę du na swą spe cy fi kę przej ścia gra nicz ne w por tach no szą na zwę „MGPK” –
„Mor ska Gra nicz na Pla ców ka Kon tro li”, a w przy sta niach ry bac kich „PKRR”, co ozna -
cza „Pla ców kę Kon tro li Ru chu Ry bac kie go”.
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Na od cin ku gra ni cy po łu dnio wej, gdzie miej sco wa lud ność pol ska, jak i cze cho sło -
wac ka po sia da [po la] upraw ne po obu stro nach li nii gra nicz nej, po za wy mie nio ny mi już
przej ścia mi gra nicz ny mi są rów nież przej ścia gra nicz ne o cha rak te rze go spo dar czym dla
tak zwa ne go ma łe go ru chu gra nicz ne go. Te przej ścia gra nicz ne, spo ty ka ne wy łącz nie
na od cin ku gra ni cy po łu dnio wej, no szą na zwę „PKMGR”, co ozna cza „Pla ców kę Kon -
tro li Ma łe go Ru chu Gra nicz ne go”. Prze kra cza nie gra ni cy pań stwa oraz prze no sze nie lub
prze wo że nie to wa rów przez gra ni cę mo że od by wać się na pod sta wie wła ści wych do ku -
men tów. W chwi li obec nej przez gra ni cę Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej od by wa się
na stę pu ją cy ruch gra nicz ny:

– ogól ny ruch gra nicz ny,
– tran zy to wy ruch gra nicz ny,
– ma ły ruch gra nicz ny,
– ruch że glar ski i ry bac ki,
– tu ry stycz ny ruch gra nicz ny.
Ogól ny ruch gra nicz ny jest to ruch osób, środ ków lo ko mo cji i to wa ru, któ re go po -

czą tek lub ko niec po dró ży le ży w gra ni cach pań stwa pol skie go i od by wa się na pod sta -
wie pasz por tów za gra nicz nych oraz do ku men tów dla środ ków lo ko mo cji to wa rów.

Wi dzi my stąd, że w ru chu tym mo gą prze kra czać gra ni cę za rów no cu dzo ziem cy, jak
i oby wa te le pol scy – za rów no dro gą mor ską, lą do wą, jak i po wietrz ną. Po win ni je dy nie
być za opa trze ni w od po wied ni pasz port za gra nicz ny.

Pasz por ty te są tro ja kie go ro dza ju: dy plo ma tycz ne – dla dy plo ma tów, służ bo we – dla
osób uda ją cych się za gra ni cę w ce lach służ bo wych, i zwy kłe – dla osób uda ją cych się
za gra ni cę w ce lach pry wat nych, jak np. w od wie dzi ny do krew nych, ewen tu al nie na le -
cze nie itp. Cu dzo ziem cy zo bo wią za ni są po sia dać wi zę po by to wą czy ze zwo le nie okreś -
lo ne go wzo ru, wy da ną przez am ba sa dę Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej za gra ni cą.
Oby wa te le pol scy uda ją cy się za gra ni cę mu szą po sia dać wi zę po by to wą wy da ną przez
przed sta wi ciel stwo dy plo ma tycz ne te go kra ju do ce lo we go. Pie cząt ki wi zo we od bi ja się
na wła ści wym pasz por cie za gra nicz nym.

Je że li dro ga do kra ju do ce lo we go pro wa dzi przez te ry to rium in ne go pań stwa, na le ży
się za opa trzyć w wi zę prze jaz do wą, czy li ze zwo le nie na prze jazd [przez] te ry to rium tego
pań stwa tran zy to we go. Wi zy wy da je rów nież od no śne przed sta wi ciel stwo dy plo ma tycz -
ne akre dy to wa ne w na szym pań stwie. Do ku men ty na prze wóz środ ków lo ko mo cji i in -
nych to wa rów po za rze cza mi oso bi sty mi okre śla ją prze pi sy cel ne i wy da ją od po wied nie
wła dze cel ne.

Tran zy to wy ruch gra nicz ny jest to ruch osób, środ ków lo ko mo cji i to wa rów przez te -
ry to rium pań stwa pol skie go – z jed ne go pań stwa do dru gie go. Od by wa się on na pod sta -
wie pasz por tów za gra nicz nych i pol skich wiz prze jaz do wych oraz do ku men tów (dla
środ ków lo ko mo cji i to wa rów). Od ogól ne go ru chu gra nicz ne go róż ni się tym, że ko rzy -
sta ją z nie go w za sa dzie cu dzo ziem cy.

Ma ły ruch gra nicz ny jest to ruch osób, po jaz dów i okre ślo nych to wa rów ma ją cy na ce -
lu udo god nie nie ży cia ro dzin ne go, go spo dar cze go i kul tu ral ne go lud no ści za miesz ka łej
w pa sie 15 ki lo me trów po obu stro nach gra ni cy pol sko -cze cho sło wac kiej. Ruch ten od -
by wa się na pod sta wie prze pu stek ma łe go ru chu gra nicz ne go. Są trzy ro dza je prze pu stek
te go cha rak te ru: jed no ra zo we, go spo dar cze i sta łe. Prze pust ka jed no ra zo wa upo waż nia
do jed no krot ne go prze kro cze nia gra ni cy i po by tu w PRL lub w Cze cho sło wa cji do trzech
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dób. Prze pust ka go spo dar cza upo waż nia do prze kro cze nia gra ni cy w okre ślo nych go dzi -
nach tyl ko w okre sie prac w po lu. Prze pust ka sta ła na to miast upo waż nia do wie lo krot ne -
go prze kro cze nia gra ni cy w ter mi nie jej waż no ści. Z tej ostat niej ko rzy sta ją prze waż nie
oso by za trud nio ne po stro nie pol skiej lub po stro nie cze skiej. Prze pust ki ta kie dla obywa -
te li pol skich wy da ją po wia to we ko men dy Mi li cji Oby wa tel skiej, a dla oby wa te li cze cho -
sło wac kich – SNB2, od po wied nik na szej po wia to wej ko men dy Mi li cji [Oby wa tel skiej].
Na pod kre śle nie za słu gu je oko licz ność, że w ma łym ru chu gra nicz nym gra ni cę mo gą
prze kra czać tyl ko oso by za miesz ka łe w pa sie gra nicz nym, na od cin ku gra ni cy pol sko -
-cze cho sło wac kiej. Oso by za miesz ka łe po za pa sem w za sa dzie ta kich prze pu stek nie
otrzy mu ją.

Ruch że glar ski i ry bac ki jest to ruch jed no stek pły wa ją cych wraz z za ło ga mi, ma ją cy
na ce lu prze wo że nie to wa rów, po łów ryb i szko le nia spor to wo -że glar skie. Ruch ten od -
by wa się na pod sta wie ksią że czek że glar skich i kart ry bac kich oraz do ku men tu jed nost -
ki pły wa ją cej i spi su jej za ło gi.

Róż ni ca mię dzy ksią żecz ką że glar ską a kar tą ry bac ką po le ga na tym, że pierw szy do -
ku ment upraw nia do za wi ja nia do por tów ob cych, na to miast ostat ni po sia da klau zu lę, czy li
pi sem ne za strze że nie za bra nia ją ce za wi ja nia do ob cych por tów, przy bi ja nia do brze gów
in nych państw i kon tak to wa nia się na mo rzu z ob cy mi stat ka mi. Kar ty że glar skie wy da je
Urząd Mor ski, a kar ty ry bac kie – Urząd Ry bac ki. Po uprzed nim za się gnię ciu opinii or ga -
nów bez pie czeń stwa lub mi li cji wy da ją one rów nież od po wied nie do ku menty jed nost kom
pły wa ją cym. Je den z tych urzę dów znaj du je się w Gdy ni, a dru gi w Szczeci nie.

Prze lo ty sa mo lo tów przez gra ni cę pań stwo wą mo gą od by wać się tyl ko przez usta lo -
ne bra my prze lo to we. Bra my te idą w kie run ku na Ber lin i Pra gę, Bu ka reszt, Lwów,
Moskwę i Wil no.

Tu ry stycz ny ruch gra nicz ny od by wa się w chwi li obec nej w Ta trach na za sa dach
polsko -cze cho sło wac kiej umo wy pod pi sa nej w Pra dze w dniu 6 wrze śnia 1955 r.3 oraz
Za rzą dze nia pre ze sa Ra dy Mi ni strów Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej z dnia 1 lu te -
go 1956 r.4 Ma on na ce lu udo stęp nie nie tu ry stom pol skim i cze skim zwie dza nie atrak -
cyj nych szla ków tu ry stycz nych w gó rach po stro nie pol skiej, jak i cze skiej.

W przy szło ści prze wi dzia ne jest wpro wa dze nie ru chu tu ry stycz ne go w Kar ko no szach
i w in nych atrak cyj nych miej sco wo ściach na gra ni cy po łu dnio wej. Pod sta wą do prze kro -
cze nia gra ni cy w ra mach tu ry stycz ne go ru chu gra nicz ne go jest jed no ra zo wa prze pust ka
tu ry stycz na okre ślo ne go wzo ru zre da go wa na w ję zy ku pol skim i cze skim, względ nie sło -
wac kim, oraz kar ta tu ry stycz na. Prze pust ki tu ry stycz ne dla oby wa te li pol skich wy da je
Ko men da Miej ska MO w Za ko pa nem, zaś kar ty tu ry stycz ne – wo je wódz kie ko mi te ty tu -
ry sty ki. Oby wa te lom Cze cho sło wa cji iden tycz ne do ku men ty wy sta wia ją or ga ny SNB.
Prze pust ki tu ry stycz ne są in dy wi du al ne i zbio ro we. Pod sta wą do otrzy ma nia prze pust ki
tu ry stycz nej in dy wi du al nej jest po sia da nie kar ty tu ry stycz nej, na to miast tu ry stycz ną prze -
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2 SNB (czes. Sbor�národní�bez�pečno�sti, słow. Zbor�národ�nej�bez�pečno�sti) – Kor pus Bez pie czeń stwa
Na ro do we go. For ma cja pod le ga ła Mi ni ster stwu Spraw We wnętrz nych So cja li stycz nych Re pu blik Czech
i Sło wa cji. SNB po sia da ła swo je re gio nal ne i okrę go we de le ga tu ry. 

3 AIPN, 01521/30, Umo wa mię dzy rzą dem Pol skiej Rze cz po spo li tej Lu do wej a rzą dem Re pu bli ki
Cze cho sło wac kiej o tu ry stycz nym ru chu po gra nicz nym, pod pi sa na w Pra dze z 6 IX 1955 r., k. 75–81.

4 Za rzą dze nia pre ze sa Ra dy Mi ni strów Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej z 1 II 1956 r. w spra wie
wpro wa dze nia i try bu wy da wa nia kart tu ry stycz nych, Mo ni tor Pol ski, 1956, nr 10, poz. 130, s. 163–166.
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pust kę zbio ro wą otrzy mu je kie row nik wy ciecz ki na pod sta wie kar ty tu ry stycz nej. Oso -
by prze kra cza ją ce gra ni cę na pod sta wie prze pu stek i kart tu ry stycz nych ma ją pra wo prze -
by wać na ob sza rze tu ry stycz nym Cze cho sło wa cji lub Pol ski przez okres 6 dni, nie li cząc
da ty prze kro cze nia gra ni cy.

Tu ry ści ma ją pra wo prze no sić lub prze wo zić przez gra ni cę bez ja kich kol wiek opłat
cel nych przed mio ty oso bi ste go użyt ku oraz nie zbęd ną ilość ar ty ku łów spo żyw czych
i sprzęt tu ry stycz ny. Rze czy tych nie wol no sprze da wać. Tu ry ści mo gą na by wać w pań -
stwie są sied nim upo min ki w za leż no ści od obo wią zu ją cych prze pi sów cel nych.

De kret z dnia 23 mar ca 1956 r. o ochro nie gra nic pań stwo wych, w roz dzia le 6
– „Przepi sy kar ne” (art. 30 pkt 1), za zna cza: „Kto prze kra cza gra ni cę pań stwo wą bez
zezwo le nia, pod le ga ka rze wię zie nia do lat 5 (pię ciu)”5. Pkt 2: „W przy pad ku ma łej
wagi prze stęp stwa spraw ca pod le ga ka rze aresz tu do ro ku lub ka rze grzyw ny do 5000
zło tych”6.

Art. 31 te goż de kre tu pkt 1 gło si: „Kto wy kra cza prze ciw ko prze pi som o ochro nie
gra nic pań stwo wych, je że li czyn nie jest za gro żo ny ka rą su row szą, pod le ga ka rze pra cy
po praw czej do 3 mie się cy lub ka rze grzyw ny do 300 zło tych”, oraz da lej „orze ka nie na -
stę pu je w try bie prze pi sów o orzecz nic twie kar no -ad mi ni stra cyj nym”.

Z po wyż sze go wy ni ka, że za sad ni czym prze stęp stwem gra nicz nym jest nie le gal ne
prze kro cze nie gra ni cy. Po za tym w myśl prze pi su ko dek su kar ne go prze stęp stwem gra -
nicz nym bę dzie rów nież usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej,
pod że ga nie i udzie la nie po mo cy w tym kie run ku.

Na ru sze nie prze pi sów obo wią zu ją cych w stre fie nad gra nicz nej nie jest jed no znacz ne
z prze stęp stwem gra nicz nym, jest to wy kro cze nie o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym. Naj -
czę ściej spo ty ka ne wy kro cze nia to: wy jazd do stre fy nad gra nicz nej na po byt sta ły lub
cza so wy bez ze zwo le nia kom pe tent nych władz lub też ła ma nie in nych prze pi sów obo -
wią zu ją cych w stre fie. Nie kie dy wśród osób przy by wa ją cych do stre fy nad gra nicz nej bez
od po wied nich do ku men tów znaj du ją się lu dzie ma ją cy prze stęp cze za mia ry – mu si my
jed nak na to po sia dać uza sad nio ne do wo dy. Za zwy czaj zaś spraw ców wy kro czeń ka rze
się w try bie ad mi ni stra cyj nym.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza ma ją obo wią zek za trzy mać wszyst kie oso by, któ re nie -
re gu lar nie prze kra cza ją lub usi łu ją na ru szyć gra ni cę pań stwo wą, oraz oso by, któ re nie
prze strze ga ją prze pi sów obo wią zu ją cych w stre fie nad gra nicz nej. W tym ce lu ochra nia -
ją gra ni cę przy po mo cy sie ci agen tu ral nej.

Or ga ni za cja pra cy kontr wy wia dow czej Wojsk Ochro ny Po gra ni cza

Jak okre śla in struk cja służ by zwia dow czej, za bez pie cze niem gra ni cy pań stwa przy po -
mo cy sie ci agen tu ral nej zaj mu ją się: na sa mym po gra ni czu – z[astęp]ca do wód cy WOP
do spraw zwia du i pod le gły je mu Za rząd VII. Na szcze blu bry ga dy WOP – z[astęp]ca
do wód cy bry ga dy do spraw zwia du i pod le gły mu Wy dział VII. Na szcze blu ba ta lio -
nu – z[astęp]ca do wód cy ba ta lio nu do spraw zwia du i pod le gła mu Sek cja 7
i na GPK – z[astęp]ca do wód cy GPK do spraw zwia du.
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W Woj skach Ochro ny Po gra ni cza uży wa się nu me ra cji dla za szy fro wa nia po szcze -
gól nych służb na ze wnątrz. Obiek tem spe cjal ne go dzia ła nia z[astęp]cy do wód cy GPK
do spraw zwia du jest te ren da ne go przej ścia gra nicz ne go – mo że to być sta cja ko le jo wa,
port ry bac ki, mor ski, rzecz ny, port lot ni czy, przej ście dro go we. Są to rów nież obiek ty
zwią za ne z ru chem gra nicz nym na da nym przej ściu, a mia no wi cie: punk ty zdaw czo -od -
bior cze na ko le jo wych przej ściach gra nicz nych, urzę dy cel ne, te re ny zaj mo wa ne przez
fir my spe dy cyj no -to wa ro we, jak np. „Har twig” i in ne, stat ki mor skie, ku try ry bac kie
w por tach mor skich ry bac kich, bar ki i ob słu ga ba rek w por tach rzecz nych. Do obo -
wiązków z[astęp]cy do wód cy GPK na le ży: pra ca z prze ka za ny mi na łącz ność in for ma -
to ra mi7 i re zy den ta mi8, do bór i przy go to wa nie kan dy da tów na in for ma to rów, re zy den tów
oraz wła ści cie li l[oka li] k[on tak to wych]9, „pra ca” z za trzy ma ny mi po dej rza ny mi, prze -
pro wa dza nie usta leń i wy wia dów i pro wa dze nie spraw ewi den cji ope ra cyj nej10 na GPK.
Ope ra cyj nym prze ło żo nym z[astęp]cy do wód cy GPK do spraw zwia du jest z[astęp]ca
do wód cy ba ta lio nu do spraw zwia du lub z[astęp]ca do wód cy bry ga dy. Nie któ re więk sze
GPK, gdzie od by wa się ruch gra nicz ny w ska li ogól no kra jo wej, jak np.: Ku no wi cec,
Zebrzy do wi ce, Te re spol, pod le ga ją bez po śred nio bry ga dzie, a więc z[astęp]cy do wód cy
bryga dy do spraw zwia du.
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c W tek�ście: Uno wi ce.
7 In for ma tor – oso ba po zy ski wa na do taj nej współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa. Zgod nie z in -

struk cją nr 04/55 z mar ca 1955 r. „in for ma tor ob ser wu je z re gu ły dzia ła nia i kon tak ty osób, któ ry mi in -
te re su ją się or ga ny bez pie czeń stwa, dą ży do po zy ska nia ich za ufa nia w ce lu usta le nia ich ewen tu al nej
prze stęp czej dzia łal no ści oraz in for mu je or ga ny o za ob ser wo wa nych kon kret nych prze ja wach wro giej
dzia łal no ści”. Zob.: In�struk�cja�nr 04/55�o za�sa�dach�pra�cy�z agen�tu�rą�w or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa�pu�-
blicz�ne�go�PRL [w:] In�struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej…, s. 69–92; F. Mu siał, Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki.�Teo�ria�pra�-
cy� ope�ra�cyj�nej� Służ�by� Bez�pie�czeń�stwa� w świe�tle� wy�daw�nictw� re�sor�to�wych� Mi�ni�ster�stwa� Spraw
We�wnętrz�nych�(1970–1989), Kra ków 2007, s. 277–284; AIPN, 1633/1961, Opra co wa nie De par ta men tu
Kadr i Szko leń Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go pt. „Za da nia i for my agen tu ral ne go roz pra co -
wa nia oraz ka te go rie osób pod le ga ją cych roz pra co wa niu”, k. 1–38; T. Ru zi kow ski, Taj�ni�współ�pra�cow�-
ni�cy�pio�nów�ope�ra�cyj�nych�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa 1950–1984, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1,
s. 109–132.

8 Re zy dent – oso ba po zy ski wa na do taj nej współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa. Zgod nie z in -
struk cją nr 04/55 z mar ca 1955 r. „re zy dent jest to taj ny współ pra cow nik re kru tu ją cy się z re gu ły spo -
śród po sia da ją cych do świad cze nie po li tycz ne człon ków i kan dy da tów PZPR”. Zob.: In�struk�cja�nr 04/55
o za�sa�dach�pra�cy�z agen�tu�rą…, s. 69–92; F. Mu siał, Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki…, s. 277–284; AIPN, 1633/1961,
Opra co wa nie De par ta men tu Kadr i Szko leń Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go pt. „Za da nia i for -
my agen tu ral ne go roz pra co wa nia oraz ka te go rie osób pod le ga ją cych roz pra co wa niu”, k. 1–38.

9 Lo kal kon tak to wy – po miesz cze nie na le żą ce do oso by pry wat nej (dys po nen ta), uży cza ne
funkcjonariu szom BP na czas spo tka nia z oso bą zwer bo wa ną. Zob.: F. Mu siał, Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki…,
s. 284; W. Mi kul ski, Lo�ka�le�kon�tak�to�we,�miesz�ka�nia�kon�spi�ra�cyj�ne�i lo�ka�le�służ�by�ob�ser�wa�cyj�nej�w pra�-
cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa [w:] Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji�–�za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-
-źró�dło�znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 185–205.

10 Na te mat spra wy ewi den cji ope ra cyj nej zob.: AIPN, 1633/1961, Opra co wa nie De par ta men tu Kadr
i Szko leń Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go pt. „Za da nia i for my agen tu ral ne go roz pra co wa nia
oraz ka te go rie osób pod le ga ją cych roz pra co wa niu”, k. 1–38; F. Mu siał, Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji�pio�-
nów�ope�ra�cyj�nych�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�dzia�ła�ją�cych�w gra�ni�cach�PRL [w:] Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�-
cji…, s. 37–43. 
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Obiek tem ope ra cyj ne go dzia ła nia z[astęp]cy do wód cy ba ta lio nu do spraw zwia du
i pod le głej mu Sek cji 7, li czą cej od 2 do 4 ofi ce rów, jest te ren pa sa gra nicz ne go przy leg -
ły do li nii gra nicz nej od cin ka da ne go ba ta lio nu. Do obo wiąz ków tej jed nost ki ope ra cyj -
nej na le ży kie ro wa nie pra cą agen tu ral ną na od cin ku ba ta lio nu i ewen tu al nie pod le głym
GPK. Wy kry wa nie i roz pra co wy wa nie ujaw nio nych na od cin ku ba ta lio nu grup prze rzu -
to wych i prze myt ni czych i po szcze gól nych prze stęp ców gra nicz nych. Wer bo wa nie in -
for ma to rów i za kła da nie l[oka li] k[on tak to wych], pra ca z agen ta mi, cen niej szy mi
in for ma to ra mi i re zy den ta mi. Do bór i przy go to wa nie do wer bun ku kan dy da tów na agen -
tów, in for ma to rów, re zy den tów i wła ści cie li l[oka li] k[on tak to wych]. Pro wa dze nie do -
cho dze nia w sto sun ku do wszyst kich osób za trzy ma nych przez służ bę gra nicz ną i zwiad
na od cin ku ba ta lio nu oraz wy ko ny wa nie in nych czyn no ści z tym zwią za nych. Jed nost ka
usta la toż sa mość za trzy ma nych osób, spraw dza wia ry god ność wy ja śnień i ze znań, prze -
ka zu je za trzy ma nych do Sek cji Śled czej Wy dzia łu VII bry ga dy, względ nie zwal nia ich.
Jed nost ka spraw dza jed nak uprzed nio, czy oso by za trzy ma ne fi gu ru ją w ewi den cji ope -
ra cyj nej Wy dzia łu VII bry ga dy, czy są one po szu ki wa ne. Zwol nie nie mo że na stą pić je -
dy nie po uzy ska niu zgo dy ope ra cyj ne go prze ło żo ne go. Ope ra cyj nym prze ło żo nym
z[astęp]cy do wód cy ba ta lio nu do spraw zwia du jest z[astęp]ca do wód cy bry ga dy, któ ry
jed no cze śnie peł ni obo wiąz ki sze fa Wy dzia łu VII. Obiek tem ope ra cyj ne go dzia ła nia
z[astęp]cy do wód cy bry ga dy i pod le głe go mu apa ra tu, w skład któ re go wcho dzą: Sek cja
Śled cza, Sek cja 2 Kontr wy wia dow cza, ofi cer ewi den cji i Kan ce la ria11, jest te ren pa sa
gra nicz ne go przy le głe go do li nii gra nicz nej od cin ka da nej bry ga dy. 

Do za sad ni czych obo wiąz ków tej jed nost ki na le ży kie ro wa nie pra cą agen tu ral ną
i śled czą pod le głych ba ta lio nów, roz pra co wy wa nie waż niej szych grup prze rzu to wych,
prze myt ni czych i po szcze gól nych prze stęp ców gra nicz nych ujaw nio nych na od cin ku bry -
ga dy, wer bo wa nie agen tów, cen niej szych in for ma to rów i re zy den tów oraz za kła da nie
l[oka li] k[on tak to wych] dla wła snych po trzeb ope ra cyj nych, pra ca z agen ta mi i cen niej -
szy mi in for ma to ra mi bio rą cy mi udział w roz pra co wa niu kon kret nych spraw. Pro wa dze -
nie śledz twa w sto sun ku do za trzy ma nych prze stęp ców gra nicz nych, któ rych za leż nie
od wa gi i cha rak te ru po peł nio ne go prze stęp stwa kie ru je się do pro ku ra to ra i są du, ce lem
po cią gnię cia do od po wie dzial no ści kar nej. Pro wa dze nie ewi den cji sie ci agen tu ral nej
zwia du bry ga dy, spraw ewi den cji ope ra cyj nej, pro wa dze nie ewi den cji osób za trzy ma -
nych za prze stęp stwa gra nicz ne i na ru sze nie prze pi sów obo wią zu ją cych w stre fie nad -
gra nicz nej. Or ga ni zo wa nie i pro wa dze nie szko le nia z ofi ce ra mi zwia du. Ope ra cyj ny mi
prze ło żo ny mi z[astęp]cy do wód cy bry ga dy są: z[astęp]ca do wód cy Wojsk Ochro ny Po -
gra ni cza do spraw zwia du oraz je go z[astęp]cy. Z[astęp]ca do wód cy WOP kie ru je pra cą
kontr wy wia dow czą na ca łym po gra ni czu, wy ko nu jąc za da nia zle co ne przez do wód cę
WOP oraz współ pra cu jąc ści śle z od no śny mi de par ta men ta mi Ko mi te tu do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go i Ko men dą Głów ną Mi li cji Oby wa tel skiej. Do ta kiej współ pra -
cy In struk cja służ by zwia dow czej zo bo wią zu je wszyst kich za stęp ców do wód ców
jed no stek i pod od dzia łów WOP do spraw zwia du.

Wszyst kie jed nost ki ope ra cyj ne Wojsk Ochro ny Po gra ni cza pro wa dzą pra cę kontr -
wy wia dow czą na po gra ni czu na ogól nych za sa dach obo wią zu ją cych w or ga nach bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go. Pod sta wo wym orę żem Zwia du WOP w wal ce o peł ną
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11 AIPN, 343/15, t. 6, Eta ty ar chi wal ne Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 1954–1955, k. 40–41.
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nie na ru szal ność gra ni cy jest sieć agen tu ral na, a pod sta wo wą for mą pra cy – agen tu ral ne
roz pra co wa nie12 i agen tu ral na ob ser wa cja13. Agen tu ral ne mu roz pra co wa niu pod le ga ją
oso by za miesz ka łe na te re nie stre fy i pa sa gra nicz ne go, po dej rza ne o do ko ny wa nie prze -
stępstw gra nicz nych – to lu dzie trud nią cy się prze rzu tem i prze my tem to wa rów, oso by
nie le gal nie prze kra cza ją ce gra ni cę pań stwo wą, przy go to wu ją ce uciecz kę z kra ju za gra -
ni cę oraz udzie la ją ce po mo cy wszel kie go ro dza ju prze stęp com gra nicz nym.

Za sad ni czym ce lem agen tu ral ne go roz pra co wa nia wy mie nio nych osób jest usta le nie
cha rak te ru prze stęp czej dzia łal no ści i ewen tu al ne go po wią za nia z wro gi mi ośrod ka mi
dys po zy cyj ny mi w kra ju i za gra ni cą oraz ze bra nie obiek tyw nych da nych do wo do wych
i ma te ria łów agen tu ral nych świad czą cych obiek tyw nie o prze stęp czej dzia łal no ści.

Zwiad WOP w to ku agen tu ral ne go roz pra co wa nia dą ży do usta le nia wszyst kich fak -
tów wro giej i prze stęp czej dzia łal no ści łącz nie z to wa rzy szą cy mi im oko licz no ścia mi
oraz do ujaw nie nia miej sca i spo so bu, w ja ki prze stęp stwo gra nicz ne zo sta ło do ko na ne,
do usta le nia tra sy prze rzu tu. Na pod sta wie tych da nych ła twiej już jest przy po mo cy ele -
men tów służ by gra nicz nej, a więc fi zycz nej si ły zbroj nej, za trzy mać fi gu ran tów na go rą -
cym uczyn ku i z do wo da mi rze czo wy mi, a w śledz twie udo wod nić ich wi nę, ewen tu al nie
uzy skać in ne wyj ścia.

For my agen tu ral ne go roz pra co wa nia są ta kie sa me jak w or ga nach bez pie czeń stwa,
a więc ist nie ją spra wy agen tu ral ne na gru pę14, agen tu ral ne na oso bę15 i agen tu ral no -po -
szu ki waw cze16. Je że li jed nost ka ope ra cyj na WOP po sia da tyl ko wstęp ne, nie spraw dzo -
ne ma te ria ły, sy gna ły, to są one spraw dza ne w ra mach agen tu ral ne go spraw dze nia, to
zna czy w wy pad ku do ko na nia ak tu prze stęp cze go przez nie usta lo ne oso by, w wy pad ku
na ru sze nia gra ni cy przez nie usta lo ną oso bę, względ nie ujaw nie nie prze my tu po li tycz ne -
go i go spo dar cze go, gdy prze stęp ca jest nie zna ny, Zwiad za kła da i pro wa dzi spra wę agen -
tu ral no -śled czą. Pod sta wą do za ło że nia ta kiej spra wy są ma te ria ły uzy ska ne w cza sie
oglę dzin miej sca prze stęp stwa, w to ku po ści gu i do cho dze nia pro wa dzo ne go na te oko -
licz no ści. Ce lem spra wy jest usta le nie osób po dej rza nych i wy kry cie w pro ce sie agen tu -
ral ne go roz pra co wa nia rze czy wi stych spraw ców oraz in spi ra to rów. Za sad ni czym źró dłem
wia do mo ści i środ kiem ope ra cyj ne go dzia ła nia Zwia du WOP we wszel kie go ro dza ju
spra wach agen tu ral ne go roz pra co wa nia i agen tu ral ne go spraw dze nia są agen ci i in for -
ma to rzy po sia da ją cy bez po śred nie do tar cie do roz pra co wy wa nych osób. Agen tów tych
i in for ma to rów ob słu gu ją wy łącz nie ofi ce ro wie Zwia du, któ rzy pro wa dzą te roz pra co -
wa nia, względ nie ich ope ra cyj ni prze ło że ni. Za sa dy i spo so by pro wa dze nia roz pra co wa -
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12 Na te mat agen tu ral ne go roz pra co wa nia zob.: AIPN, 1633/1961, Opra co wa nie Ko mi te tu ds. Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go pt. „Za da nia i for my agen tu ral ne go roz pra co wa nia oraz ka te go rie osób pod le -
ga ją cych roz pra co wa niu”, k. 1–38; In�struk�cja�nr 04/55�o za�sa�dach�pra�cy�z agen�tu�rą…, s. 69–92.

13 Na te mat agen tu ral nej ob ser wa cji zob.: AIPN, 1633/1961, Opra co wa nie Ko mi te tu ds. Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go pt. „Za da nia i for my agen tu ral ne go roz pra co wa nia oraz ka te go rie osób pod le ga ją cych
roz pra co wa niu”, k. 1–38; In�struk�cja�nr 04/55�o za�sa�dach�pra�cy�z agen�tu�rą…, s. 69–92; F. Mu siał, Pod�-
ręcz�nik�bez�pie�ki…, s. 277–284.

14 Spra wa agen tu ral na na gru pę – jed na z obo wią zu ją cych w KdsBP form agen tu ral ne go roz pra co -
wa nia. Zob.: AIPN, 1633/1961, Opra co wa nie Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go pt.: „Za da nia
i for my roz pra co wa nia oraz ka te go rie osób pod le ga ją cych roz pra co wa niu”, k. 20–38; In�struk�cja�nr 04/55
o za�sa�dach�pra�cy�z agen�tu�rą…, s. 69–92; F. Mu siał, Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki…, s. 305–320.

15 Na te mat spra wy agen tu ral nej na oso bę zob. ibi�dem.
16 Na te mat spra wy agen tu ral no -po szu ki waw czej zob. ibi�dem.
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nia agen tu ral ne go w Zwia dzie WOP są iden tycz ne z za sa da mi i spo so ba mi sto so wa ny mi
w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Je że li Zwiad zna cha rak ter prze stęp czej dzia -
łal no ści osób po dej rza nych, gdy usta lił, że oso by te nie ma ją nic wspól ne go z wro gi mi
ośrod ka mi, je że li po sia da wy star cza ją ce do wo dy ich prze stęp czej dzia łal no ści, przy stę -
pu je na tych miast do ich aresz to wa nia.

Oso by te na le ży więc po cią gnąć do od po wie dzial no ści kar nej, a nie roz pra co wy wać.
Te go ro dza ju prak ty ka jest szcze gól nie sto so wa na na po gra ni czu po łu dnio wym, gdzie
jest wie lu lu dzi zaj mu ją cych się zwy kłym prze my tem. 

Agen tu ral na ob ser wa cja przy bie ra – tak sa mo jak w or ga nach bez pie czeń stwa – for -
mę spra wy ewi den cyj no -ob ser wa cyj nej. Za sad ni czą ro lę od gry wa ją w jej pro wa dze niu
in for ma to rzy. In for ma to rzy ci win ni znać ob ser wo wa ne oso by i po sia dać ich za ufa nie.
W za sa dzie in for ma to rów ob słu gu ją ofi ce ro wie Zwia du. Do pusz cza się rów nież, by
w uza sad nio nych wy pad kach, gdy ma się do czy nie nia z oso ba mi przed sta wia ją cy mi
mniej sze nie bez pie czeń stwo – in for ma to rów ob słu gi wa li do świad cze ni re zy den ci. Zwiad
WOP pro wa dzi roz pra co wa nie agen tu ral ne i ob ser wa cję agen tu ral ną je dy nie osób znaj -
du ją cych się w za się gu je go dzia ła nia, a więc osób za miesz ka łych na po gra ni czu.

Wie my jed nak, że nie tyl ko miesz kań cy po gra ni cza nie le gal nie prze kra cza ją gra ni cę,
bar dzo czę sto po peł nia ją to prze stęp stwo lub usi łu ją je po peł nić agen ci im pe ria li stycz -
nych wy wia dów z za gra ni cy.

Pod sta wo wą me to dą dzia ła nia Zwia du WOP w wal ce z te go ro dza ju prze stęp ca mi
gra nicz ny mi jest mon to wa nie sie ci in for ma cyj nej, two rze nie re zy den tur na okre ślo nym
te re nie. W pierw szym rzę dzie jed nost ki ope ra cyj ne WOP mon tu ją ta ką sieć na usta lo -
nych te re nach mar szru ty prze stęp ców na te re nie stre fy nad gra nicz nej oraz wszę dzie tam,
gdzie są do god ne wa run ki do przej ścia gra ni cy, a więc: w por tach mor skich, ry bac kich,
rzecz nych, na jed nost kach pły wa ją cych w miej sco wo ściach po ło żo nych przy li nii gra -
nicz nej, na sta cjach ko le jo wych po ło żo nych w stre fie, a na wet w pa sie gra nicz nym
na waż nych szla kach li nii ko mu ni ka cyj nych pro wa dzą cych do gra ni cy, w schro ni skach
i wśród per so ne lu do mów wy po czyn ko wych po ło żo nych na gra ni cy, wśród osób ko rzy -
sta ją cych z ma łe go ru chu gra nicz ne go na uczęsz cza nych szla kach tu ry stycz nych po ło -
żo nych przy li nii gra nicz nej, wśród ba ców i pa ste rzy owiec w Kar pa tach, wśród
pra cow ni ków służ by le śnej na od cin kach za le sio nych, a na wet wśród stró żów noc nych
wy ko nu ją cych swe obo wiąz ki na po gra ni czu.

Po sia da nie sie ci in for ma cyj nej od po wied nio roz miesz czo nej i po wią za nej w re zy den -
tu ry na bie ra ostat nio co raz więk sze go zna cze nia ze wzglę du na to, że za wy jąt kiem od -
cin ka gra ni cy po łu dnio wej (wo je wódz twa: kra kow skie, sta li no grodz kie, opol skie) lud ność
za miesz ka ła na po gra ni czu co raz mniej an ga żu je się do prze stęp czej dzia łal no ści. Agen -
ci im pe ria li stycz nych wy wia dów i zdraj cy ucie ka ją cy z kra ju sta ra ją się uni kać kon tak -
tów z miej sco wą lud no ścią i jak naj kró cej prze by wać na po gra ni czu.

Świad czy o tym cho ciaż by ta ki fakt, ja ki miał miej sce w 1954 r. na od cin ku gra ni cy
za chod niej. Dnia 15 czerw ca 1954 r. w go dzi nach ran nych agent ob ce go wy wia du
Borycz ko17 nie le gal nie prze kro czył gra ni cę w re jo nie miej sco wo ści Mar ko ci ce, pow. Łu -
bind. Na stęp nie na prze łaj po la mi i la sa mi udał się w głąb kra ju, w kie run ku na miej sco -
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17 Cho dzi o Ada ma Bo rycz kę.
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wość Lu bu sko. W dro dze stra cił orien ta cję i wszedł na po lną dro gę, a spo tka ną oso bę za -
py tał o naj bliż szą miej sco wość i miej sce po sto ju Wojsk Ochro ny Po gra ni cza. Po tym – dla
za tar cia za so bą śla du – ukrył się w zbo żu i po dą żał da lej po lem w ob ra nym kie run ku.
Po prze by ciu w ten spo sób oko ło 15 ki lo me trów wy szedł na dro gę i na tknął się na pa trol
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, któ ry we zwał Bo rycz kę do za trzy ma nia się. Za trzy ma ny
szpieg, li cząc na na iw ność żoł nie rzy, wy le gi ty mo wał się po sia da ny mi fał szy wy mi do ku -
men ta mi. Gdy jed nak żoł nie rze mi mo to nie zwol ni li go, usi ło wał prze ku pić ich i dał im
zło ty ze ga rek, mię dzy in ny mi przy czy ni ło się to do zde ma sko wa nia szpie ga.

Dla za bez pie cze nia gra ni cy na le ży po sia dać sieć in for ma cyj ną mo gą cą usta lić szla ki
prze myt ni cze oraz wszyst kie miej sca do god ne do nie le gal ne go prze kra cza nia gra ni cy.
In for ma to rzy ci w za sa dzie nie są wy ko rzy sty wa ni w spra wach ewi den cji ope ra cyj nej.
Win ni oni jed nak wy wo dzić się z osób ma ją cych moż li wość ob ser wo wa nia ru chu gra -
nicz ne go, ujaw nia nia i sy gna li zo wa nia we wła ści wym cza sie Woj skom Ochro ny Po gra -
ni cza, gdy po ja wi się w oko li cy ob cy po dej rza ny czło wiek. Wy ni ki pra cy z tą sie cią
za leż ne są od umie jęt no ści roz sta wia nia jej na po gra ni czu. Je śli znaj du je się ona wszę -
dzie tam, gdzie moż li we jest lub spo dzie wa ne nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy, je że li
więc roz miesz czo no ją od po wied nio do spo so bów sto so wa nych przez prze stęp ców, re -
zul ta ty są bez sprzecz ne. W chwi li obec nej na pod sta wie da nych otrzy ma nych od tej ka -
te go rii agen tu ry WOP za trzy mu je od 10 do 14 proc. prze stęp ców. Aby spro stać te mu
za da niu, traf nie i ce lo wo roz miesz czać sieć in for ma cyj ną na po szcze gól nych od cin kach
gra ni cy pań stwo wej, jed nost ki ope ra cyj ne WOP, po cząw szy od Sek cji 7 ba ta lio nu wzwyż,
za kła da ją i pro wa dzą na swo je od cin ki tecz ki obiek to we. W tecz kach tych jed nost ki ope -
ra cyj ne WOP w czę ści I kon cen tru ją na stę pu ją ce ma te ria ły:

– opis cha rak te ry zu ją cy od ci nek gra nicz ny z punk tu wi dze nia kontr wy wia dow cze go,
a w szcze gól no ści form i me tod sto so wa nych przez wro gów w upra wia niu prze stępstw
gra nicz nych, wy kaz sił roz po zna nia i agen tu ral ne go za bez pie cze nia gra ni cy oraz miejsc
do god nych do nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy;

– wy kaz roz pra co wań agen tu ral nych, agen tu ral ne go spraw dze nia i spraw ewi den cyj -
no -ob ser wa cyj nych – z na zwi ska mi fi gu ran tów;

– na stęp nie wy kaz bez kar nych prze rwań za ist nia łych na od cin ku gra nicz nym. Wy kaz
ten od zwier cie dla rów no cze śnie sto so wa ne przed się wzię cia zmie rza ją ce do wy kry cia
spraw ców i ochro ny pro fi lak tycz nej da ne go od cin ka gra ni cy.

Wy mie nio ne do ku men ty win ny dać peł ny ob raz ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj nej na
odcin ku i da ją moż ność opra co wać wła ści wie pla ny dla ochro ny gra ni cy pań stwo wej
na da nym od cin ku. Pla ny ta kie – po grun tow nej ana li zie ma te ria łów ze bra nych i usys te -
ma ty zo wa nych w tecz ce – jed nost ki ope ra cyj ne opra co wu ją raz na kwar tał. Za wie ra ją
one spra woz da nie z wy ko na nia pla nu agen tu ral no -ope ra cyj ne go przed się wzięć za ubiegły
kwar tał, ana li zę ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj nej na od cin ku, jej oce nę i de cy zję co
do kierun ku dal szej pra cy kontr wy wia dow czej oraz za da nia do wy ko na nia w na stęp nym
kwar ta le. 

Pla ny te za twier dza do wód ca lub je go za stęp cy do spraw zwia du od po wie dzial ni
za ochro nę da ne go od cin ka gra ni cy. Mie sięcz ne pla ny pra cy zwia dow czej opra co wa ne
na ich pod sta wie oraz in for ma cje i spra woz da nia o sta nie pra cy kontr wy wia dow czej
na da nym od cin ku, opra co wa ne dla jed no stek nad rzęd nych, sta no wią część II oma wia -
nej prze ze mnie tecz ki obiek to wej.
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Zna jąc me to dy i spo so by dzia ła nia Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w wal ce z wro giem
o peł ną nie na ru szal ność gra ni cy pań stwo wej, za sta nów my się, czy mo że ona być sku -
tecz nie pro wa dzo na bez ści słe go współ dzia ła nia or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go
z Woj ska mi Ochro ny Po gra ni cza. Trze ba ja sno stwier dzić, że nie. Za ko niecz no ścią ścisłej
współ pra cy mię dzy jed nost ka mi w wal ce z wro giem, a szcze gól nie z agen tu rą ob cych
wy wia dów, prze ma wia ją na stę pu ją ce oko licz no ści.

Jed nost ki ope ra cyj ne Wojsk Ochro ny Po gra ni cza dzia ła ją na bar dzo wą skim ob sza -
rze kra ju – przy le głym do li nii gra nicz nej – i w za sa dzie ich moż li wo ści ope ra cyj ne nie
się ga ją po za stre fę nad gra nicz ną. Na to miast prze stęp cy gra nicz ni, a szcze gól nie oso by
do ko nu ją ce te go prze stęp stwa z po le ce nia ob cych ośrod ków wy wia dow czych, przy by -
wa ją czę sto z głę bi kra ju lub zza gra ni cy. Tym sa mym co raz trud niej jest jed nost kom ope -
ra cyj nym WOP wy kryć i zde ma sko wać te go ro dza ju prze stęp ców przy go to wu ją cych
prze rzut, prze myt lub uciecz kę z kra ju z te re nów po ło żo nych po za stre fą nad gra nicz ną.
Więk sze moż li wo ści ma ją w tym kie run ku jed nost ki ope ra cyj ne or ga nów bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go, gdyż ma ją swo je od po wied ni ki na te re nie ca łe go kra ju. Jed nost ki ope -
ra cyj ne or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go mo gą więc w wie lu wy pad kach ujaw nić
oso by po dej rza ne o prze stęp stwa gra nicz ne, wska zać jed nost kom WOP za gro żo ne kie -
run ki i miej sca pla no wa nych na ru szeń gra ni cy, co w znacz nym stop niu mo że uspraw nić
ich dzia ła nie i wal kę z wro giem o peł ną nie na ru szal ność gra nic. Po za tym jed nost ki ope -
ra cyj ne or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go dzia ła ją ce na te re nie po wia tów przy gra -
nicz nych kon cen tru ją swo ją pra cę ope ra cyj ną wo kół zde cy do wa nie wro gie go ele men tu
po dej rza ne go o wro gą, an ty pań stwo wą dzia łal ność. Po nie waż wy wia dow cza i wszel ka
in na dzia łal ność wro ga w wie lu wy pad kach mo że być zwią za na z prze stęp stwa mi gra -
nicz ny mi, utrzy my wa nie łącz no ści z ob cy mi ośrod ka mi bar dzo czę sto od by wa się przez
gra ni cę. Za cho dzi rów nież uza sad nio na ko niecz ność ope ra cyj ne go współ dzia ła nia między
jed nost ka mi ope ra cyj ny mi or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go z jed nost ka mi ope ra -
cyj ny mi WOP w roz pra co wa niu dróg prze rzu to wych, prze myt ni czych, wy ko rzy sty wa -
nych przez wro ga. Ist nie ją rów nież wy pad ki, że lu dzie bę dą cy w za in te re so wa niu
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go nie upra wia ją wro giej dzia łal no ści, a przy go to wu -
ją uciecz kę za gra ni cę z in nych przy czyn. W tym wy pad ku ce lo wym jest prze ka za nie ma -
te ria łów do dal sze go roz pra co wa nia jed nost kom ope ra cyj nym Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza, gdyż le ży to w za kre sie ich dzia łal no ści. Gdy w to ku roz pra co wa nia osób
po dej rza nych o prze stęp stwa gra nicz ne jed nost ki ope ra cyj ne WOP ujaw nia ją dzia łal ność
an ty pań stwo wą, po wią za nia z ob cy mi ośrod ka mi wy wia dow czy mi, win ny o tym nie -
zwłocz nie za wia do mić za in te re so wa ne jed nost ki or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go
i uzgod nić z ni mi tok dal sze go po stę po wa nia.

Jed nost ki ope ra cyj ne Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, pro wa dząc pra cę kontr wy wia dow -
czą na po gra ni czu, wśród ele men tu po dej rza ne go o upra wia nie prze stępstw gra nicz nych,
mo gą nie jed no krot nie ujaw niać oso by po dej rza ne o szpie go stwo, mon to wa nie nie le gal -
nych or ga ni za cji i związ ków o ce lach an ty pań stwo wych za rów no na te re nie po gra ni cza,
jak i w głę bi kra ju. Roz pra co wa nie tej dzia łal no ści nie le ży w kom pe ten cji jed no stek ope -
ra cyj nych WOP, to też nie zwłocz nie ko mu ni ku ją o tym za in te re so wa ne jed nost ki ope ra -
cyj ne or ga nów bez pie czeń stwa, któ re zgod nie z ogól nie przy ję tą za sa dą przej mu ją
wszel kie ma te ria ły do dal sze go pro wa dze nia. Nie kie dy pro wa dzi się roz pra co wa nie
wspól nie z jed nost ka mi ope ra cyj ny mi WOP, gdyż mo gą one na te re nie stre fy nad gra nicz -
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nej, ze wzglę du na uzy ska nie wyj ścia, mieć lep sze do tar cie i lep sze moż li wo ści roz pra -
co wa nia fi gu ran tów za miesz ka łych na po gra ni czu. Po za tym za ko niecz no ścią ści słej
współ pra cy prze ma wia rów nież ta oko licz ność, że za rów no jed nost ki ope ra cyj ne or ga -
nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go po wia tów przy gra nicz nych, jak i jed nost ki ope ra cyj ne
WOP dzia ła ją na tym sa mym te re nie. Na le ży więc nie jed no krot nie uwzględ nić róż ne
przed się wzię cia ope ra cyj ne, jak np. sto so wa nie ope ra cyj nych za sa dzek na te re nie stre fy
nad gra nicz nej oraz współ dzia ła nie w wy pad ku za ist nie nia wro gie go ak tu. Ta kim ak tem
w pierw szym rzę dzie bę dzie bez kar ne na ru sze nie gra ni cy pań stwo wej do Pol ski, sa bo -
taż, dy wer sja, ter ror o cha rak te rze an ty pań stwo wym. O isto cie i zna cze niu tej współ pra -
cy w wal ce z wro gi mi agen tu ra mi na sy ła ny mi do kra ju świad czą na stę pu ją ce fak ty.
Na od cin ku gra ni cy za chod niej, w re jo nie miej sco wo ści Ża ry, kil ka krot nie nie le gal nie
prze kra czał gra ni cę do Pol ski agent ob ce go wy wia du Scha ak18. Po ścig pro wa dzo ny przez
WOP nie da wał re zul ta tu ze wzglę du na kom bi na cje, ja kie on sto so wał. Na sta cji gra -
nicz nej ku po wał bi let do sta cji po ło żo nej w głę bi kra ju, a fak tycz nie uda wał się w głąb
pa sa gra nicz ne go, gdzie po sia dał me li ny. Jed nost ka ope ra cyj na Wo je wódz kie go Urzę du
do spraw Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] po da ła, że we dług po sia da nych da nych Scha ak
nie le gal nie prze kra cza gra ni cę w okre ślo nym punk cie i ma nie usta lo ną me li nę w miej -
sco wo ści „J”. Na tej pod sta wie jed nost ka ope ra cyj na WOP po sta ra ła się w miej sco wo ści
o od po wied nie go taj ne go współ pra cow ni ka, któ ry na tych miast po in for mo wał WOP
o przy by ciu Scha aka, gdy ujaw nił się on po wtór nie u swe go me li nia rza. Pra cow ni cy ope -
ra cyj ni jed nost ki WOP i wo je wódz kie go urzę du wspól nie zor ga ni zo wa li po ścig i za trzy -
ma li szpie ga ade nau erow skie go wy wia du. Za trzy ma ny agent dał jed no st ce ope ra cyj nej
wyj ście na siat kę szpie gow ską na te re nie po wia tu Ża ry, któ rą wo je wódz ki urząd zli kwi -
do wał. Pra ca i wy si łek ope ra cyj ny obu jed no stek przy czy niły się w du żym stop niu do lep -
sze go za bez pie cze nia gra ni cy na tym od cin ku, nie mó wiąc już o re zul ta cie po li tycz nym.

Pew nej no cy let niej w miej sco wo ści Ko pa li no w po wie cie Lę bork (na od cin ku gra -
ni cy mor skiej) wy lą do wał de sant w skła dzie 4 agen tów ob ce go wy wia du, wraz z peł nym
wy po sa że niem szpie gow skim i bro nią. Służ ba gra nicz na, któ ra wy kry ła ten fakt, nie -
zwłocz nie roz po czę ła po ścig, po wia do mi ła wo je wódz ki urząd, któ ry nie zwłocz nie włą -
czył do ak cji si ły i środ ki, ja ki mi roz po rzą dzał. W trze cim dniu po ści gu pra cow ni cy
wo je wódz kie go urzę du w miej sco wo ści po ło żo nej w głę bi stre fy nad gra nicz nej na tknę li
się na prze stęp ców i w to ku po ści gu osa czy li gru pę w oko licz nych la sach, sta cza jąc z nią
wal kę, trzech szpie gów za bi to, a jed ne go uję to żyw cem.

Oba fak ty wska zu ją, że do bre re zul ta ty w wal ce z wro giem osią gnię to tyl ko dzię ki
współ dzia ła niu jed no stek ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go z jed nost -
ka mi ope ra cyj ny mi Wojsk Ochro ny Po gra ni cza.
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18 Jo achim Scha ak vel Wer ner Ro so cha vel Al fred Brau ling, ps. „Ju liusz” (ur. 10 XI 1930 r.), na ro -
do wość nie miec ka. W za so bie ar chi wal nym IPN w War sza wie od na le zio no do ku men ty od no szą ce się
do oskar że nia Jo achi ma Scha aka o przy na leż ność i kie ro wa nie „nie le gal ną” or ga ni za cją Ma zur skie Si ły
Wy zwo leń cze oraz pro wa dze nie dzia łal no ści wy wia dow czej na te re nie PRL. Zob.: AIPN, 0326/461, t. 3,
Ma te ria ły do ty czą ce szpie go stwa – Jo achim Scha ak, b.p.; AIPN, 1633/2548, „In for ma tor o oso bach ska -
za nych w PRL za dzia łal ność szpie gow ską w la tach 1944–1970”, War sza wa 1972, s. 378; P. Sku bisz,
Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�osób�zbie�głych�z kra�ju.�Ste�no�gram�wy�kła�du�wy�gło�szo�ne�go�przez�Ze�no�na
Po�la�ka�w mar�cu 1958�r., „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 531–585.
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Do ce nia jąc ro lę i zna cze nie współ pra cy jed no stek ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń -
stwa z jed nost ka mi ope ra cyj ny mi Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, prze wod ni czą cy Ko mi te -
tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i mi ni ster spraw we wnętrz nych, któ re mu WOP
pod le ga, wy da li wspól ne Za rzą dze nie nr 060/55 z 8e lip ca 1955 r. w tej spra wie.

Za rzą dze nie okre śla za sa dy współ pra cy mię dzy jed nost ka mi przy wy ko rzy sta niu sie -
ci agen tu ral nej, pro wa dze nia roz pra co wań agen tu ral nych i przy go to wa nia przed się wzięć
spe cjal nych. Za rzą dze nie zo bo wią zu je do wza jem nej wy mia ny in for ma cji na tym po lu.

Współ pra ca jed no stek ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go i WOP
w spra wach dot[yczą cych] sie ci agen tu ral nej jest ko niecz na mię dzy in ny mi dla te go, że
obie jed nost ki ope ra cyj ne wer bu ją sieć agen tu ral ną we dług za sad sto so wa nych w or ga -
nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Dla te go też jed nost ki ope ra cyj ne WOP po do ko na niu
wy bo ru kan dy da ta na wer bu nek spraw dza ją go w kar to te ce wo je wódz kie go urzę du.

Do prac zwią za nych z opra co wa niem kan dy da ta jed nost ka przy stę pu je, gdy wy nik
spraw dze nia jest ne ga tyw ny i kan dy dat zo stał za bez pie czo ny w kar to te ce Wo je wódz kie -
go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go kar tą EO-4 K19. W wy pad ku, gdy kan -
dy dat jest za re je stro wa ny przez jed nost kę ope ra cyj ną or ga nów bez pie czeń stwa, od no śna
jed nost ka WOP uzgad nia dal sze przed się wzię cia w sto sun ku do kan dy da ta. Na tej pod -
sta wie do pie ro moż na dojść do wnio sku, czy WOP ma prze jąć da ne go kan dy da ta, a więc
i ma te ria ły, ja kie po sia da urząd, czy też zre zy gno wać z dal sze go opra co wa nia kan dy da ta.

Je że li w to ku pra cy z po sia da ną agen tu rą jed nost ka ope ra cyj na or ga nów bez pie czeń -
stwa uzy ska ła do nie sie nie o po peł nio nym lub za mie rzo nym prze stęp stwie gra nicz nym,
da ne te po win na prze ka zać Wy dzia ło wi VII bry ga dy, względ nie Za rzą do wi VII do spraw
Zwia du (do ty czy to wo je wódz kich urzę dów po ło żo nych w głę bi kra ju). Tak sa mo jed -
nost ka ope ra cyj na WOP obo wią za na jest wszyst kie ma te ria ły do ty czą ce osób po dej rza -
nych o szpie go stwo i dy wer sję, upra wia nie zło śli wej pro pa gan dy an ty pań stwo wej,
ban dy ty zmu i ter ro ru zwią za ne go z re ak cyj nym pod zie miem prze ka zy wać za in te re so wa -
nym wy dzia łom ope ra cyj nym wo je wódz kich urzę dów.

Ten tryb po stę po wa nia obo wią zu je na tu ral nie w wy pad kach, któ re nie wy ma ga ją na -
tych mia sto we go dzia ła nia.

W wy pad kach nie cier pią cych zwło ki jed nost ki ope ra cyj ne or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go i WOP obo wią za ne są do współ dzia ła nia już na szcze blu po wia tu. Wy ma ga
to oczy wi ście wy mia ny ma te ria łów i in for ma cji po mię dzy kie row ni kiem urzę du a kie -
row ni kiem Sek cji 7 ba ta lio nu i od wrot nie. Win ni oni wów czas zmo bi li zo wać wszyst kie
po sia da ne środ ki, by nie do pu ścić do uciecz ki z kra ju lub do do ko na nia ak tów sa bo ta żu,
dy wer sji i ter ro ru, a na stęp nie do pie ro cze kać na in struk cje i po moc za in te re so wa nych
jed no stek ope ra cyj nych.

W wy pad kach uza sad nio nych ope ra cyj ną ko niecz no ścią, prze waż nie w związ ku z pro -
wa dze niem róż nych spraw ewi den cji ope ra cyj nej itp., jed nost ki ope ra cyj ne or ga nów bez -
pie czeń stwa i WOP mo gą na pe wien okres lub na sta łe prze ka zy wać so bie wza jem nie
po szcze gól nych taj nych współ pra cow ni ków. Prze ka za nie agen ta mo że jed nak na stą pić

Zasady współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza i Komitetu...
D
o
k
u
m
en

t
y

301

e W tek�ście: 12. 
19 Kar ta EO-4 K – kar ta, któ rą wy peł niał pra cow nik ope ra cyj ny (KdsBP) na kan dy da ta do wer bun -

ku. Na stęp nie prze ka zy wał ją do kar to te ki sie ci agen tu ral nej. AIPN, 3136/14, In struk cja Ko mi te tu ds.
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 017/55 z 8 IV 1955 r. o try bie re je stra cji spraw ewi den cji ope ra cyj nej
i tech ni ce ich ewi den cji w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, k. 53–62.
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wy łącz nie za zgo dą dy rek to ra za in te re so wa ne go de par ta men tu ope ra cyj ne go Ko mi te tu
lub sze fa Za rzą du VII Do wódz twa WOP. Na to miast prze ka zy wa nie in for ma to rów mo że
na stą pić na pod sta wie po ro zu mie nia kie row ni ka wo je wódz kie go urzę du z sze fem Wy -
dzia łu VII bry ga dy WOP. Prze ka zy wa nie od by wa się na za sa dach przy ję tych w or ga nach
bez pie czeń stwa pu blicz ne go. 

Ko niecz ność współ pra cy jed no stek ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go i WOP przy pro wa dze niu roz pra co wa nia agen tu ral ne go wy ni ka z fak tu, że jed nost -
ki WOP kie ru ją się ty mi sa my mi za sa da mi pra cy agen tu ral nej.

To też pra cow ni cy jed no stek ope ra cyj nych WOP przed za ło że niem ja kiej kol wiek spra -
wy obo wią za ni są uprzed nio spraw dzić fi gu ran ta w kar to te ce wo je wódz kie go urzę du
i De par ta men tu X Ko mi te tu. Do prac zwią za nych z za ło że niem i pro wa dze niem spraw
pra cow nik Zwia du WOP przy stę pu je, gdy wy nik spraw dze nia da nej oso by – pod le ga ją -
cej roz pra co wa niu lub ob ser wa cji – jest ne ga tyw ny i fi gu rant fi gu ru je tym sa mym
na koncie jed no stek WOP w kar to te ce De par ta men tu X Ko mi te tu, względ nie Wy dzia -
łu X te re no we go WUdsBP, na pod sta wie kar ty E -1420. W wy pad ku, gdy fi gu rant jest
rozpra co wy wa ny, względ nie ob ser wo wa ny przez jed nost kę ope ra cyj ną or ga nów bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go, pra cow nik Zwia du WOP uzgad nia dal szy tok po stę po wa nia. W za -
leż no ści od wa gi po sia da nych ma te ria łów oraz ich cha rak te ru prze ka zu je te in for ma cje
wła ści wej jed no st ce ope ra cyj nej, względ nie przyj mu je spra wę do dal sze go pro wa dze nia.

Obo wią zu je przy tym za sa da, że spra wy agen tu ral ne, a szcze gól nie roz pra co wa nia
ka na łów prze rzu to wych, mo gą być prze ka za ne do pie ro po uzy ska niu zgo dy dy rek to ra
za in te re so wa ne go de par ta men tu Ko mi te tu i sze fa Za rzą du VII Do wódz twa WOP. In ne
spra wy zaś na pod sta wie po ro zu mie nia kie row ni ka wo je wódz kie go urzę du z sze fem Wy -
dzia łu VII.

Prze ka zy wa nie spraw ewi den cji ope ra cyj nej od by wa się po dob nie – na za sa dach ogól -
nie przy ję tych w or ga nach bez pie czeń stwa.

Jed nost ki ope ra cyj ne WOP ma ją mniej sze środ ki dzia ła nia oraz mniej sze do świad -
cze nie ope ra cyj ne od jed no stek ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa. To też jed nost ki
ope ra cyj ne obo wią za ne są po móc jed nost kom WOP w kon kret nych roz pra co wa niach
agen tu ral nych i waż niej szych przed się wzię ciach ope ra cyj nych i współ pra co wać z ni mi
jak z każ dą jed nost ką or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Do ty czy to szcze gól nie do -
bo ru od po wied niej agen tu ry dla spraw dza nia cha rak te ru i ro dza ju ujaw nio nych i roz pra -
co wy wa nych przez Zwiad WOP ka na łów prze rzu to wych i prze myt ni czych, po mo cy
w opra co wy wa niu le gend i za dań dla agen tów Zwia du WOP wy ty po wa nych do wy ko -
ny wa nia te go ro dza ju za dań. Do ty czy to sze re gu in nych przed się wzięć ope ra cyj nych, jak
np. za opa try wa nie w od po wied nie do ku men ty wy ko rzy sta nej agen tu ry sto sow nie do przy -
go to wy wa nych le gend i za dań, sto so wa nia ob ser wa cji ze wnętrz nej nie któ rych szcze gól -
nie nie bez piecz nych fi gu ran tów, o ile na tu ral nie wy ma ga te go sy tu acja, prze pro wa dza nia
eks per tyz, usta leń i wy wia dów waż niej szych fi gu ran tów za miesz ka łych po za stre fą nad -
gra nicz ną, gdzie moż li wo ści ope ra cyj ne Zwia du są ogra ni czo ne. Dzię ki współ pra cy jed -
no stek WOP z or ga na mi bez pie czeń stwa wy kry to już nie jed ne go prze stęp cę.
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20 Kar ta E -14 by ła pod sta wo wą kar tą re je stra cyj ną (do 1962 r.), któ ra słu ży ła do re je stra cji osób
w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej. Zob. M. Ko ma niec ka, Mi�ni�prze�wod�nik�po ma�te�ria�łach�ewi�den�cyj�nych
Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa [w:] Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji…, s. 263–293.
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Mię dzy in ny mi dzię ki ta kiej po mo cy udzie lo nej Zwia do wi WOP or ga na bez pie czeń -
stwa ze bra ły od po wied nie da ne o wro giej dzia łal no ści Sau Sza ne, pra cow ni ka dy plo ma -
tycz ne go pań stwa Izra el, któ ry w 1954 r. za dzia łal ność prze rzu to wą oby wa te li PRL
na ro do wo ści ży dow skiej zo stał wy da lo ny z Pol ski. Spra wa ta w krót kich za ry sach mia -
ła na stę pu ją cy prze bieg.

Je den z de par ta men tów ope ra cyj nych Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go po sia dał da ne, że je den z pra cow ni ków dy plo ma tycz nych po sel stwa Izra el zaj mu -
je się prze rzu tem lu dzi za gra ni cę przy po mo cy fał szy wych pasz por tów. O po wyż szym
de par ta ment ten po wia do mił Za rząd VII. Przy pad ko wo Zwiad po sia dał rów nież da ne
agen tu ral ne, że dwaj nie zna ni osob ni cy, przy pusz czal nie z War sza wy, usi łu ją na te re nie
Zgo rzel ca nie le gal nie prze kro czyć gra ni cę do Ber li na. Zwiad pod sta wił tym osob ni kom
agen ta. Agent przez po śred ni ka umó wił spo tka nie we Wro cła wiu. Zwiad nie znał bliż -
szych da nych o fi gu ran tach i ich ak tu al nych za mia rach – zwró cił się więc do wo je wódz -
kie go urzę du z proś bą o wy ko rzy sta nie spo tka nia i pod ję cie ob ser wa cji za wy mie nio ny mi.
Wo je wódz ki urząd pod jął ob ser wa cję. W re zul ta cie usta lo no bliż sze da ne o fi gu ran tach,
co po zwo li ło za trzy mać ich w cza sie, gdy usi ło wa li prze kro czyć gra ni cę do NRD. Za -
trzy ma ni po sia da li fał szy we pasz por ty za gra nicz ne, któ re do star czył im pra cow nik dy -
plo ma tycz ny pań stwa Izra el. Zaj mo wa li się oni już od dłuż sze go cza su prze rzu tem lu dzi
przez gra ni cę. Wła ści we współ dzia ła nie mię dzy jed nost ką ope ra cyj ną Ko mi te tu i Zwia -
du, a w szcze gól no ści po moc ze stro ny wo je wódz kie go urzę du w zor ga ni zo wa niu ob ser -
wa cji nad fi gu ran ta mi itp., przy czy nia się do zde ma sko wa nia wro ga i do ulep sze nia
ochro ny gra ni cy pań stwo wej na gra nicz nych punk tach kon tro l nych. 

Współ pra ca jed no stek ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa i WOP w pra cy śled -
czej po le ga na tym, że za trzy ma ni za prze stęp stwa gra nicz ne cu dzo ziem cy i oso by po -
dej rza ne o dzia łal ność an ty pań stwo wą, a więc szpie go stwo, udział w nie le gal nej
or ga ni za cji itp., są nie zwłocz nie po prze słu cha niu na oko licz no ści po peł nio ne go prze -
stęp stwa gra nicz ne go kie ro wa ni do za in te re so wa nych jed no stek ope ra cyj nych or ga nów
bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Śledz twa w sto sun ku do tych ka te go rii osób Zwiad WOP
nie pro wa dzi. Iden tycz nie po stę pu je Zwiad z za trzy ma ny mi prze stęp ca mi gra nicz ny mi,
o ile w to ku śledz twa oka że się, że są oni współ pra cow ni ka mi ob cych wy wia dów, ośrod -
ków re ak cyj nej emi gra cji, względ nie człon ka mi pod ziem nych or ga ni za cji. Na kła da to
na or ga na bez pie czeń stwa pu blicz ne go obo wią zek in for mo wa nia jed no stek ope ra cyj nych
WOP, któ re prze ka za ły da nych prze stęp ców, o po stę pach śledz twa, o uzy ska nych wyj -
ściach na te ren stre fy i pa sa gra nicz ne go oraz o sen ten cji wy ro ków, ja kie za pa dły w po -
szcze gól nych spra wach. Brak in for ma cji w ta kiej dzie dzi nie dez orien tu je jed nost ki
ope ra cyj ne WOP.

Jed nost ki ope ra cyj ne WOP, a bę dą ni mi w za sa dzie wy dzia ły VII bry gad, in te re su ją
się re zul ta ta mi i wy ni kiem śledz twa oraz prze bie giem i wy ni kiem roz praw są do wych.
Od tych in for ma cji za le ży w pew nej mie rze dal sza pra ca i stan za bez pie cze nia gra ni cy
pań stwo wej na da nym od cin ku, co rów nież nie mo że być obo jęt ne or ga nom bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go.

Re ali za cja, pro wa dze nie wstęp ne śledz twa ze stro ny jed no stek ope ra cyj nych WOP
od by wa się na za sa dach ogól nie przy ję tych w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go.
Współ pra ca jed no stek ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa i WOP w za kre sie wy mia -
ny in for ma cji, w za kre sie wy mia ny ma te ria łów istot nych dla obu jed no stek od by wa się
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na szcze blu cen tral nym – mię dzy za in te re so wa ny mi dy rek to ra mi de par ta men tów Ko mi -
te tu a sze fem Za rzą du VII, a na szcze blu wo je wódz kim – mię dzy sze fem Wy dzia -
łu VII a kie row ni kiem urzę du oraz na szcze blu po wia tu – mię dzy sze fem po wia to we go
urzę du a kie row ni kiem Sek cji 7.

Gdy jed nost ki ope ra cyj ne przy go to wu ją ja kieś spe cjal ne przed się wzię cia na te re nie
stre fy nad gra nicz nej, win ny one uzgod nić te po su nię cia z od po wied ni mi jed nost ka mi.
Ma my na my śli te go ro dza ju przed się wzię cia jak or ga ni zo wa nie za sa dzek ope ra cyj nych
w stre fie nad gra nicz nej, prze rzut przez gra ni cę itp., re wi zje itp. Nie zbęd ne przed się wzię -
cia za in te re so wa ny kie row nik po wia to we go urzę du uzgad nia z kie row ni kiem Sek cji 7
ba ta lio nu. Ko niecz ność wza jem ne go uzgad nia nia ope ra cyj nych przed się wzięć jest po -
dyk to wa na wzglę da mi bez pie czeń stwa. W wy pad ku, gdy spra wy te nie są za wcza su
uzgad nia ne, mo że dojść do nie prze wi dzia nych i smut nych kon se kwen cji. W prze ciw nym
wy pad ku każ da jed nost ka ope ra cyj na za rów no or ga nów bez pie czeń stwa, jak i WOP, gdy
do sta je wia do mość o po ja wie niu się wie czo rem lub wcze snym ran kiem kil ku nie zna nych
lu dzi w stre fie nad gra nicz nej (i w do dat ku uzbro jo nych), mo że ich przy jąć za wro gów,
wszcząć prze ciw ko nim ope ra cję i nie raz do pro wa dzić do de kon spi ra cji przed się wzię -
cia, a na wet do nie po trzeb nej strze la ni ny i ofiar w lu dziach.

Na le ży przy tym pa mię tać, że po wyż sze nie do ty czy za sa dzek za ło żo nych przez żoł -
nie rzy WOP wy stę pu ją cych ofi cjal nie w mun du rach. Za sadz ki te są głów nie or ga ni zo -
wa ne w po bli żu sa mej li nii gra nicz nej. Po za tym jed nost ki ope ra cyj ne or ga nów
bez pie czeń stwa obo wią za ne są w wy pad ku bez kar ne go na ru sze nia gra ni cy do Pol ski nie -
zwłocz nie udzie lić mak sy mal nej po mo cy wszyst ki mi do stęp ny mi środ ka mi ope ra cyj ny -
mi jed nost kom WOP w ce lu uję cia spraw cy. Naj sku tecz niej szą po mo cą w ta kim wy pad ku
bę dzie na tych mia sto we włą cze nie po sia da nej sie ci agen tu ral nej w re jo nie prze rwa nia gra -
ni cy, ce lem ujaw nie nia osób po dej rza nych o do ko na nie prze stęp stwa i usta le nia spraw -
cy. Po żą da nym i ko niecz nym jest, by jed nost ki ope ra cyj ne bez pie czeń stwa dzia ła ją ce
na po gra ni czu, a szcze gól nie pra cow ni cy po wia to wych urzę dów, w co dzien nej pra -
cy – w cza sie ob słu gi wa nia sie ci agen tu ral nej nie za leż nie od sta wia nych jej za dań – na -
sta wia li agen tu rę na wy kry cie osób po dej rza nych o nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy
i in ne wy kro cze nia zwią za ne z gra ni cą pań stwo wą oraz by uzy ska ne in for ma cje prze ka -
zy wa li kie row ni kom sek cji 7 ba ta lio nów WOP. 

Jed nost ki ope ra cyj ne Wojsk Ochro ny Po gra ni cza obo wią za ne są na to miast wszel ki -
mi i do stęp ny mi środ ka mi udzie lić po mo cy or ga nom bez pie czeń stwa w wal ce z wro gą
dzia łal no ścią ob cych agen tur i nie miec kich ele men tów re wi zjo ni stycz nych. Aby udział
Zwia du WOP w tej wal ce był efek tyw ny, za in te re so wa ni kie row ni cy po wia to wych urzę -
dów win ni uzgad niać z kie row ni ka mi sek cji 7 od po wied nie wy tycz ne i wska zów ki, kie -
ro wać ich pra cą w za gad nie niu zwal cza nia re wi zjo ni zmu czy in nych prze stępstw
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na te re nie stre fy nad gra nicz nej. Nie za leż nie od te go jed nost ki ope ra cyj ne WOP ko rzy -
sta ją z kar to tek bez pie czeń stwa na tych sa mych za sa dach, co jed nost ki ope ra cyj ne or ga -
nów bez pie czeń stwa, oraz szko lą apa rat ope ra cyj ny w szko łach or ga nów BP21.

Źró�dło:�AIPN, 01521/538,�k. 1–26,�ory�gi�nał,�mps�po�wie�lo�ny.

Zasady współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza i Komitetu...
D
o
k
u
m
en

t
y

305

21 W grud niu 1948 r. pod po rząd ko wa nie Wojsk Ochro ny Po gra ni cza Mi ni ster stwu Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go wpro wa dzi ło za sad ni cze zmia ny w za kre sie kształ ce nia kadr Zwia du WOP. Od 1949 r. żoł -
nie rzom Zwia du WOP umoż li wio no uczest ni cze nie w szko le niach spe cja li stycz nych w Cen trum Wy -
szko le nia MBP (ośro dek od grud nia 1954 r. do grud nia 1956 r. funk cjo no wał ja ko Cen trum Wy szko le nia
KdsBP, a od grud nia 1956 r. do wrze śnia 1972 r. – Cen trum Wy szko le nia MSW. Od 1949 r. w CW MBP
roz po czę to szko le nie pra cow ni ków ope ra cyj nych dla Zwia du WOP). Spe cjal nie na po trze by WOP zor -
ga ni zo wa no dwa sied mio mie sięcz ne kur sy ozna czo ne sym bo lem „Z”, na któ rych przy go to wy wa no żoł -
nie rzy do pra cy ope ra cyj nej. Pro gram tych szko leń obej mo wał ta kie przed mio ty jak: pro ble ma ty ka pra cy
ope ra cyj nej apa ra tu BP, za gad nie nia po li tycz ne, za sa dy pro wa dze nia śledz twa, pra wo kar ne ma te rial ne,
pra wo gra nicz ne, kry mi na li sty ka oraz me dy cy na są do wa. Pro ces szko le nia kadr Zwia du WOP w ośrod -
kach kształ ce nia MBP (a na stęp nie MSW) zo stał ugrun to wa ny w dłuż szej per spek ty wie. Fakt ten prze -
ja wiał się w umoż li wie niu żoł nie rzom Zwia du w la tach 1949–1966 szko le nia w rocz nych szko łach
ofi cer skich na kie run ku ogól no ope ra cyj nym. AIPN, 1633/1217, W. Do ma gal ski, Ro�do�wód�Wyż�szej�Szko�-
ły�Ofi�cer�skiej�MSW�im.�Fe�lik�sa�Dzier�żyń�skie�go [w:] Wyż�sza�Szko�ła�Ofi�cer�ska�im.�Fe�lik�sa�Dzier�żyń�skie�-
go.�Ro�do�wód,�po�wsta�nie�i dzia�łal�ność.�Ju�bi�le�uszo�wa�se�sja�na�uko�wa 25–26�stycz�nia 1983�r.�(Ma�te�ria�ły
z se�sji�na�uko�wej), red. J. Ślęcz ka, Z. Krzysz to szek, Le gio no wo 1983, s. 3–18; AIPN, 1633/1203, J. Ślęcz -
ka, Ro�do�wód�Wyż�szej�Szko�ły�Ofi�cer�skiej�im.�F.�Dzier�żyń�skie�go, Le gio no wo 1989, s. 43–104.
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S T R E S Z c Z E N i E

Pro ces grun tow nych re form w re sor cie Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go prze pro wa -
dzo ny w Pol sce w la tach 1954–1956 oraz wpro wa dze nie 7 grud nia 1954 r. De kre tu Ra dy Pań stwa
o na czel nych or ga nach ad mi ni stra cji pań stwo wej w za kre sie spraw we wnętrz nych i bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go do pro wa dzi ły do in sty tu cjo nal nej zmia ny pod le gło ści Wojsk Ochro ny Po gra ni -
cza. Po wo ła nie Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych oraz umiesz cze nie w je go struk tu rach WOP
spo wo do wa ły, że re sort ten prze jął po roz wią za nym MBP od po wie dzial ność za za bez pie cze nie gra -
ni cy i kontr wy wia dow czą ochro nę po gra ni cza. Współ pra cę z Za rzą dem VII Zwia dow czym WOP
(oraz po ko lej nych re or ga ni za cjach w WOP – Za rzą dem II Zwia dow czym) kon ty nu owa ły w la -
tach 1954–1956 pio ny ope ra cyj ne Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Wza jem ną
wy mia nę in for ma cji po mię dzy ty mi jed nost ka mi pro wa dzo no za rów no na szcze blu cen tral nym,
jak i te re no wym. Ni niej sza edy cja źró dło wa ma na ce lu przy bli że nie pod sta wo wych in for ma cji
doty czą cych wy mia ru oraz za kre su tej współ pra cy. Efek tem tej ko ope ra cji by ło m.in. uję cie osób
po dej rza nych o nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy i pro wa dze nie dzia łal no ści „na rzecz ob ce go
wywia du”. Jed ną z nich był Adam Bo rycz ka – czło nek Zrze sze nia „Wol ność i Niezawi słość”.

Sło wa klu czo we: Zwiad WOP, Zarząd VII Zwiadowczy, Zarząd II Zwiadowczy, Wojska
Ochrony Pogranicza, Dowództwo WOP, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet do
spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

S u m m A R y

The process of the thorough reforms of the Ministry of the Public Security, carried out in Poland
in the years 1954–1956, and the introduction of the Decree of the State Council of 7th December
1954 concerning the central organs of the state administration for the interior and public security
led to an institutional change in the reporting line of the Border Guard Army. The establishment of
the Ministry of the Interior, and the inclusion of the Border Guard Army in its structure, resulted in
the Ministry taking over the responsibility from the dissolved Ministry of the Public Security for
the security of the border and counterintelligence protection of the borderland. The cooperation
with the Reconnaissance Board VII of the Border Guard Army (after following reorganizations of
the Border Guard Army: the Reconnaissance Board II) was continued by operational divisions of
the Public Security Committee in the years 1954–1956. Information was mutually exchanged
between these units both on the central and regional level. This source edition is aimed at outlining
basic information concerning the dimension and scale of the cooperation. The cooperation resulted,
inter alia, in the arrest of persons suspected of passing the border illegally and acting “for a foreign
intelligence service”. One of them was Adam Boryczka – a member of the Freedom and
Independence Association.

Key words: Reconnaissance Units of the Border Guard Army, Reconnaissance Board VII,
Reconnaissance Board II, Border Guard Army, Command of the Border Guard Army, Ministry of
the Public Security, Public Security Committee, Ministry of the Interior.
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Krok ku wolności. 
Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje,
red. Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, 
Rafał Reczek, 
Poznań 2015, ss. 356 

Ko lej ne rocz ni ce wy bo rów do Sej mu i Se na tu PRL
prze pro wa dzo nych 4 i 18 czerw ca 1989 r. skła nia ją
ba da czy do pod ję cia kwe stii ich zna cze nia dla prze -

bie gu pro ce su wy cho dze nia Pol ski z sys te mu ko mu ni stycz ne -
go. W więk szo ści pu bli ka cji wła śnie wy ło nie nie skła du dwóch
izb par la men tu trak to wa ne jest ja ko naj waż niej szy ele ment
prze ło mu po li tycz ne go, wień czą cy ne go cja cje władz
PRL – wy mu szo ne fa lą let nich pro te stów z 1988 r. – z przed -
sta wi cie la mi tzw. opo zy cji kon struk tyw nej. Bez wąt pie nia nie -
zwy kle istot ny udział w ak cie gło so wa nia bu dził już w 1989 r.
wie le wąt pli wo ści zwią za nych z za kre sem wy pra co wa ne go
wów czas kom pro mi su, któ ry po zwa lał kan dy da tom nie za leż -
nym na ry wa li za cję o za le d wie 35 proc. man da tów po sel skich. Świad czy ła o tym fre -
kwen cja wy bor cza (62 proc. w ska li kra ju), po ja wia ją ce się we zwa nia do boj ko tu wy bo -
rów, jak rów nież to czą ca się do dziś de ba ta hi sto ry ków pró bu ją cych oce nić to wy da rze nie.
Jed nym z gło sów w dys ku sji jest pu bli ka cja pt. Krok ku wol no ści. Wy bo ry czerw co -

we 1989 ro ku i ich kon se kwen cje, wy da na przez Od dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w Po zna niu oraz Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza. Zgod nie z za ło że nia mi re dak to -
rów to mu 19 za war tych w nim tek stów ma na ce lu uka za nie „moż li wie sze ro kie go wa -
chla rza uwa run ko wań spo łecz nych, po li tycz nych i go spo dar czych” to wa rzy szą cych
czerw co wym wy bo rom. Ana li zy ów cze snej rze czy wi sto ści zo sta ły spo rzą dzo ne z trzech
per spek tyw: mię dzy na ro do wej, ogól no pol skiej i lo kal nej – ogra ni czo nej (po za nie licz -
ny mi wy jąt ka mi) do wo je wódz twa po znań skie go w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych wy zna -
czo nych w 1975 r.1 Pre zen to wa ne opra co wa nia ma ją róż no rod ny cha rak ter. Obok ar ty -
ku łów stric te na uko wych znaj du ją się wśród nich ese je hi sto rycz ne oraz wspo mnie nia
uczest ni ków i świad ków zda rzeń okre su prze ło mu, na da ją ce pu bli ka cji bar dziej oso bi -
ste go cha rak te ru. Tek sty za war te w re cen zo wa nym zbio rze wzbo ga ca pły ta DVD. Za -
wie ra ona m.in. zbiór po nad stu zdjęć au tor stwa Ja na Ko ło dziej skie go, ilu stru ją cych at -
mos fe rę pa nu ją cą w Pol sce wio sną 1989 r., jak rów nież wy bór ma te ria łów z za so bu
Ar chi wum Pań stwo we go w Po zna niu oraz tam tej sze go Od dzia ło we go Ar chi wum IPN.

Au to rzy, uczest ni cy kon fe ren cji na uko wej „Krok ku wol no ści – wy bo ry czerw co -
we 1989 rok” zor ga ni zo wa nej 9–10 czerw ca 2014 r. w Po zna niu, po ru szy li roz ma ite
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1 Au to rzy tek stów ko rzy sta ją cy z za so bu ar chi wal ne go IPN opar li się na ma te ria łach zgro ma dzo -
nych w Od dzia ło wym Ar chi wum IPN w Po zna niu, po mi ja jąc ak ta wy two rzo ne przez Służ bę Bez pie -
czeń stwa z woj. ka li skie go, bę dą ce go hi sto rycz ną czę ścią Wiel ko pol ski. Do ku men ta cja ta znaj du je się
w Od dzia ło wym Ar chi wum In sty tu tu w Ło dzi.
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aspek ty do ko nu ją cych się prze mian, sze ro ko za ry so wu jąc ich tło2. Sto sun ko wo wie le
miej sca po świę ci li za gad nie niom eko no micz nym, rzad ko obec nym w pu bli ka cjach wy -
da wa nych przez IPN. Na uwa gę za słu gu je tekst An drze ja Za wi stow skie go, ana li zu ją ce -
go zja wi sko cy klicz no ści kry zy sów eko no micz nych w PRL oraz za ła ma nie go spo dar cze
lat osiem dzie sią tych XX w.3 Au tor oma wia pró by re form nie wy dol ne go sys te mu po dej -
mo wa ne przez eki pę gen. Woj cie cha Ja ru zel skie go. Pod kre śla eko no micz ne uza sad nie -
nie dla de cy zji o wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, ma ją cej – w opi nii władz – sta no wić
gwa ran cję uzdro wie nia go spo dar ki cen tral nie pla no wa nej i pchnię cia PRL na to ry wy -
zna cza ne przez funk cjo nu ją cy na Wę grzech mo del „gu la szo we go so cja li zmu”. Ko lej ne
nie po wo dze nia skut ko wa ły pra ca mi nad tzw. II eta pem re for my go spo dar czej, któ re go
prze ja wem by ła „ope ra cja ce no wo -do cho do wa”, po wo du ją ca w kwiet niu 1988 r. wy buch
pierw szej fa li straj ków. Nie ustan ne pro te sty, na bie ra ją ce rów nież cha rak te ru po li tycz ne -
go, zmu si ły PZPR nie tyl ko do roz po czę cia ne go cja cji z czę ścią opo zy cji, lecz tak że
do wpro wa dze nia na prze ło mie 1988 i 1989 r. sze re gu ustaw go spo dar czych, roz po czy -
na ją cych sku tecz ny de mon taż sys te mu na ka zo wo -roz dziel cze go.

Za gad nie nia zwią za ne z prze mia na mi go spo dar czy mi za ini cjo wa ny mi w la tach 1988–1990
po ru sza Ste fan Ko wal. Oma wia on spo łecz ne skut ki trans for ma cji, pro wa dzą ce nie kie dy
do wie lu ne ga tyw nych zja wisk4. In te re su ją ca jest rów nież ana li za – prze pro wa dzo nej nie -
rzad ko po spiesz nie – pry wa ty za cji, za ła ma nia han dlu za gra nicz ne go i nie do sto so wa nia
sys te mu edu ka cyj ne go III RP do wy ma gań no wo cze snej go spo dar ki wol no ryn ko wej.
Proble ma ty ka spo łecz na zo sta ła pod ję ta przez Ta de usza Wal la sa, ba da ją ce go m.in. po -
par cie Po la ków dla opo zy cji po li tycz nej w la tach osiem dzie sią tych ubie głe go stu le cia
i wy cią ga ją ce go na tej pod sta wie wnio ski na te mat sto sun ko wo ni skiej – bio rąc pod uwa -
gę ogrom spo łecz nych ocze ki wań w 1989 r. – fre kwen cji wy bor czej 4 czerw ca5. Au tor
zwra ca uwa gę na go to wość pol skie go spo łe czeń stwa do po no sze nia kosz tów re form, wy -
ni ka ją cą, je go zda niem, tak że z nie zna jo mo ści funk cjo no wa nia go spo dar ki wol no ryn ko -
wej. Bi lans zmian jest jed nak po zy tyw nie oce nia ny przez spo łe czeń stwo, o czym
świad czą wy ni ki ba dań po zio mu za do wo le nia z trans for ma cji eko no micz nej i po li tycz -
nej, któ rą po par ło po nad 71 proc. re spon den tów. Uzu peł nie niem tych roz wa żań są tek sty
po świę co ne bu do wa niu spo łe czeń stwa oby wa tel skie go6. Ża ło wać na le ży, że nie zo stał
w tym aspek cie sze rzej omó wio ny fe no men funk cjo no wa nia ko mi te tów oby wa tel skich
„So li dar no ści”, dźwi ga ją cych na so bie cię żar kam pa nii wy bor czej i two rzą cych pod wa -
li ny lo kal nych spo łecz no ści, or ga ni zu ją cych się w ko lej nych la tach m.in. po przez ak tyw -
ność sa mo rzą do wą.
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2 J. Eisler, Pol ska 1989 ro ku. Na dro dze do prze ło mu [w:] Krok ku wol no ści. Wy bo ry czerw co we 1989

i ich kon se kwen cje, red. K. Bia łec ki, S. Jan ko wiak, R. Re czek, Po znań 2015, s. 13–19.
3 A. Za wi stow ski, Ka pi ta lizm al bo śmierć? Eko no micz ne ku li sy upad ku wła dzy Pol skiej Zjed no czo -

nej Par tii Ro bot ni czej w 1989 ro ku [w:] Krok ku wol no ści…, s. 20–46.
4 S. Ko wal, Dwa dzie ścia pięć lat trans for ma cji pol skiej go spo dar ki. Prze mia ny ku no wo cze sno ści

czy nad ra bia nie za póź nień? [w:] Krok ku wol no ści…, s. 263–288.
5 T. Wal las, Re zul ta ty trans for ma cji sys te mo wej w Pol sce w świe tle spo łecz nych ocze ki wań [w:] Krok

ku wol no ści…, s. 289–301.
6 K. Po de mski, Spo łe czeń stwo oby wa tel skie w Pol sce dwa dzie ścia pięć lat po wiel kiej zmia nie [w:]

Krok ku wol no ści…, s. 242–262; J. Sza la cha -Jar mu żek, Czy wy bo ry 4 czerw ca zwięk szy ły pod mio to wość

spo łe czeń stwa pol skie go? Pol ska trans for ma cja ustro jo wa w per spek ty wie pro ce sów glo ba li za cyj nych

[w:] Krok ku wol no ści…, s. 302–311.
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Per spek ty wa ogól no pol ska prze ło mo we go ro ku 1989 uwzględ nio na zo sta ła w tek ście
Paw ła Sta cho wia ka, któ ry omó wił ro lę Ko ścio ła ka to lic kie go w koń co wym okre sie ist -
nie nia PRL i pod kre ślił klu czo wą ro lę przed sta wi cie li epi sko pa tu Pol ski w ne go cja cjach
władz z „kon struk tyw ną” opo zy cją sku pio ną wo kół Le cha Wa łę sy7. Za an ga żo wa nie hie -
rar chów słusz nie jest oce nio ne ja ko wa ru nek nie zbęd ny do za war cia kom pro mi su
przy Okrą głym Sto le, ze wzglę du na przy pi sy wa ną Ko ścio ło wi – za rów no przez stro nę
„spo łecz no -opo zy cyj ną”, jak i ko ali cyj ną (PZPR i par tie sa te lic kie) – ro lę gwa ran ta za -
wie ra ne go kon trak tu po li tycz ne go. Sta cho wiak rzu ca świa tło na cha rak te ry stycz ny styl
ko ściel nej dy plo ma cji, tj. nie chęć do „prze ja wów dia lo gu z wła dza mi, któ re mia ły by
widocz ny, pu blicz ny wy miar, przy jed no cze snym głę bo kim za an ga żo wa niu w kon tak ty
nie jaw ne i nie for mal ne”8. Trud ne do prze ce nie nia by ło tak że wspar cie udzie lo ne so li dar -
no ścio wym kan dy da tom w okre sie in ten syw nej kam pa nii wy bor czej.

Kil ka wąt pli wo ści wy ma ga ją cych szcze gó ło we go omó wie nia bu dzi ar ty kuł Sta ni sła -
wa Jan ko wia ka9. Kre śląc re alia koń ca 1988 r., au tor pi sze o go to wo ści władz do wciąg -
nię cia „do gry umiar ko wa nej opo zy cji” i rze ko mym sprze ci wie kie row nic twa PZPR
do pod ję cia roz mów z Le chem Wa łę są10. Stwier dze nie to jest sprzecz ne z po wszech nie
zna ny mi fak ta mi. Ne go cja cje z udzia łem prze wod ni czą ce go KK NSZZ „So li dar ność”
pro wa dzo no już od 31 sierp nia 1988 r. (pierw sze spo tka nie z gen. Cze sła wem Kisz cza -
kiem) i to wła śnie Wa łę sa wraz ze swo im po li tycz nym za ple czem był trak to wa ny przez
eki pę Woj cie cha Ja ru zel skie go ja ko opo zy cja umiar ko wa na, kon struk tyw na. Z przy to -
czo ne go frag men tu moż na wy cią gnąć wnio sek, że li der związ ku był po strze ga ny ja ko ra -
dy kał, pod czas gdy ta ką ro lę w krę gach par tyj nych przy pi sy wa no je go opo nen tom
sku pio nym w Gru pie Ro bo czej KK NSZZ „So li dar ność” oraz in nym re pre zen tan tom opo -
zy cji „nie kon struk tyw nej”, do któ rej za li cza no np. So li dar ność Wal czą cą i Kon fe de ra cję
Pol ski Nie pod le głej. Trud no jest uznać rów nież za sad ność po rów ny wa nia li czeb no ści
człon ków zde le ga li zo wa nej od 1982 r. „So li dar no ści” z li czeb no ścią dzia ła ją ce go jaw -
nie Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych, wspie ra ne go przez wła dze,
ma ją ce go re pre zen ta cję w Biu rze Po li tycz nym KC PZPR i za chę ca ją ce go do człon ko -
stwa w swo ich sze re gach roz ma ity mi ko rzy ścia mi na tu ry so cjal nej11. Li czeb ność obu
związ ków nie by ła w ża den spo sób mia rą ich re al nych wpły wów. Za ska ku ją co brzmi też
te za, bę dą ca być mo że echem to czą cych się dziś dys ku sji i spo rów po li tycz nych, o wy -
łącz nej od po wie dzial no ści Ja ro sła wa i Le cha Ka czyń skich (zo sta li wy mie nie ni ja ko je -
dy ni ze „śro do wi ska zwią za ne go z Le chem Wa łę są”) za roz pad Oby wa tel skie go Klu bu
Par la men tar ne go12. W rze czy wi sto ści by ło to zja wi sko na tu ral ne ze wzglę du na róż no -
rod ność ide ową osób two rzą cych OKP i nie unik nio ny pro ces two rze nia par tii po li tycz -
nych w wa run kach kształ tu ją ce go się sys te mu de mo kra tycz ne go. Jan ko wiak po mi ja tak że
oso bi ste am bi cje lau re ata Po ko jo wej Na gro dy No bla, a na pod sta wie tek stu moż na wnios -
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7 P. Sta cho wiak, Ko ściół ka to lic ki w pro ce sie pol skich prze mian 1988–1989. Apo geum zna cze nia

i po czą tek pro ble mów [w:] Krok ku wol no ści…, s. 62–73.
8 Ibi dem, s. 65.
9 S. Jan ko wiak, Zna cze nie wy bo rów 4 czerw ca 1989 ro ku dla zmian ustro jo wych w Pol sce [w:] Krok

ku wol no ści…, s. 47–61.
10 Ibi dem, s. 47.
11 Ibi dem, s. 49.
12 Ibi dem, s. 57.
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ko wać, że to po wo ła nie Po ro zu mie nia Cen trum uczy ni ło z Wa łę sy kan dy da ta na pre zy -
den ta13. Na to miast z ta kim za mia rem wy stą pił on już w przeded niu II Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów NSZZ „So li dar ność”, a więc kil ka ty go dni przed po wsta niem par tii, któ ra – co
nie ule ga wąt pli wo ści – we zwa nie przy spie sze nia tem pa zmian po li tycz nych i prze pro -
wa dze nia po wszech nych wy bo rów pre zy denc kich uczy ni ła swo im sztan da ro wym hasłem.
Za strze że nie bu dzi też ogra ni cze nie ana li zy po li ty ki Mi cha iła Gor ba czo wa wy łącz nie
do je go pu bli ka cji pt. Prze bu do wa i no we my śle nie dla na sze go kra ju i ca łe go świa ta

(War sza wa 1988) i cał ko wi te po mi nię cie oko licz no ści, któ re zmu si ły so wiec kie go przy -
wód cę do roz po czę cia zmian, tj. prze gra ne go przez ZSRS „wy ści gu zbro jeń” skut ku ją -
ce go prak tycz nym ban kruc twem tam tej szej go spo dar ki oraz pre sti żo wej klę ski
w Afga ni sta nie14. Te oko licz no ści by ły fak tycz ny mi de ter mi nan ta mi prób re form skost -
nia łe go sys te mu, a nie de kla ro wa na chęć po wro tu do „ide ałów le ni now skich”. Te go pod -
kre śle nia w ar ty ku le za bra kło.

Pro blem kam pa nii wy bor czej KO „So li dar ność” w aspek cie ogól no pol skim pod ję li
Adam Che rek i To masz Sar nec ki. Pierw szy z au to rów oba la je den z mi tów zwią za nych
z „wy bo ra mi kon trak to wy mi”, do ty czą cy słyn nych pla ka tów kan dy da tów „dru ży ny
Lecha” z prze wod ni czą cym KK związ ku. We dług po wszech nie pa nu ją ce go prze ko na nia
wspól ne go zdję cia z Wa łę są miał nie po sia dać Piotr Baum gart, a oko licz ność ta mia ła
do pro wa dzić do je go po raż ki w ry wa li za cji wy bor czej o miej sce w se na cie15. W rze czy -
wi sto ści Baum gart ta kim pla ka tem dys po no wał, w prze ci wień stwie do 23 in nych przed -
sta wi cie li ko mi te tów, któ rzy osta tecz nie zdo by li man da ty po sel skie i se na tor skie. Z ko lei
re la cja To ma sza Sar nec kie go po świę co na jest po wsta niu słyn ne go pla ka tu „W sa mo po -
łu dnie 4 czerw ca 1989” z Ga rym Co ope rem, za li cza ne go do naj bar dziej roz po zna walnych
sym bo li Czerw ca ’89, a któ ry po ja wił się na uli cach War sza wy do pie ro w dniu pierw szej
tu ry gło so wa nia16.

W re cen zo wa nym to mie nie za bra kło od nie sień do za gad nień mię dzy na ro do wych,
któ re w ca ło ści po ru sza ją dwa tek sty. W przy pad ku ar ty ku łu Mar ka Mi ko łaj czy ka moż -
na ża ło wać, że nie wie le miejsca po świę co no sta no wi sku Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii wo -
bec sa mych wy bo rów. Au tor skon cen tro wał bo wiem swo ją uwa gę na ana li zie sto sun ków
dwu stron nych tych państw z PRL w mie sią cach po prze dza ją cych akt gło so wa nia1 7. Dla
czy tel ni ków mniej obe zna nych z ar ka na mi hi sto rii za ska ku ją cy mo że być po zy tyw ny sto -
su nek Za cho du do gen. Ja ru zel skie go, po strze ga ne go ja ko „czło wie ka roz dar te go mię -
dzy umi ło wa niem swo je go kra ju a wy ni ka ją cą z geo po li tycz nych re aliów ule gło ścią
wo bec ZSRR”, któ re go aspi ra cji pre zy denc kich nie kwe stio no wa no, wi dząc w nich gwa -
ran cję za cho wa nia wy pra co wa ne go kon sen su su18. In te re su ją cym do peł nie niem ob ra zu
sy tu acji mię dzy na ro do wej był by od ręb ny ar ty kuł na te mat sta no wi ska Związ ku So wiec -
kie go i in nych „de mo lu dów” wo bec zmian za cho dzą cych w Pol sce, któ re w zgod nej opi -
nii hi sto ry ków za po cząt ko wa ły roz kład blo ku wschod nie go. W żad nej mie rze nie speł nia
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13 Ibi dem, s. 59–60.
14 Ibi dem, s. 53–54.
15 Miej sce w se na cie z woj. pil skie go zdo był ry wa li zu ją cy z nim Hen ryk Sto kło sa.
16 T. Sar nec ki, Dziel ny sze ryf czy bo ha ter ski ofi cer? [w:] Krok ku wol no ści…, s. 332–337.
17 M. Mi ko łaj czyk, Pań stwa za chod nie wo bec roz mów Okrą głe go Sto łu i wy bo rów czerw co wych

w Pol sce w 1989 ro ku [w:] Krok ku wol no ści…, s. 161–193.
18 Ibi dem, s. 163.
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tej ro li, in te re su ją ce ską di nąd, pod ręcz ni ko we opra co wa nie Jáno sa Ti schle ra do ty czą ce
wy łącz nie sy tu acji we wnętrz nej na Wę grzech i nie za wie ra ją ce w za sa dzie „pol skich od -
nie sień”19.

Zna czą cą część wy daw nic twa sta no wi pro ble ma ty ka re gio nal na. Sy tu ację pa nu ją cą
w śro do wi skach opo zy cyj nych Po zna nia przed sta wił Krzysz tof Rze pa, oma wia jąc for -
my ich dzia łal no ści po 13 grud nia 1981 r., nie odbie ga ją ce od ak tyw no ści po dej mo wa nej
w in nych re gio nach kra ju20. Cha rak te ry stycz ne dla sto li cy Wiel ko pol ski by ły sto sun ko -
wo du że wpły wy or ga ni za cji dzia ła ją cych po za struk tu ra mi nie le gal nej „So li dar no ści”:
Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej, Pol skiej Par tii So cja li stycz nej, So li dar no ści Wal czą -
cej oraz Ru chu „Wol ność i Po kój”. Au tor kon sta tu je względ ną sła bość śro do wisk so li -
dar no ścio wych, łą cząc ją z po dzia ła mi śro do wi ska wy ni ka ją cy mi z od mien no ści wi zji
funk cjo no wa nia związ ku. Rów nie in te re su ją ce są re flek sje by łe go dzia ła cza Nie za leż ne -
go Zrze sze nia Stu den tów Fi li pa Kacz mar ka, przed sta wia ją ce go ów cze sną rze czy wi stość
z per spek ty wy uczest ni ka wy da rzeń21.

Z ko lei z per spek ty wy władz lo kal nych roz wój wy da rzeń w re gio nie omó wił Ra fał
Re czek22. Opra co wa nie jest war to ścio we ze wzglę du na głę bię in for ma cyj ną, jak kol wiek
dys ku syj na jest je go for ma – two rzą go głów nie róż nej dłu go ści cy ta ty. Au tor opie ra się
na swo ich wcze śniej szych pu bli ka cjach po ru sza ją cych oma wia ne za gad nie nie i sto su je
licz ne cy to wa nia „w ory gi nal nym kształ cie z przy pi sa mi”23. Spo wo do wa ło to wy stą pie -
nie w wie lu miej scach po dwój nych przy pi sów oraz sys te mu wie lo krot nych cu dzy sło -
wów, utrud nia ją ce go czy tel ni ko wi od biór tek stu głów ne go. Prost szym roz wią za niem
by ło by wy łącz nie omó wie nie (czy też w uza sad nio nych przy pad kach za cy to wa nie) swo -
ich wcze śniej szych opra co wań, choć au to ro wi przy świe ca ła za pew ne idea unik nię cia za -
rzu tu pre zen ta cji usta leń in nych ba da czy ja ko wła snych. Kon tro wer syj nym roz wią za niem
jest rów nież przy ta cza nie in exten so ca łych do ku men tów (naj dłuż szy li czy po nad dwie
stro ny). Do ty czy to rów nież źró deł po wszech nie zna nych (jak apel Wa łę sy z we zwa niem
do fi nan so we go wspar cia kam pa nii ko mi te tów oby wa tel skich)24 i pre zen to wa nych w li -
te ra tu rze (ze staw py tań do kan dy da tów opo zy cji opra co wany przez De par ta ment III Mi -
ni ster stwa Spraw We wnętrz nych)25. Źró dła te na le ża ło by stre ścić lub za wrzeć w anek sie
źró dło wym. Do dat ko wo, zgod nie z ty tu łem, ar ty kuł miał do ty czyć ob ra zu ów cze snej rze -
czy wi sto ści w Wiel ko pol sce, pod czas gdy od naj dzie my w nim pre zen to wa ny w ca ło ści
do ku ment wy two rzo ny w Ko mi te cie Wo je wódz kim PZPR w Zie lo nej Gó rze, le żą cej
na zie mi lu bu skiej26. Sła bo ścią ar ty ku łu jest do pro wa dze nie nar ra cji wy łącz nie do mo -
men tu gło so wa nia i po mi nię cie spo łecz ne go od bio ru wy ni ków wy bor czej ry wa li za cji.
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19 J. Ti schler, Wpływ sy tu acji w Pol sce na prze mia ny spo łecz no -po li tycz ne do ko nu ją ce się na Wę -

grzech w 1989 ro ku [w:] Krok ku wol no ści…, s. 194–202.
20 K. Rze pa, Opo zy cja przed wy bo ra mi w 1989 ro ku w Wiel ko pol sce [w:] Krok ku wol no ści…, s. 74–89.
21 F. Kacz ma rek, Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów w Po zna niu wo bec wy bo rów czerw co wych 1989

ro ku [w:] Krok ku wol no ści…, s. 143–160.
22 R. Re czek, Re ak cja lo kal nych władz i spo łe czeń stwa Wiel ko pol ski na roz wój wy da rzeń w 1989 ro -

ku [w:] Krok ku wol no ści…, s. 90–129.
23 Ibi dem, s. 90.
24 Ibi dem, s. 117–118.
25 Ibi dem, s. 111.
26 Ibi dem, s. 96–97.
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W re cen zo wa nym zbio rze zna la zły się też dwa tek sty po świę co ne te ma ty ce ar chi wal -
nej. Za mia rem To ma sza Ce gla rza by ła pre zen ta cja czę ści za so bu Od dzia ło we go Ar chi -
wum IPN w Po zna niu do ty czą ce go po li tycz ne go prze ło mu. Nie ste ty, au tor ogra ni czył się
w za sa dzie do omó wie nia do ku men ta cji zgro ma dzo nej w ra mach: dwóch kwe stio na riu -
szy ewi den cyj nych, dwóch spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia, trzech spraw obiek to wych
i akt kon tro l nych śledz twa. Spo wo do wa ło to stwo rze nie swo iste go „prze glą du wy da rzeń”
i od two rze nie czę ści dzia łań SB, bez sfor mu ło wa nia wnio sków ogól nych do ty czą cych
cha rak te ru wy twa rza nej przez nią do ku men ta cji i zna cze nia za cho wa nych ar chi wa liów
dla osób ba da ją cych hi sto rię naj now szą. W tek ście brak wy ka zów ilo ścio wych (czy choć -
by sza cun ków) do ty czą cych: spraw ope ra cyj nych zwią za nych bez po śred nio z wy da rze -
nia mi roz gry wa ją cy mi się w 1989 r., śledztw wo bec osób ła mią cych „po rzą dek praw ny
PRL”, li czeb no ści sie ci oso bo wych źró deł in for ma cji wy ko rzy sty wa nych wów czas przez
„bez pie kę” do in wi gi la cji miesz kań ców wo je wództw: ko niń skie go, lesz czyń skie go,
pilskie go, po znań skie go i zie lo no gór skie go. Stan opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go
po 15 la tach dzia łal no ści In sty tu tu po zwa lał już na przy go to wa nie te go ro dza ju ze sta -
wień (łącz nie z po da niem sy gna tur akt), któ re w zna ko mi ty spo sób uła twia ją pra cę oso -
bom ko rzy sta ją cym z ar chi wa liów IPN. Spe cy ficz ne jest rów nież po dej ście au to ra do akt
OZI. Oczy wi stym jest, że wy ma ga ją one „wy jąt ko wej uwa gi i rze tel nej ana li zy tre ści ze
stro ny ba da cza”, jed nak Ce glarz wy łą cza je de fac to z pro wa dzo nych przez sie bie ba dań,
za sła nia jąc się bra kiem moż li wo ści we ry fi ka cji „praw dzi wo ści in for ma cji wy two rzo nych
przez agen tu rę”. Idąc to kiem my śle nia au to ra opra co wa nia, moż na za kwe stio no wać
wiary god ność in for ma cji zgro ma dzo nych przez SB w ra mach spraw ope ra cyj nych (uzy -
ski wa nych naj czę ściej od sie ci agen tu ral nej) czy do ku men ta cji śled czej (praw do po do -
bień stwo wy mu sze nia ze znań itd.), po nie waż nie za wsze ist nie je moż li wość „do tar cia
do dru gie go źró dła (czy «do dat ko we go po twier dze nia źró dło we go»)”27. Tym cza sem za -
da niem hi sto ry ka jest wła śnie przed sta wie nie od bior cy wszyst kich do stęp nych źró deł,
ich kry tycz na ana li za oraz udo wod nie nie lub pod wa że nie ich wia ry god no ści, a nie prze -
mil cze nie ich z po wo du chę ci za cho wa nia „na uko wej po praw no ści”. Ce glarz, zda jąc
sobie spra wę z ogrom nej ska li znisz czeń es bec kich ar chi wa liów z koń ca lat osiem dzie -
sią tych, do strze ga na szczę ście wa gę ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych, bę dą cych czę sto je -
dy nym śla dem dzia łań służb spe cjal nych PRL. Po mi ja na to miast zu peł nie zna cze nie
po mo cy ewi den cyj nych w for mie kar to tek ope ra cyj nych oraz dzien ni ków re je stra cyj nych
i ar chi wal nych, jak też war tość da nych za war tych w Zin te gro wa nym Sys te mie Kar to tek
Ope ra cyj nych.

Znacz nie więk szą war tość po znaw czą ma ar ty kuł Ra fa ła Ko ściań skie go do ty czą cy
bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów SB w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw We wnętrz nych
w Po zna niu, wy czer pu ją cy w za sa dzie pod ję ty te mat28. Uzu peł nie nia wy ma ga jed na kwe -
stia – za sy gna li zo wa na przez au to ra – czy li usu wa nie z po szcze gól nych te czek po je dyn -
czych do ku men tów. Pro ce der ten w ję zy ku funk cjo na riu szy był okre ślo ny mia nem
„od chu dza nie te czek”. Po ję cie zo sta ło uku te po zor ga ni zo wa nej 31 lip ca 1989 r. te le kon -
fe ren cji gen. bryg. Hen ry ka Dan kow skie go z udzia łem przed sta wi cie li jed no stek wo je -
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27 Ibi dem, s. 205.
28 R. Ko ściań ski, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men tów Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz -

nych w Po zna niu w la tach 1989–1990 [w:] Krok ku wol no ści…, s. 221–241.
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wódz kich pod le głych MSW, w trak cie któ rej wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i szef
SB po le cił „od chu dze nie szaf”, tj. znisz cze nie m.in. „in for ma cji do ty czą cych głów nie
ugru po wań opo zy cyj nych «So li dar no ści» i dzia łal no ści kle ru ka to lic kie go, któ re mo gły -
by na su nąć po dej rze nie, że służ ba na sza roz po zna wa ła nie tyl ko szko dli wą dzia łal ność
po li tycz ną tych śro do wisk, lecz tak że in ge ro wa ła np. w le gal ną dzia łal ność związ ków
czy wol ność re li gij ną”29. Jak za uwa żył je den z funk cjo na riu szy, „od chu dze nie” te czek
spra wi ło, że „po tej ope ra cji po zo sta ły prak tycz nie ob wo lu ty”30. We dług by łe go na czel -
ni ka Wy dzia łu II WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim „znaj du ją ce się w Wy dzia le «C»
ma te ria ły by ły wy po ży cza ne i z po wro tem skła da ne, ale już w znacz nie skrom niej szym
ilo ścio wo wy mia rze. Nu mer re je stra cyj ny nie ule gał zmia nie, tyl ko uby wa ło za war to ści
tecz ki”31. Na le ży pod kre ślić, że pro ce der „od chu dza nia” miał cha rak ter ogól no pol ski,
cze go do wo dem jest po słu gi wa nie się tym ter mi nem przez funk cjo na riu sza gdań skie go
WUSW, któ ry w ra mach do cho dze nia pro wa dzo ne go prze ciw ko za stęp com sze fa ds. SB
płk. Ze no no wi Rin go wi i płk. Ja no wi So snow skie mu (w związ ku z nisz cze niem ma te -
ria łów „bez pie ki”) mó wił o za ini cjo wa nym la tem 1989 r. prze glą dzie za war to ści te czek:
„Pa mię tam, że w pierw szym eta pie wszyst kie ma te ria ły ar chi wal ne by ły ra czej od chu -
dza ne i usu wa no z nich zbęd ne do ku men ty, za cho wu jąc naj istot niej sze. Na te czyn no ści
spo rzą dza no pro to ko ły znisz czeń z za zna cze niem, ja kie do ku men ty z akt znisz czo no, na -
stęp nie ta ki pro to kół po zo sta wia no w ak tach da nych ma te ria łów”32. Po wra ca jąc do usta -
leń Ko ściań skie go, na le ży zgo dzić się z wnio skiem, że pu sto sze nie es bec kich ar chi wów
kon ty nu owa no po wy da niu 31 stycz nia 1990 r. przez Kisz cza ka de cy zji „w spra wie za -
ka zu nisz cze nia do ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz nych”, co po twier dza ją ze zna -
nia funk cjo na riu szy z re gio nów kra ju33.

In te re su ją cym do peł nie niem to mu by ły by od ręb ne tek sty do ty czą ce ro li Ko ścio ła
w Wiel ko pol sce w la tach osiem dzie sią tych (ko re spon du ją ce z ar ty ku łem Sta cho wia ka).
Nie mniej waż ne by ły by pró by ana li zy sy tu acji eko no micz nej w re gio nie na tle ogól ne -
go ob ra zu go spo dar ki PRL (od no szą ce się do tek stów An drze ja Za wi stow skie go i Mał -
go rza ty Ma cha łek34). Po wyż sze ar ty ku ły po zwo li ły by na stwo rze nie per spek ty wy
po rów naw czej i ewen tu al ne uchwy ce nie lo kal nej spe cy fi ki ów cze snych re aliów.

Se ba stian Pi lar ski

Artykuły recenzyjne i recenzje
A

R
T

Y
K

U
ŁY

 R
EC

EN
Z

Y
JN

E I R
EC

EN
Z

JE

313

29 ASRPT, II. K 676/93, t. 4, Wy ciąg z te le kon fe ren cji z udzia łem wi ce mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i sze fa SB MSW gen. bryg. Hen ry ka Dan kow skie go oraz ko men dan ta KG MO gen. bryg. Ze no na
Trzciń skie go zor ga ni zo wa nej 31 VII 1989 r., b.d., k. 939–940.

30 AIPN, 01255/1026, Oświad cze nie st. in spek to ra Gru py IV RUSW w Opocz nie st. chor. Pio tra Zyg -
mun ta Jóź wi ka, 18 IV 1990 r., k. 361.

31 ASRPT, II. K 676/93, t. 4, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ja na Gał wy, 17 X 1990 r., k. 874.
32 Po zo sta ła do ku men ta cja prze trwa ła co naj wy żej do stycz nia 1990 r., kie dy to do koń czo no pro ces

nisz cze nia akt SB. AIPN Gd, 493/2, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ry szar da Ber dy sa, by łe go za stęp -
cy na czel ni ka Wy dzia łu IV/SiA WUSW w Gdań sku, 11 III 1992 r., k. 21–22.

33 We dług ze znań na czel ni ka Wy dzia łu Stu diów i Ana liz WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim Alek -
san dra Cho rą że go: „Pra ca nad bra ko wa niem do ku men ta cji ope ra cyj nej trwa ła w za sa dzie do koń ca mej
służ by, czy li pra wie ostat nich dni lip ca 1990 r.”. ASRPT, II. K 676/93, t. 4, Pro to kół prze słu cha nia świad -
ka Alek san dra Cho rą że go, 27 IX 1990 r., k. 768.

34 M. Ma cha łek, Rok 1989 a Pań stwo we Go spo dar stwa Rol ne [w:] Krok ku wol no ści…, s. 130–142.
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Sym�po�zjum�na�uko�we
„Stan�da�ry�za�cja�ar�chi�wal�ne�go�opi�su�
in�for�ma�cyj�ne�go”.
Olsz�tyn, 22–23�paź�dzier�ni�ka 2015�r.

Wdniach 22–23 paź dzier ni ka 2015 r. na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim
w Olsz ty nie od by ło się sym po zjum, któ re go te ma ty ką by ła „Stan da ry za cja ar -
chi wal ne go opi su in for ma cyj ne go”. W cza sie je go trwa nia wy gło szo no pięt -

na ście re fe ra tów. By ło to już czwar te spo tka nie po świę co ne teo re tycz nym i prak tycz nym
pro ble mom ar chi wi sty ki. Dwu dnio we ob ra dy po pro wa dzi li Krzysz tof Na roj czyk z Uni -
wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go oraz Pa weł Perzy na z In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w Ło dzi.

Pre le gen tów oraz uczest ni ków ob rad w imie niu or ga ni za to rów przy wi ta ła An na Że -
gliń ska z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie. Szcze gól ne sło wa po wi -
ta nia skie ro wa ła do Boh da na Ry szew skie go, któ ry jest od 2012 r. ini cja to rem co rocz nych
sym po zjów ar chi wal nych. Ra fał Leś kie wicz z In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej za pre zen to -
wał pierw szy tom ma te ria łów po kon fe ren cyj nych, w któ rym ze bra no re fe ra ty wy gło szo -
ne w cza sie dru gie go sym po zjum w 2013 r. Gwo li przy po mnie nia war to wspo mnieć, że
zo sta ło ono po świę co ne za sa dzie struk tu ral nej ja ko pod sta wie opi su ar chi wa liów w zin -
te gro wa nych sys te mach in for ma cji ar chi wal nej.

Część pierw szą ob rad otwo rzył Boh dan Ry szew ski, któ ry po dzię ko wał or ga ni za to -
rom za przy go to wa nie ko lej ne go spo tka nia w Olsz ty nie, a tak że przed sta wił ku li sy for -
mu ło wa nia pro ble mów ba daw czych oma wia nych w cza sie spo tkań. B. Ry szew ski
przy bli żył hi sto rię ba dań nad pro ble ma mi kom pu te ry za cji ar chi wów i jej teo re tycz ny mi
pod sta wa mi. Pod kre ślił, że wy pra co wa ne kil ka de kad wcze śniej me to dy i za ło że nia kom -
pu te ry za cji wy ka zu ją uni wer sa lizm i mi mo upły wu lat na dal po zo sta ją ak tu al ne. Przy po -
mniał, że wy ni ki je go ba dań zo sta ły w 1994 r. opu bli ko wa ne w książ ce pt. Pro�ble�my

kom�pu�te�ry�za�cji�ar�chi�wów. Na stęp nie B. Ry szew ski wspo mniał o za ło że niach pro jek tu,
któ ry do pro wa dził go do sfor mu ło wa nia za sa dy struk tu ral nej oraz opra co wa nia stan dar -
du FO PAR, uwzględ nia ją ce go spe cy fi kę pol skie go za so bu ar chi wal ne go. Za pro po no wa -
ny stan dard zo stał, nie ste ty, nie uf nie przy ję ty w śro do wi skach ar chi wal nych i jest ma ło
zna ny, acz kol wiek był czę ścią pro gra mu na ucza nia stu den tów ar chi wi sty ki w To ru niu
i Olsz ty nie. Wy mie nio ne przez B. Ry szew skie go za gad nie nia sta ły się wła śnie punk tem
od nie sie nia dla sym po zjów po świę co nych teo re tycz nym pro ble mom ar chi wi sty ki. 

Ko lej ny re fe rat wy gło sił Wła dy sław Stęp niak, któ ry sku pił się na pro ble mach stan -
da ry za cji opi su ar chi wal ne go w świe tle po trzeb pol skich ar chi wów. Na wstę pie stwier -
dził, że obec nie ce lem stra te gicz nym ar chi wów pań stwo wych jest stwo rze nie mo de lu
pro wa dze nia ewi den cji oraz opra co wa nia ze spo łu ja ko pod sta wy do bu do wy i roz wo ju
sys te mów in for ma tycz nych wspo ma ga ją cych dzia ła nia me ry to rycz ne ar chi wów pań stwo -
wych w ca łym ich za kre sie. Stan dard opi su ar chi wal ne go w tym świe tle jest jed nym z fun -
da men tal nych skład ni ków tej stra te gii. W. Stęp niak przy po mniał też o teo re tycz nych
pod wa li nach pol skiej ar chi wi sty ki, do któ rej na wią zał w swo im wy stą pie niu B. Ry szew -
ski. Pre le gent pod kre ślił, że przez la ta w ar chi wach pań stwo wych na bar dzo do brym
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pozio mie sta ła dzia łal ność me to dycz na do ty czą ca opra co wa nia i opi su ma te ria łów ar chi -
wal nych. To po wo du je, że w pro ce sie kształ to wa nia stan da ry za cji opi su ar chi wal ne go
w pol skich ar chi wach nie moż na o tym do rob ku za po mi nać. Re fe rent przy po mniał tak -
że, że 1 li sto pa da 2015 r. we szła w ży cie zno we li zo wa na usta wa o na ro do wym za so bie
ar chi wal nym, któ ra w wie lu swo ich punk tach wpro wa dza fun da men tal ne zmia ny. Zo bo -
wią zu je ona m.in. na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych do pro wa dze nia dzia -
łal no ści in for ma cyj nej i two rze nia sys te mów in for ma tycz nych. Dzię ki te mu pro jekt
„Ar chi wum do ku men tu elek tro nicz ne go”, zgło szo ny przez NDAP, bę dzie fi nan so wa ny
ze środ ków unij nych. Aby uspraw nić dzia ła nia zmie rza ją ce do re ali za cji wspo mnia ne go
pro jek tu, zo sta ła przez NDAP po wo ła na Ra da ds. In for ma ty za cji oraz ze spo ły na uko we
(w za kre sie przy go to wa nia za sad opra co wa nia ma te ria łów ar chi wal nych, stan dar du opi -
su ma te ria łów ar chi wal nych, wska zó wek do ty czą cych spo rzą dza nia in dek sów). W. Stęp -
niak krót ko omó wił wy ni ki prac po wo ła nych ze spo łów oraz wska zał, że for mu ło wa ne
przez nie te zy koń co we sta ną się w przy szło ści stan dar dem opi su ar chi wal ne go sto so wa -
nym w pol skich ar chi wach. Część z nich zo sta ła już zresz tą za war ta w pro jek cie Nor my
Opi su Ma te ria łów Ar chi wal nych (NO MA). W. Stęp niak skie ro wał za pro sze nie dla B. Ry -
szew skie go i je go współ pra cow ni ków do uczest nic twa w po sie dze niu ze spo łu opra co -
wu ją ce go stan dard NO MA. 

Pa weł Perzy na swój re fe rat po świę cił stan da ry za cji opi su ar chi wal ne go w kon tek ście
di gi ta li za cji ar chi wa liów. Kon struk cja je go wy stą pie nia – jak sam przy znał – na wią zy -
wa ła do re fe ra tu An drze ja Bier na ta na te mat kom pu te ry za cji i di gi ta li za cji w ar chi wach
pań stwo wych, wy gło szo ne go w 2014 r. w Olsz ty nie. Na po cząt ku P. Perzy na wy ja śnił
po ję cia „stan da ry za cja” i „di gi ta li za cja” w od nie sie niu do róż nych dzie dzin wie dzy. To,
co dzie li te dwa po ję cia, jest nie wąt pli wie bar dzo istot ne: di gi ta li za cja to czyn ność tech -
nicz na, a stan da ry za cja to pro ces twór czy ma ją cy na ce lu wy pra co wa nie okre ślo nych
norm i za sad w po stę po wa niu. P. Perzy na, ob ser wu jąc pra ce ar chi wów pań stwo wych, do -
szedł do wnio sku, że ma so wa di gi ta li za cja sta ła się prio ry te to wym za da niem. Po wo dem
te go są po zy ski wa ne środ ki z fun du szy eu ro pej skich i pro gra mów rzą do wych, a nie prze -
my śla na stra te gia roz wo ju. Po twier dza ją to do stęp ne da ne sta ty stycz ne. Re fe rent za dał
py ta nie, czy dla do raź nej ko rzy ści war to po rzu cać re ali za cję pod sta wo wych funk cji, ja -
kie zo sta ły przy pi sa ne ar chi wom pań stwo wym. P. Perzy na przy po mniał sło wa Hu ber ta
Waj sa o tym, że di gi ta li za cja nie po le ga je dy nie na umiesz cza niu wi ze run ku (ska nu) do -
ku men tu w sie ciach roz le głych, a pierw szym na rzę dziem umoż li wia ją cym wy ko rzy sta -
nie ob ra zu cy fro we go po wi nien być in wen tarz ar chi wal ny, któ ry mu si zawierać ze stan -
da ry zo wa ne ele men ty opi su ar chi wal ne go. Ta kie ro zu mo wa nie po win no uwzględ niać
pla ny di gi ta li za cyj ne w ar chi wach. Tak jed nak nie jest, gdyż po trze by in for ma cyj ne spo -
łe czeń stwa kształ tu ją pra cę ar chi wów pań stwo wych w Pol sce. W związ ku z tym opra co -
wa nie ze szło na dal szy plan. P. Perzy na wy ra ził prze ko na nie, że ta ka sy tu acja szko dzi
na uko we mu opra co wy wa niu do ku men tów, a w ar chi wach pań stwo wych trwa swo isty
wy ścig di gi ta li za cyj ny. Trze ba pa mię tać, że wy pra co wa nie oraz wdro że nie od po wied nie -
go stan dar du opi su ma te ria łów ar chi wal nych uła twi użyt kow ni ko wi od na le zie nie od po -
wied nie go ska nu do ku men tu w sie ci roz le głej. Opra co wa nie stan dar du opi su ar chi wal -
ne go pro wa dzi bo wiem do upo rząd ko wa nia i ujed no li ce nia me to dy ki ar chi wal nej.
Pre le gent po wtó rzył, że po win ny tu taj zo stać za sto so wa ne efek ty pra cy B. Ry szew skie -
go w kwe stii kom pu te ry za cji ar chi wów. Waż ne w tej ma te rii są rów nież stan dar dy ar chi -
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wal ne sfor mu ło wa ne przez Mię dzy -
na ro do wą Ra dę Ar chi wów, któ re two -
rzą wza jem nie uzu peł nia ją cą się ca -
łość. U pod staw ich wpro wa dze nia
zna lazł się użyt kow nik, któ ry wraz
z po stę pem tech no lo gicz nym uzy skał
moż li wość ła twe go i ta nie go do stę pu
do za so bów kul tu ry, w tym ar chi wów.
W Pol sce jed nak do mi nu ją cym stan -
dar dem na dal są wy tycz ne me to dycz -
ne na czel ne go dy rek to ra ar chi wów
pań stwo wych. Re fe rent prze ko ny wał,
że jed no li ty na ro do wy stan dard opi su
ar chi wa liów nie jest sto so wa ny. Roz -
wią za niem funk cjo nu ją cym jest sto -
so wa ny w Pol sce stan dard de� fac�to
Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań -
stwo wych, o któ rym pi sa ła An na
Laszuk. Pew ne go ro dza ju stan dar d
opi su nie świa do mie zo stał stwo rzo ny
tak że przez Ra dę In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej w 2012 r. Za sto so wa no go
w in wen ta rzu ar chi wal nym do stęp -
nym na stro nie in ter ne to wej IPN. P. Perzy na omó wił tak że błę dy, ja kie je go zda niem po -
peł nio no pod czas pla no wa nia i di gi ta li za cji ma te ria łów ar chi wal nych w ar chi wach pań -
stwo wych i IPN. Za po mnia no bo wiem o do sto so wa niu jej za ło żeń do po trzeb śro do wi ska
na uko we go. Na ko niec wy stą pie nia po wtó rzył, że opra co wa nie za so bu po win no być naj -
waż niej szym pro ce sem za cho dzą cym w ar chi wach. Im wię cej  bę dzie opra co wa nych
i wła ści wie opi sa nych ma te ria łów ar chi wal nych, tym lep sze efek ty przy nie sie pro ces ich
di gi ta li za cji.

Re fe rat Agniesz ki Ro sy, z po wo du jej nie obec no ści, zo stał od czy ta ny. Je go te ma ty ka
do ty czy ła użyt kow ni ka w sys te mie in for ma cji ar chi wal nej. Au tor ka omó wi ła, jak wy glą -
da wy szu ki wa nie in for ma cji w sys te mie i ja kie jest w nim miej sce dla użyt kow ni ka. Bio -
rąc pod uwa gę ocze ki wa nia użyt kow ni ka w pro ce sie po szu ki wa nia in for ma cji, ar chi wa
po win ny być na le ży cie do nie go przy go to wa ne. Wy szu ki wa nie in for ma cji w za so bie ar -
chi wal nym, bę dą cym za zwy czaj wiel kim zbio rem do ku men tów o wie lo stop nio wej
i skom pli ko wa nej nie jed no rod nej struk tu rze, wy ma ga za sto so wa nia spe cja li stycz nych
na rzę dzi i pro ce dur wy szu ki waw czych – przede wszyst kim spo rzą dze nia wła ści we go
opi su ar chi wal ne go. A. Ro sa do wo dzi ła, że użyt kow nik przed roz po czę ciem po szu ki wań
po wi nien po znać na rzę dzia in for ma cyj ne, a tak że pro ce du ry wy szu ki wa nia in for ma cji
w sys te mie. Po trzeb ny do te go jest spraw nie dzia ła ją cy sys tem in for ma cji ar chi wal nej.
Trze ba tu taj pa mię tać, że użyt kow ni cy ma ją od mien ne po trze by oraz nie są tak sa mo
przy go to wa ni do ko rzy sta nia z ar chi wów. Traf ność wy szu ki wa nej in for ma cji za le ży
w dużej mie rze od umie jęt ne go sfor mu ło wa nia py tań, a na stęp nie ich stop nio wa nia i wy -
ko rzy sty wa nia od po wie dzi do for mu ło wa nia ko lej nych. Użyt kow nik po wi nien prze tłu -
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ma czyć for mu ło wa ne py ta nia na wła ści wy ję zyk wy szu ki waw czy. Nie zbęd na jest tu taj
in struk cja wy szu ki waw cza. Au tor ka re fe ra tu prze pro wa dzi ła ana li zę trzech na rzę dzi wy -
szu ki waw czych: prze wod ni ka po ar chi wum, ba zy SE ZAM, pu blicz ne go In wen ta rza Ar -
chi wal ne go IPN, a tak że szcze gó ło wo omó wi ła dro gę, ja ką po wi nien przejść użyt kow nik
ar chi wów w pro ce sie po szu ki wa nia wła ści wej in for ma cji. Zwró ci ła przy tym uwa gę, że
na rzę dzia in for ma cyj ne nie są czę sto wy po sa żo ne w od po wied nią in struk cję wy szu ki -
waw czą, co nie wąt pli wie wpły wa na ja kość osta tecz nych wy ni ków.

Po pierw szych czte rech wy stą pie niach wy wią za ła się dys ku sja, w któ rej An drzej Bier -
nat od niósł się do re fe ra tu Paw ła Perzy ny i sta rał się tłu ma czyc stra te gię dzia łań ar chi wi -
stów pań stwo wych. Stwier dzil, że obec ną pra cę ar chi wi stów w ar chi wach pań stwo wych
de ter mi nu ją po trze by ryn ku, a przede wszyst kim moż li wo ści In ter ne tu. Dys ku tant nie
zga dzał się z te zą, że ar chi wa pań stwo we, pla nu jąc pra ce di gi ta li za cyj ne, nie bio rą
pod uwa gę po trzeb śro do wi ska na uko we go. Pa weł Perzy na w od po wie dzi po dał przy kła -
dy nie peł nych opi sów w sys te mach in for ma tycz nych, co wie lo krot nie utrud nia ło do tar -
cie do po szu ki wa nej in for ma cji oraz wła ści we go ska nu do ku men tu.

Na stęp ny re fe rat zo stał po świę co ny  pro ble mom roz bu do wy stan dar du FO PAR dla róż -
nych form do ku men ta cji, a wy gło sił go Ro bert De gen. Na wstę pie pre le gent przy po mniał,
czym jest stan dard FO PAR, przed sta wił krót ką hi sto rię je go po wsta nia oraz szcze gó ło wo
omó wił je go ele men ty i czę ści skła do we. R. De gen prze ko ny wał, że pu bli ka cja stan dar du
FO PAR mia ła wzbu dzić dys ku sję w śro do wi sku ar chi wal nym na te mat utwo rze nia na ro do -
we go stan dar du opi su ar chi wa liów, a w dal szej per spek ty wie przy czy nić się do je go roz bu -
do wy. Pra ca mi nad je go roz bu do wą mia ła kie ro wać Na czel na Dy rek cja Ar chi wów
Pań stwo wych, a ostat nie zda nie miał wy ra zić je go au tor, czy li Boh dan Ry szew ski. Rów nie
istot ne dzia ła nia, któ re mia ły na ce lu roz bu do wę stan dar du FO PAR, do ty czy ły do ku men ta -
cji geo de zyj nej i kar to gra ficz nej oraz za so bu sta ro pol skie go. Pod ję te przed się wzię cia do -
pro wa dzi ły do te go, że pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku stan dard FO PAR
po zwa lał do ko ny wać opi su ma te ria łów ar chi wal nych nie na dzie wię ciu, lecz na je de na stu
po zio mach. Re fe rent przy znał przy tym, że trud no z peł ną od po wie dzial no ścią stwier dzić,
bio rąc pod uwa gę róż no rod ność do ku men ta cji w za so bie pol skich ar chi wów, iż for mu la rze
opi su opra co wa ne do koń ca XX w. wy czer pu ją wszyst kie spo ty ka ne przy pad ki i po zwa la ją
w pre cy zyj ny spo sób opi sać ca ły za sób. Roz bu do wa FO PAR wzglę dem pier wot nej pro po -
zy cji sfor mu ło wa nej przez B. Ry szew skie go, a zwłasz cza licz ba za pro po no wa nych po zio -
mów mo że znie chę cać ar chi wi stów do je go sto so wa nia. To do wo dzi, że stan dard ten
pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych XX w. nie był jesz cze skoń czo ny i ad mi ni stra cja ar chi -
wal na zde cy do wa ła się wy brać in ną dro gę do bu do wa nia for ma tu opi sów za so bu ar chi wal -
ne go. R. De gen przy znał, że efek ty prac nad roz bu do wą FO PAR -u po win ny być bra ne
pod uwa gę pod czas two rze nia na ro do we go stan dar du opi su ma te ria łów ar chi wal nych.

Wal de mar Cho rą ży czew ski przy bli żył pro ble my roz bu do wy stan dar du FO PAR
na przy kła dzie ksiąg wpi sów. Na po cząt ku swo je go wy stą pie nia za zna czył, że stan dar dy
nie są prze cież da ne raz na za wsze i po win ny pod le gać ewo lu cji w od nie sie niu do cha -
rak te ry stycz nych ty pów do ku men ta cji. Pre le gent za zna czył jed nak, że pod czas prac
nad ich roz bu do wą na le ży przy jąć pew ne za sa dy. Nie na le ży mno żyć by tów po nad ko -
niecz ność, bo wte dy roz bu do wa stan dar du bę dzie pro wa dzo na w nie skoń czo ność. Na le -
ży rów nież sta rać się my śleć kry te ria mi wy szu ki wa nia w sys te mie zin te gro wa nym, któ re
są czymś in nym niż kry te ria wy szu ki wa nia w sys te mie tra dy cyj nym. W. Cho rą ży czew -
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ski przed sta wił eta py prac nad roz bu do wy wa niem stan dar du FO PAR z lat dzie więć dzie -
sią tych XX w. dla ksiąg wpi sów, za zna cza jąc, że wska za nym by ło by zbu do wa nie wzor -
ców opi su dla okre ślo nych form do ku men ta cji. Trze ba za wsze pa mię tać, że
w roz wią za niach me to dycz nych roz bu do wy stan dar du FO PAR dla ksiąg wpi sów jed ne
roz wią za nia są uni wer sal ne, a in ne tyl ko cza so we – zgod ne z moż li wo ścia mi tech nicz -
ny mi. Re fe rent stwier dził, że me to dy ka opra co wy wa nia ksiąg wpi sów jest kom pro mi -
sem po mię dzy tym, co ar chi wi ści do sko na le wie dzą i co chcie li by osią gnąć, a ich
moż li wo ścia mi. Ar chi wi sta nie jest w sta nie prze cież zre ge sto wać wszyst kich ksiąg wpi -
sów, któ re znaj du ją się w ar chi wach. Na pod sta wie kon kret nych przy kła dów W. Cho rą -
ży czew ski po dał naj wła ściw sze – je go zda niem – roz wią za nia roz bu do wy stan dar du
FO PAR dla ksiąg wpi sów. Wska zał, gdzie na le ża ło by roz wi nąć po zio my opi su, a gdzie
po zo sta wić for mę za pro po no wa ną przez B. Ry szew skie go. 

Po ko lej nej par tii wy stą pień po now nie na stą pi ła dys ku sja, w któ rej ja ko pierw szy za -
brał głos Boh dan Ry szew ski. Po dzie lił się re flek sja mi nad ist nie ją cy mi ar chi wal ny mi po -
mo ca mi in for ma cyj ny mi w pol skich ar chi wach. Wska zał, że nad rzęd nym dla nie go ce lem
pod czas two rze nia stan dar du opi su ma te ria łów ar chi wal nych by ły moż li wo ści wy szu ki -
wawcze. 

Dru gą część ob rad otwo rzył Ra fał Leś kie wicz, któ ry wy gło sił re fe rat po świę co ny wpły -
wo wi kom pu te ry za cji na funk cjo no wa nie Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. Re fe -
rent za po wie dział, że w swo im wy stą pie niu bę dzie po słu gi wał się głów nie przy kła da mi
za sto so wa nych roz wią zań. Część me ry to rycz ną roz po czął od wy ja śnie nia po ję cia „kom -
pu te ry za cja”. We dług R. Leś kie wi cza traf na jest de fi ni cja sfor mu ło wa na przez An nę Że -
gliń ską, któ ra  okre śli ła ją ja ko pro ces wpro wa dza nia i dzia ła nia in for ma tycz nych me tod
prze twa rza nia da nych oraz ich sto so wa nia prak tycz nie we wszyst kich ob sza rach funk cjo -
no wa nia ar chi wów. Re fe rent przy bli żył hi sto rię kom pu te ry za cji w Ar chi wum In sty tu tu
od 2000 r. Przy po mniał o ze spo łach ro bo czych, któ rych za da niem by ło opra co wa nie kon -
cep cji wy ko rzy sta nia na rzę dzi in for ma tycz nych w za rzą dza niu za so bem ar chi wal nym
IPN – po cząw szy od 2003 r. Re zul ta ty prac pierw szych grup ro bo czych nie zo sta ły jed -
nak wcie lo ne w ży cie. Usta le nia po wo ła nych ze spo łów nie mia ły cha rak te ru na uko we go
i w grun cie rze czy ogra ni cza ły się do stwo rze nia for mal no praw nych pod staw uza sad nia -
ją cych za kup go to wych roz wią zań, apli ka cji ba zo da no wych itp. Pro blem stan da ry za cji
nabrał znaczenia w czasie prac nad in for ma to rem o za so bie Ar chi wum IPN, któ ry zo stał
wy da ny w 2009 r. Re fe rent następ nie szcze gó ło wo omó wił po szcze gól ne eta py kom pu te -
ry za cji Ar chi wum IPN oraz two rze nie stan dar du opi su ma te ria łów w sys te mie Cy fro we
Ar chi wum. Po dał da ne sta ty stycz ne do ty czą ce licz by opra co wa nych i zdi gi ta li zo wa nych
jed no stek archi wal nych w Insty tu cie. 

Je rzy Bed na rek z ko lei przy bli żył słu cha czom za kres stan da ry za cji opi su ar chi wal -
ne go w sys te mie Cy fro we Ar chi wum, funk cjo nu ją cym w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej.
Re fe rent swo je wy stą pie nie roz po czął od omó wie nia kon tek stu hi sto rycz ne go i me to -
dycz ne go pro ble mów stan da ry za cji opi su ar chi wal ne go. Pod kre ślił, że pod sta wo wym za -
da niem każ de go ar chi wum jest opra co wa nie po sia da ne go za so bu. Jed no cze śnie
za zna czył, że pra ce z tym zwią za ne po win ny prze bie gać zgod nie z wcze śniej usta lo ny -
mi za sa da mi me to dy ki ar chi wal nej. Przy po mniał tak że eta py, ja kie po win ny te mu pro -
ce so wi to wa rzy szyć (stu dia wstęp ne nad ze spo łem ar chi wal nym, usta le nie je go gra nic,
ewen tu al ne wy od ręb nie nie bądź sca le nie ze spo łu, po rząd ko wa nie ma te ria łów we dług
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wy bra nej me to dy, nada nie im osta tecz ne go ukła du w ze spo le, opi sa nie pro wa dzą ce do po -
wsta nia po mo cy in for ma cyj nych słu żą cych użyt kow ni kom ar chi wów). W tym kon tek -
ście po ję cie „in wen ta ry za cja” ustę pu je miej sca opi so wi ar chi wal ne mu, któ ry
w od nie sie niu do obec nej rze czy wi sto ści ar chi wal nej jest po ję ciem traf niej szym. Po praw -
ny opis ar chi wal ny spra wia, że moż na sku tecz nie udo stęp niać zgro ma dzo ny za sób. W tym
za kre sie na le ży wy ko rzy stać osią gnię cia Mię dzy na ro do wej Ra dy Ar chi wów, któ ra stwo -
rzy ła stan dard opi su ar chi wal ne go – ISAD(G). Pre le gent przy to czył tak że wy ni ki prac
nad stan dar dem FO PAR, któ ry mógł by być punk tem wyj ścia do stwo rze nia na ro do we go
stan dar du opi su ar chi wa liów. FO PAR to prze cież go to wy teo re tycz ny pro dukt, któ ry moż -
na roz bu do wy wać. Brak na ro do we go stan dar du opi su ar chi wa liów w spo sób istot ny de -
ter mi no wał ja kość i po ziom opra co wa nia za so bu prze ję te go przez In sty tut Pa mię ci
Na ro do wej. Re fe rent przy po mniał, że ar chi wa lia prze ję te przez IPN by ły w znacz nym
stop niu nie opra co wa ne, a część z nich by ła obar czo na ko niecz no ścią sto so wa nia usta wy
o ochro nie in for ma cji nie jaw nych. Kie row nic two Ar chi wum IPN jed nak pro wa dzi ło dzia -
ła nia ma ją ce na ce lu wy pra co wa nie stan dar du zgod ne go z ISAD(G) i uwzględ nia ją ce go
rów no cze śnie stan dard FO PAR. Zda niem J. Bed nar ka prze łom na stą pił w 2012 r., kie dy
roz po czę to pra cę nad kom plek so wym ar chi wal nym sys te mem in for ma tycz nym, któ ry
obec nie no si na zwę „Cy fro we Ar chi wum” i uwzględ nia spe cy fi kę do ku men tów zgro ma -
dzo nych w IPN. Re fe rent za pre zen to wał struk tu rę pól opi sów w sys te mie „Cy fro we Ar -
chi wum”, zwra ca jąc uwa gę na je go za le ty i moż li wo ści po pra wy dzia ła nia.

Ko lej ną część ob rad pierw sze go dnia sym po zjum otwo rzył Wie sław No wo sad, któ ry
sku pił się na stan da ry za cji opi su w ba zach NDAP. Re fe rent wska zał, że omó wie nie po -
ru sza ne go pro ble mu jest nie zwy kle trud ne, je śli do ko nu je się go tyl ko z per spek ty wy
użyt kow ni ka. Użyt kow nik prze cież bar dzo czę sto nie ma szer szej wie dzy z za kre su me -
to dy ki ar chi wal nej. W. No wo sad na wstę pie krót ko przy bli żył hi sto rię sys te mów ba zo -
da no wych NDAP oraz ich bu do wę, a tak że po sta wił py ta nie do ty czą ce sen su
po rów ny wa nia sta rych sys te mów z no wy mi. Prze cięt ny użyt kow nik wi dzi tyl ko do stęp -
ne on�li�ne for mu la rze zin te gro wa nych baz. Wy ni ki pre zen to wa ne w ww. ba zach róż nią
się na pierw szy rzut oka ja ko ścią prze ka zu. W rze czy wi sto ści jed nak za rów no sys tem
ZoSIA, jak i ba za SE ZAM pre zen tu ją te sa me in for ma cje. Pre le gen ta nie zdzi wi ła ta ka
sy tu acja, gdyż – jak wia do mo – ZoSIA za wie ra za im por to wa ne da ne z wcze śniej szych
baz da nych. Opis na po zio mie jed nost ki tak że ba zu je na wcze śniej szych da nych, acz kol -
wiek w sys te mie ZoSIA jest ona znacz nie le piej pre zen to wa ny. Nie po kój u re fe ren ta
wzbu dził fakt, że nie wszyst kie po la opi su na po zio mie ze spo łu ar chi wal ne go są wy peł -
nia ne. To mo że po wo do wać, że  raz już opra co wa ne ze spo ły trze ba bę dzie uzu peł niać
w za kre sie opi su ar chi wal ne go. W ko lej nej czę ści swo je go wy stą pie nia W. No wo sad omó -
wił in te gra cję ar chi wal nych baz da nych z sys te mem ZoSIA i wska zał, że więk szość za -
im por to wa nych da nych po cho dzi z baz SE ZAM i IZA. Na za koń cze nie swo je go wy wo du
re fe rent przy znał, że obec nie war tość in for ma cyj na sta rych i no wych sys te mów jest ta ka
sa ma, acz kol wiek zna cze nie sys te mu ZoSIA bę dzie z cza sem się zwięk szać – w mia rę
je go roz bu do wy i uzu peł nia nia go o no we re kor dy. Za sys te mem ZoSIA prze ma wia ją
tak że wzglę dy tech nicz ne, któ re po wo du ją, że w przy szło ści bę dzie on co raz do sko nal -
szym na rzę dziem wy szu ki waw czym. 

Ostat ni re fe rat pierw sze go dnia wy gło si ła An na Że gliń ska, któ ra za pre zen to wa ła słu -
cha czom ana li zę wy szu ki wa nia w ba zach da nych NDAP do stęp nych w wy szu ki war ce
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szu kaj war chi wach.pl.�Skło ni ła ją do te go licz ba udo stęp nio nych ska nów do ku men tów,
któ ra obec nie wy no si po nad szes na ście mi lio nów. Swo je roz wa ża nia za pre zen to wa ła z po -
zy cji użyt kow ni ka. Re fe rent ka prze pro wa dzi ła kil ka kwe rend w por ta lu szu kaj war chi -
wach.pl. W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań do szła m.in. do wnio sku, że wy szu ki war ka
po da je in ne licz by re kor dów w sto sun ku do np. skró tow ców i od po wia da ją cych im peł -
nych nazw. Na koń cu swo je go wy stą pie nia A. Że gliń ska wy ra zi ła na dzie ję, że jej ba da -
nia bę dą po moc ne do roz wią za nia na po tka nych pro ble mów przy ko rzy sta niu
z wy szu ki war ki szu kaj war chi wach.pl. Pod kre śli ła przy tym, że za uwa żo ne nie do cią gnię -
cia nie umniej sza ją ran gi te go ser wi su, któ ry po zo sta je bar dzo waż ną po mo cą dla użyt -
kow ni ków pol skich ar chi wów. 

Po ostat nim wy stą pie niu po now nie wy wią za ła się dys ku sja, w któ rej głos za brał m.in.
An drzej Bier nat. Na po cząt ku krót ko omó wił pro ces im por tu da nych, któ ry był ele men -
tem ana li zy W. No wo sa da. Na stęp nie od niósł się do re fe ra tu A. Że gliń skiej i za po wie dział,
że wy cią gnię te przez nią wnio ski zo sta ną prze ana li zo wa ne. A. Bier nat przy znał, że w przy -
szło ści pla no wa ne jest tak że uru cho mie nie – w ra mach wy szu ki war ki szu kaj war chi -
wach.pl – moż li wo ści po da wa nia wy ni ków kwe rend we wszyst kich pol skich ar chi wach.

Dru gi dzień sym po zjum otwo rzył ks. Ro man Maj ka, któ ry omó wił pro ble my stan da -
ry za cji opi su ar chi wal ne go w ar chi wach Ko ścio ła ka to lic kie go. Swo je ba da nia re fe rent
oparł na in for ma cjach o za so bie ar chi wów ko ściel nych do stęp nych on�li�ne. Pod czas ich
ana li zy ks. R. Maj ka do szedł do wnio sku, że da ne o za so bach po szcze gól nych ar chi die -
ce zji i die ce zji wy ma ga ją bar dziej szcze gó ło we go wie lo po zio mo we go opi su ar chi wal ne -
go. W oce nie re fe ren ta bar dzo przy dat ny był by FO PAR oraz oczy wi ście stan dard
ISAD(G). W dal szej czę ści wy stą pie nia pre le gent omó wił opi sy jed no stek i ze spo łów
archi wal nych za miesz czo ne na stro nach in ter ne to wych die ce zji, w tym Ar chi wum Archi -
die ce zjal ne go w Po zna niu. Oce ną zo sta ły ob ję te tak że tech nicz ne moż li wo ści wy szu ki -
wa rek udo stęp nio nych on�li�ne. R. Maj ka wy ra ził prze ko na nie, że ar chi wom ko ściel nym
po trzeb ny jest uni wer sal ny stan dard opi su ar chi wal ne go, któ ry po zwo li na ujed no li ce nie
i upo rząd ko wa nie opi sów wszyst kich znaj du ją cych się w nich ma te ria łów. 

An na Wa nec ka  swo je roz wa ża nia sku pi ła wo kół sys te mu in for ma cyj ne go sto so wa -
ne go w nor we skiej ad mi ni stra cji pu blicz nej (stan dard No ark), nad któ rym pra ce roz po -
czę to w 1984 r. Obec nie w Nor we gii funk cjo nu je wer sja stan dar du No ark 4,
wpro wa dzo na w 1994 r. Zgod nie z za rzą dze niem władz cen tral nych każ de opro gra mo -
wa nie funk cjo nu ją ce w po szcze gól nych urzę dach mu si być z nim kom pa ty bil ne. Re fe -
rent ka szcze gó ło wo omó wi ła je go pod sta wo we za ło że nia oraz bu do wę. Pod kre śli ła, że
No ark jest stan dar dem za rzą dza nia obie giem do ku men tów i funk cjo nu je ja ko kom plet ny
sys tem. Pre le gent ka, aby przy bli żyć słu cha czom, jak wy glą da pra ca w stan dar dzie No -
ark, za pre zen to wa ła po szcze gól ne je go mo du ły oraz wy gląd in ter fej su, któ ry jest do stęp -
ny on�li�ne. 

Po dwóch pierw szych wy stą pie niach głos za brał B. Ry szew ski. Wska zał na róż ni ce
w po ję ciu stan dar du, o któ rym mó wi ła re fe rent ka, a je go ro zu mie niem w pol skiej ar chi -
wi sty ce. Ko lej nym dys ku tan tem był J. Bed na rek, któ ry za uwa żył, że A. Wa nec ka w za sa -
dzie przed sta wi ła stan dard elek tro nicz ne go sys te mu za rzą dza nia do ku men ta cją,
a w roz wa ża niach uczest ni ków sym po zjum istot ny jest je den z je go mo du łów, któ ry do -
ty czy opra co wa nia ma te ria łów ar chi wal nych. R. Leś kie wicz za dał z ko lei py ta nie R. Maj -
ce do ty czą ce ewen tu al nej de cy zji władz ko ściel nych w spra wie po wo ła nia ze spo łu, któ re go

Sympozjum naukowe „Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego”
K

R
O

N
IK

A

321

19_Kronika:PA IPN 9  05.06.2017  23:31  Strona 321



za da niem by ło by wy pra co wa nie stan dar du opi su ma te ria łów ko ściel nych w Pol sce. Re fe -
rent przy znał, że we dle je go wie dzy ta ki ze spół nie zo stał po wo ła ny. Ko lej ne py ta nie za -
dał Lech Gra du szew ski. Do ty czy ło ono funk cjo no wa nia ar chi wów za kła do wych na te re nie
Nor we gii. A.Wa nec ka po in for mo wa ła, że funk cję ar chi wum za kła do we go pełni in sty tu -
cja bądź urząd, w któ rym prze twa rza się in for ma cje w opar ciu o stan dard No ark. 

W ko lej nym wy stą pie niu Ka ta rzy na Ku bic ka omó wi ła stan dar dy ar chi wal ne go opi su
sto so wa ne w ar chi wach nie miec kich. Na wstę pie re fe rent ka za zna czy ła, że te mat ten nie
na le ży do ła twych. Dzie je się tak dla te go, że ustrój Nie miec i dłu go let ni po dział na od ręb -
ne pań stwa wy war ły wpływ na obec ny kształt sie ci ar chi wal nej oraz obo wią zu ją ce prze pi -
sy w za kre sie opra co wy wa nia ar chi wa liów. Z te go też po wo du w ostat nich kil ku dzie się ciu
la tach wie lo krot nie po dej mo wa no pró by ujed no li ce nia opi su ar chi wal ne go, ale do ty czy ły
one naj czę ściej ar chi wów w po szcze gól nych re gio nach lub by ły pro pa go wa ne przez róż ne
ośrod ki kształ ce nia ar chi wi stów. K. Ku bic ka wska za ła, że dys ku sja nad wy pra co wa niem
na ro do we go stan dar du opi su ar chi wal ne go po wró ci ła w no wej for mie – wzo rem in nych
państw – w związ ku z sze ro ko ro zu mia ną kom pu te ry za cją ar chi wów, a w szcze gól no ści
z wy ko rzy sta niem kom pu te rów i sie ci roz le głych w in for ma cji na uko wej. Re fe rent ka przy -
bli ży ła hi sto rię prac nad nie miec ki mi stan dar da mi i wska za ła, że roz wią za nia wy pra co wa -
ne w po przed nich dzie się cio le ciach w du żej czę ści są na dal sto so wa ne w nie miec kich
ar chi wach. Na stęp nie K. Ku bic ka szcze gó ło wo omó wi ła stan dar dy uży wa ne w Niem czech
Za chod nich i by łej Nie miec kiej Re pu bli ce De mo kra tycz nej. Za zna czy ła, że lo kal ne tra dy -
cje moc no za ko rze nio ne w Niem czech Za chod nich, znaj du ją ce od zwier cie dle nie w po -
szcze gól nych lan dach, spra wi ły, że osta tecz nie nie wy pra co wa no jed no li te go stan dar du
opra co wa nia i opi su akt. Nie co ina czej sy tu acja przed sta wia ła się w ar chi wach NRD.
Od koń ca lat pięć dzie sią tych i w pierw szej po ło wie lat sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku
pro wa dzo no dys ku sję na te mat po trze by ujed no li ce nia za sad po rząd ko wa nia i in wen ta ry -
zo wa nia za so bów. Wy ni kiem tych prac by ło przy go to wa nie w 1964 r. wy tycz nych w za -
kre sie opra co wy wa nia ar chi wa liów. Za sa dy sfor mu ło wa ne w 1964 r. na dal są sto so wa ne
w ar chi wach b. NRD. K. Ku bic ka szcze gó ło wo omó wi ła rów nież kwe stie do ty czą ce opra -
co wa nia ma te ria łów ar chi wal nych w Sak so nii i Tu ryn gii. W pod su mo wa niu re fe rent ka
stwier dzi ła, że zmia ny ad mi ni stra cyj ne, roz bi cie Nie miec na dwa pań stwa oraz róż no rod -
ność form ar chi wa liów i ich uni kal ność nie po zwo li ły na wy pra co wa nie w ar chi wach nie -
miec kich jed no li te go stan dar du opra co wa nia i opi su akt. 

Stan da ry za cja opi su za so bu Ar chi wum Głów ne go Akt Daw nych by ła te ma tem wy -
stą pie nia Hu ber ta Waj sa. Na wstę pie re fe rent przy wo łał nor mę ISO 15489 z 2001 r., któ -
ra za wie ra wska zów ki do ty czą ce pro jek to wa nia i wdra ża nia sys te mu do ku men ta cyj ne go,
ale nie do ty czy ona za rzą dza nia do ku men ta mi ar chi wal ny mi w in sty tu cjach ar chi wal -
nych. Od no si się za tem do dzia łal no ści bie żą cej, a nie do opra co wy wa nia ar chi wa liów.
Jed nak że pre le gent za zna czył, że mi mo te go za strze że nia nie któ re usta le nia nor my moż -
na wy ko rzy stać rów nież w ar chi wach. Przy wo ła na nor ma mo że po móc w bu do wie stan -
dar du opi su za so bu AGAD, szcze gól nie je śli cho dzi o udo stęp nia nie in for ma cji w sie ci
roz le głej. H. Wajs, przy wo łu jąc wcze śniej sze pró by wy pra co wa nia stan dar du opi su ar -
chi wa liów, za sta na wiał się nad re ali za cją ta kiej ba zy da nych, w któ rej moż na by utwo -
rzyć cha rak te ry stycz ne po la opi su wy ko rzy sty wa ne w AGAD.

Ostat ni re fe rat wy gło sił Krzysz tof Sy ta, któ ry swo je roz wa ża nia sku pił wo kół efek -
tyw no ści wy szu ki waw czej w świe tle kwe ren dy w Ar chi wum An ny z Po toc kich Bra nic -
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kiej. Pre le gent za zna czył, że choć je go wy stą pie nie zna czą co wy bie ga po za te ma ty kę
podej mo wa ną w cza sie sym po zjum, nie na le ży za po mi nać, że ist nie je tak że kwe stia stan -
da ry za cji opi su akt sta ro pol skich. Zda niem K. Sy ty pod sta wo wym pro ble mem, je śli cho -
dzi o efek tyw ność wy szu ki wa nia in for ma cji w ba zach da nych, jest sto pień opra co wa nia
ar chi wa liów. Re fe rent wska zał na ele men ty, któ re są po mi ja ne pod czas opra co wy wa nia
ar chi wa liów w pol skich ar chi wach, m.in. in dek so wa nie i su ma ry zo wa nie do ku men tów.
Re fe rent przed sta wił tak że syl wet kę An ny z Po toc kich Bra nic kiej oraz dzie je jej ro dzi -
ny. Na stęp nie na wią zał do jej do ko nań na po lu kul tu ro wym (zbie ra nie i ka ta lo go wa nie
ar chi wa liów), po czym omó wił Ar chi wum An ny z Po toc kich Bra nic kiej. W je go opi nii
efek tyw ność wy szu ki waw cza w od nie sie niu do te go zbio ru jest ogra ni czo na tyl ko do in -
wen ta rzy, któ re nie po sia da ją wstę pu. Brak prze my śla ne go ukła du jed no stek ar chi wal -
nych w ob rę bie Ar chi wum An ny Bra nic kiej znacz nie utrud nia prze pro wa dza nie
kwe ren dy. K. Sy ta wska zał, że co raz czę ściej użyt kow ni ka mi ar chi wów są oso by bez ele -
men tar ne go przy go to wa nia hi sto rycz ne go i dla te go ar chi wi sta, któ ry two rzy opis, po wi -
nien do sto so wy wać je go treść do obec nych re aliów. 

Dys ku sję po ko lej nych re fe ra tach otwo rzył H. Wajs, któ ry od niósł się do wy stą pie nia
K. Sy ty. Wy ja śnił, że spad ko bier cy Bra nic kich są dow nie sta ra ją się o zwrot te go ar chi -
wum. K. Sy ta z ko lei st wier dził, że do lat dzie więć dzie sią tych XX w., czy li mo men tu
roz po czę cia pro ce su są do we go, ak ta moż na by ło opra co wać. 

Pod su mo wa nia sym po zjum do ko nał Wal de mar Cho rą ży czew ski. Przy po mniał za gad -
nie nia po ru sza ne w re fe ra tach oraz zwró cił uwa gę na fakt, że dys ku sja na te mat wy stą -
pień by ła na ty le oży wio na, że trwa ła tak że w ku lu arach. Je go zda niem na po cząt ku prac
nad stan da ry za cją po win na zo stać prze pro wa dzo na ana li za sys te mo wa. Ar chi wi ści nie są
z wy kształ ce nia in for ma to lo ga mi i dla te go mo że sta no wić to dla nich pe wien pro blem.
Trze ba też pa mię tać, że stan dar dy na le ży sto so wać w opar ciu o kon kret ne po trze by użyt -
kow ni ków. W koń co wych sło wach W. Cho rą ży czew ski przy po mniał, że śro do wi ska na -
uko we są zo bo wią za ne do pra cy teo re tycz nej, a ar chi wi ści w ar chi wach – do pra cy
prak tycz nej. Tym bar dziej te dwa śro do wi ska po win ny nie ustan nie ze so bą dys ku to wać.

Mi�chał�Kop�czyń�ski

Sympozjum naukowe „Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego”
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Konferencja�naukowa
„Calisiana�rozproszone�w�archiwach�polskich
(1945–1989)”.
Kalisz,�13�listopada�2015�r.

13li sto pa da 2015 r. Ar chi wum Pań stwo we w Ka li szu zor ga ni zo wa ło dru gą edy -
cję ogól no pol skiej kon fe ren cji na uko wej na te mat ar chi wa liów do dzie jów Ka -
li sza i zie mi ka li skiej. Pierw sza – w 2011 r. – do ty czy ła ma te ria łów z okre su

sta ro pol skie go, za bo rów i dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go, na to miast opi sy wa ne
spotka nie – cza sów po dru giej woj nie świa to wej i stąd jej ty tuł „Ca li sia na roz pro szo ne
w ar chi wach pol skich (1945–1989)”. Kon fe ren cję ob ję li ho no ro wym pa tro na tem na czel -
ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych, pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, mar sza łek
woje wódz twa wiel ko pol skie go i pre zy dent Ka li sza. Wśród licz nych go ści zna leź li się
przed sta wi cie le róż nych ar chi wów, władz miej skich i urzę dów z Ka li sza, miej sco wych
me diów oraz sto wa rzy szeń za in te re so wa nych lo kal ną hi sto rią. Du żą gru pę słu cha czy
stano wi li ucznio wie II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. T. Ko ściusz ki w Ka li szu, współ -
pracu ją ce go na co dzień z Od dzia łem IPN w Ło dzi. 

Pre le gen ci omó wi li – w kon tek ście lo kal nym Ka li sza i oko lic – za so by 11 ar chi wów,
m.in.: Ar chi wum Akt No wych, Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go, Ar chi wum Woj sko -
we go w Ole śni cy, In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie oraz je go od dzia łów we
Wroc ła wiu, Po zna niu i Ło dzi, a tak że ar chi wów pań stwo wych w Ka li szu i Po zna niu.
Zgod nie z ty tu łem spo tka nia od czy ty do ty czy ły lat 1945–1989, lecz or ga ni za to rzy
na szczę ście nie trzy ma li się sztyw no wy zna czo nych ce zur cza so wych i dzię ki te mu zgro -
ma dze ni w Sa li Re cep cyj nej ka li skie go ra tu sza mie li oka zję usły szeć o ak tach wy two -
rzo nych przez hi tle row skie or ga ny są dow nic twa i bez pie czeń stwa (IPN w War sza wie),
a tak że o źró dłach do dzie jów lo kal nych struk tur NSZZ „So li dar ność” z daw ne go woj.
ka li skie go z lat 1980–2005, prze cho wy wa nych w Ar chi wum Pań stwo wym w Ka li szu.

Kon fe ren cji to wa rzy szy ła pro mo cja wy daw nic twa pod tym sa mym ty tu łem. War to
w tym miej scu po chwa lić or ga ni za to rów, któ rzy w cza sach, gdy ma te ria ły po kon fe ren -
cyj ne uka zu ją się naj czę ściej kil ka lat po wy da rze niu (je śli w ogó le ma to miej sce), przy -
go to wa li książ kę na roz po czę cie ob rad. Nie mal wszy scy re fe ren ci pod kre śla li do god ność
ta kie go roz wią za nia, kie dy mo gli ode słać słu cha czy do wy dru ko wa ne go już tek stu i roz -
wi nąć wąt ki, któ re w książ ce z róż nych przy czyn je dy nie sy gna li zo wa li. 

Ob ra dy otwo rzy ła dy rek tor AP w Ka li szu Gra ży na Szlen der, któ ra za uwa ży ła, że ze
wzglę du na więk szą część wy twór ców oma wia nych ar chi wa liów, kon fe ren cja mo gła by
no sić pod ty tuł „Ob li cza ter ro ru”. Z ko lei re cen zent książ ki, prof. UAM dr hab. Krzysz -
tof Stryj kow ski, za żar to wał, że ty tuł oma wia ne go wy da rze nia po wi nien brzmieć „Ca li -
sia na co raz mniej roz pro szo ne” i za su ge ro wał, by ko lej na edy cja mia ła cha rak ter
mię dzy na ro do wy z hi sto ry ka mi i ar chi wi sta mi z Ro sji i Nie miec, a na po par cie swo je go
po my słu po dał przy kład cie ka wych ma te ria łów iko no gra ficz nych do ty czą cych Ka li sza,
prze cho wy wa nych w ar chi wach pe ters bur skich. 

Ja ko pierw szy wy stą pił Wło dzi mierz Ja now ski z re fe ra tem za ty tu ło wa nym „Źró dła
do dzie jów Ka li sza w okre sie 1945–1989 w za so bie Ar chi wum Akt No wych. Ca sus partiiK
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po li tycz nych. Stu dium przy pad ku”. Ko rzy sta jąc z moż li wo ści  skie ro wa nia od bior ców
do pu bli ka cji, krót ko omó wił ak ta ze spo łów cen tral nych in stan cji par tii po li tycz nych
z okre su 1945–1989/1990 i sku pił się na in nych ze spo łach zgro ma dzo nych w AAN,
w któ rych rów nież moż na od na leźć cie ka we in for ma cje do dzie jów Ka li sza. Za pre zen -
to wał m.in. ze spo ły Mi ni ster stwo In for ma cji i Pro pa gan dy czy Głów na Ko mi sja ds. Upań -
stwa wia nia Przed się biorstw, a tak że ma te ria ły cen tra li or ga ni za cji mło dzie żo wych.
Re fe rent w uwa gach koń co wych pod kre ślił fakt, że ca li sia na prze cho wy wa ne w AAN
na le ży trak to wać jak uzu peł nia ją ce źró dło in for ma cji w sto sun ku do ma te ria łów zgro ma -
dzo nych w ar chi wach lo kal nych. 

Łu kasz Trzna del z AW w Ole śni cy pod jął te mat „Żoł nie rze Wy klę ci Zie mi Ka li skiej
w ak tach Ar chi wum Woj sko we go w Ole śni cy”1. Pre le gent za uwa żył, że ak ta pro we nien -
cji woj sko wej, zwłasz cza po szcze gól nych jed no stek woj sko wych, są sto sun ko wo nie licz -
nie – w po rów na niu do ma te ria łów „bez pie ki” – wy ko rzy sty wa ne w ba da niach
nad pod zie miem zbroj nym po za koń cze niu II woj ny świa to wej. Po mi mo stron ni cze go
cha rak te ru są one, przy kry tycz nym po dej ściu, cie ka wym źró dłem, szcze gól nie
pod wzglę dem fak to gra ficz nym. Au tor za zna czał tak że moż li wość prze śle dze nia
– w opar ciu o oma wia ne ar chi wa lia – sto sun ku lud no ści i sa mych żoł nie rzy sta cjo nu ją -
cych na zie mi ka li skiej do no wej rze czy wi sto ści po 1945 r.

Sta ni sław Kol ler, w opar ciu głów nie o spra woz da nia prze sy ła ne przez ka li ską Służ -
bę Bez pie czeń stwa do Biu ra „C” MSW, wy gło sił re fe rat pt. „Stan i ruch akt ar chi wal -
nych Służ by Bez pie czeń stwa Wy dzia łu „C” KW MO/WUSW w Ka li szu w la tach
1975–1988, na pod sta wie ma te ria łów za cho wa nych w Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej w War sza wie”. Wy stą pie nie ilu stro wa ne by ło licz ny mi wy kre sa mi i sche ma ta -
mi ma ją cy mi uła twić zro zu mie nie te go spe cy ficz ne go te ma tu.

Ko lej ny re fe rent z IPN, Pa weł To ma sik, roz po czął swo je wy stą pie nie od przed sta -
wie nia ste reo ty po we go wi ze run ku In sty tu tu ja ko ar chi wum prze cho wu ją ce go wy łącz nie
„tecz ki agen tów”. Ta kie po strze ga nie IPN spra wia, że wie lu ba da czy na wet nie przy pusz -
cza, jak du żo cen nych ma te ria łów – szcze gól nie wy two rzo nych i zgro ma dzo nych przez
Głów ną Ko mi sję Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich2 – do dzie jów oku pa cji nie miec kiej
moż na od na leźć w ar chi wach In sty tu tu. Na po par cie swo ich słów do kład nie omó wił źró -
dła przy dat ne do ba da nia dzie jów Ka li skie go w cza sie ostat niej woj ny (np. ze spo ły Ko -
men da Po li cji Ochron nej w Ka li szu czy Ko men dan tu ra Po lo wa nr 531 w Ka li szu) oraz
zbrod ni nie miec kich po peł nio nych na tym te re nie. P. To ma sik pod kre ślił jed nak, że więk -
szość ca li sia nów prze cho wy wa nych w IPN w War sza wie zo sta ło wy two rzo nych przez
SB. Re fe rent zwró cił uwa gę na fakt, że cie ka we ma te ria ły do dzie jów Ka li sza moż na zna -
leźć rów nież w ak tach, któ re z po zo ru nie ma ją z nim nic wspól ne go. Naj lep szym przy -
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1 Z pewnym zdziwieniem należy odnotować fakt, że tekst pod identycznym tytułem Ł. Trznadel
opublikował już wcześniej w „Roczniku Archiwalno-Historycznym Centralnego Archiwum
Wojskowego” (2013, nr 6). Artykuł zamieszczony w wydawnictwie pokonferencyjnym jest w około
80 proc. tożsamy z publikacją z rocznika CAW, a autor w żaden sposób, czy to w tekście, czy
w przypisach, nie odnosi się do publikacji z 2013 r. i nie informuje czytelnika o wzajemnych relacjach
obu tekstów (np. czy ten drugi jest rozszerzoną wersją pierwszego itp.).

2 Od 1984 r. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej,
a od 1991 r. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci
Narodowej.
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kła dem mo gą być pra ce dy plo mo we pi sa ne przez pod cho rą żych SB w Wyż szej Szko le
Ofi cer skiej MSW im. F. Dzier żyń skie go w Le gio no wie. Pra ce funk cjo na riu szy SB z woj.
ka li skie go (po dob nie jak ich ko le gów z in nych wo je wództw) do ty czy ły na ogół kwe stii
re gio nal nych i czę sto po wsta wa ły w opar ciu o ak ta, któ re zo sta ły znisz czo ne w 1990 r.,
co mo że być do dat ko wo cen ne dla hi sto ry ków.

Ma te ria ły au dio wi zu al ne przy dat ne w ba da niach nad hi sto rią Ka li sza omó wi ła Ka ta -
rzy na Ka lisz z Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go w wy stą pie niu „Źró dła do dzie jów
Ka li sza po 1945 r. prze cho wy wa ne w Na ro do wym Ar chi wum Cy fro wym”. Swo ją pre -
zen ta cję po dzie li ła na fo to gra fie, na gra nia dźwię ko we i fil my. Pod sta wo wym ze spo łem,
w któ rym na le ży szu kać fo to gra fii z Ka li sza, jest Cen tral na Agen cja Fo to gra ficz na. Moż -
na w nim od na leźć przede wszyst kim fo to gra fie z wie lu ka li skich za kła dów prze my sło -
wych, któ rych do ku men ta cja ak to wa prze cho wy wa na jest w AP w Ka li szu. Fo to gra fo wie
z CAF utrwa li li tak że róż ne wy da rze nia o cha rak te rze spo łecz no -kul tu ral nym od by wa -
ją ce się w Ka li szu. Po dob ne ma te ria ły wy stę pu ją w ze spo le Kra jo wa Agen cja Wy daw ni -
cza. Nie licz ne fo to gra fie do ku men tu ją ce wy da rze nia zwią za ne z woj sko wo ścią
prze cho wy wa ne są w ra mach ze spo łu Woj sko wa Agen cja Fo to gra ficz na, a 22 fo to gra fie
wy ko na ne w Cen tral nym Ośrod ku Szko le nia Mły nar skie go w Ka li szu w 1948 r. są czę -
ścią ze spo łu So cja li stycz na Agen cja Pra so wa. Naj mniej szą gru pę ca li sia nów zgro ma dzo -
nych w NAC sta no wią na gra nia dźwię ko we i fil my. Spo śród tych ostat nich au tor ce uda ło
się zi den ty fi ko wać tyl ko trzy. W swo im wy stą pie niu K. Ka lisz zwró ci ła uwa gę na fakt,
że NAC gro ma dzi tak że do ku men ta cję ak to wą zwią za ną z za sad ni czym za so bem, któ ra
czę sto jest nie zbęd na do pra cy z ma te ria ła mi au dio wi zu al ny mi. Do brym te go przy kła -
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dem są fo to gra fie i za łą czo ne do nich li sty mon ta żo we. Pre le gent ka przy po mnia ła również
spe cy fi kę NAC w kon tek ście ko rzy sta nia ze zgro ma dzo nych tam ar chi wa liów, czy li 
kwestię praw au tor skich.

Dwaj pra cow ni cy Ar chi wum Pań stwo we go w Ka li szu za ję li się ko lej no ar chi wa lia -
mi do dzie jów NSZZ „So li dar ność” oraz ma te ria ła mi wy two rzo ny mi przez PZPR, prze -
cho wy wa ny mi w za so bie ich pla ców ki. 

Piotr Fal kow ski po dzie lił pre zen to wa ne ar chi wa lia na pięć grup: ze spo ły i zbio ry ar -
chi wal ne o pro we nien cji so li dar no ścio wej, źró dła do dzie jów „So li dar no ści” w ak tach
in sty tu cji go spo dar czych i spół dziel czych, w ak tach PZPR, ad mi ni stra cji pań stwo wej
oraz in ne (spu ści zny pry wat ne, wy daw nic twa nie za leż ne, cza so pi sma, dru ki ulot ne itp.). 

Z ko lei Grze gorz Wilk sku pił się na ma te ria łach PZPR. Ak ta te tra fi ły do AP w Ka li -
szu głów nie z ar chi wum by łe go Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR, a tak że nie licz nie z za -
kła dów pra cy i róż nych in sty tu cji (ak ta pod sta wo wych or ga ni za cji par tyj nych).
Cie ka wym przy pad kiem są ak ta POP przy Wo je wódz kim Za rzą dzie Roz bu do wy Miast
i Osie dli Wiej skich w Ka li szu, któ re zo sta ły od na le zio ne przez oso bę pry wat ną w piw ni -
cy bu dyn ku, w któ rym dzia łała ta in sty tu cja. We dług sza cun ków ar chi wi stów ka li skich
za cho wa ło się je dy nie około 40 proc. akt ar chi wum KW PZPR. Sta no wią one pod sta -
wowe źró dło do dzie jów par tii oraz mo gą uzu peł niać ma te ria ły do ty czą ce dzie jów spo -
łecz no -go spo dar czych.

Zo fia Woj cie chow ska wy gło si ła re fe rat pt. „Ma te ria ły źró dło we do dzie jów mia sta
Ka li sza i po wia tu ka li skie go po 1945 r. w za so bie Ar chi wum Pań stwo we go w Po zna niu”.
Au tor ka ana li zo wa ne ma te ria ły po dzie li ła na dwie za sad ni cze gru py. Pierw sza to ak ta
insty tu cji dzia ła ją cych w mie ście i po wie cie do 1975 r., czy li do cza su utwo rze nia wo je -
wódz twa ka li skie go, dru ga – du żo więk sza – to ak ta urzę dów i in sty tu cji szcze bla
wojewódz kie go (głów nie z Po zna nia), do któ rych, ja ko or ga nów wyż szej in stan cji,
trafiały spra woz da nia, pro to ko ły itp. z pod le głych or ga nów te re no wych, w tym z Ka li -
sza i po wia tu. Pre le gent ka usys te ma ty zo wa ła oma wia ny ma te riał we dług struk tu ry ad -
mi ni stra cyj nej i po dzie li ła go na mniej sze gru py (urzę dy ad mi ni stra cji pań stwo wej
ogól nej i sa mo rzą du te ry to rial ne go; urzę dy ad mi ni stra cji pań stwo wej spe cjal nej; in sty -
tu cje wy mia ru spra wie dli wo ści; in sty tu cje kul tu ral no -oświa to we; in sty tu cje ad mi ni stra -
cji go spo dar czej; przed się bior stwa; spół dziel nie; biu ra pro jek to we; in sty tu ty na uko we;
in sty tu cje sa mo rzą du za wo do we go; związ ki, sto wa rzy sze nia, ko mi te ty i in ne or ga ni za -
cje; związ ki za wo do we; par tie po li tycz ne), aby uła twić za in te re so wa nym do tar cie do po -
szu ki wa nych ar chi wa liów.

Trzy ostat nie re fe ra ty do ty czy ły ca li sia nów w za so bach od dzia ło wych ar chi wów IPN
w Po zna niu, Ło dzi i we Wro cła wiu. Dwa z nich od no si ły się do wszel kich źró deł do dzie -
jów Ka li sza i oko lic, je den zaś do ty czył akt wy two rzo nych przez SB w Ka li szu po 1975 r.

Piotr Orze chow ski z IPN w Po zna niu wy stą pił z re fe ra tem pt. „Do ku men ta cja ka liska
prze cho wy wa na w po znań skim od dzia le IPN”. Roz po czął on od wy ja śnie nia, w jaki spo -
sób o ma wia ne przez nie go ma te ria ły tra fi ły do zasobu Oddziału IPN w Po zna niu, skoro
by łe wo je wódz two ka li skie we szło te ry to rial nie do łódz kie go od dzia łu In sty tu tu. Zwró -
cił tak że uwa gę, że o ile z ter mi nem „wo je wódz two ka li skie” nie ma pro ble mu, to już
zwrot „zie mia ka li ska” nie jest do koń ca jed no znacz ny i mo że na su wać trud no ści w de -
fi nio wa niu ca li sia nów. Na stęp nie po krót ce omó wił, ja kie ma te ria ły do dzie jów Ka li sza
moż na od na leźć w IPN w Po zna niu. Po dzie lił je na czte ry pod sta wo we gru py: do ku men -
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ty wy two rzo ne i zgro ma dzo ne przez OKBZpNP-IPN oraz jej po przed nicz kę, do ku men -
ty cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa (ze spół Wo je wódz ki Urząd Spraw We -
wnętrz nych w Po zna niu), do ku men ty or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej, urzę dów,
in sty tu cji, par tii i sto wa rzy szeń oraz ar chi wa oso bi ste i ko lek cje.

Po dob ny cha rak ter miał re fe rat na te mat  ca li sia nów w zasobie Oddziału IPN we
Wrocła wiu. Ka mil Stiel w tek ście3 „Źró dła do dzie jów Ka li sza i te re nów pod le głych
admini stra cyj nie w za so bie ar chi wal nym IPN we Wro cła wiu” od na le zio ne ar chi wa lia
(oko ło 150 j.a.) po dzie lił na ak ta po stę po wań pro ku ra tor skich i są do wych (cy wil ne
i wojsko we), ak ta pe ni ten cjar ne (dot. in ter no wa nych, tym cza so wo aresz to wa nych i jed -
nej oso by osa dzo nej w za kła dzie kar nym), ak ta ope ra cyj ne UB i SB, ak ta oso bo we funk -
cjo na riu szy UB, SB, MO i pra cow ni ków cy wil nych oraz po zo sta łe ma te ria ły: ksią żecz ki
że glar skie miesz kań ców Wro cła wia uro dzo nych w Ka li szu, wy daw nic two bez de bi to we
„«So li dar ność» Re gion Wiel ko pol ska Po łu dnio wa” z ar ty ku łem o pro te ście ka li skich tak -
sów ka rzy oraz do ku ment dotyczący prze ka za nia taj nych współ pra cow ni ków no wo utwo -
rzo nym w 1975 r. ko men dom wo je wódz kim MO, w tym rów nież ka li skiej. 

Nie co ina czej do za gad nie nia ca li sia nów pod szedł Ro bert Ra bie ga z Od dzia łu IPN
w Ło dzi. W wy stą pie niu „Ak ta Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Ka li -
szu w za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi” omó wił naj więk szy
i – jak  pod kre ślił – naj cie kaw szy ze spół ar chi wal ny do ty czą cy Ka li sza i by łe go wo je -
wódz twa ka li skie go. Dzię ki sku pie niu się na jed nym, choć du żym ze spo le, mógł go za -
pre zen to wać w nie zwy kle dro bia zgo wy spo sób. Po krót kim wstę pie R. Ra bie ga prze szedł
do dzie jów ze spo łu, przed sta wił pro ce sy ak to twór cze, pro ces ar chi wi za cji oraz opra co -
wa nie i za war tość ze spo łu. Au tor pod kre ślił, że ak ta WUSW w Ka li szu są jed ny mi
z najważ niej szych źró deł do ba da nia hi sto rii Ka li sza i by łe go wo je wódz twa w la tach
1975–1990, lecz mi mo to w cią gu kil ku na stu lat ist nie nia IPN by ły sto sun ko wo rzad ko
wy ko rzy sty wa ne przez ba da czy. 

Kon fe ren cja „Ca li sia na roz pro szo ne w ar chi wach pol skich (1945–1989)” cie szy ła się
du żym za in te re so wa niem licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no ści oraz miej sco wych me diów,
a po kon fe ren cyj na książ ka pod tym sa mym ty tu łem sta no wi do sko na łe na rzę dzie dla ba -
da czy dzie jów zie mi ka li skiej. W zna ko mi ty spo sób uła twia ona wstęp ny etap kwe ren dy
ar chi wal nej, ja kim jest ty po wa nie ar chi wów, a na stęp nie ze spo łów ar chi wal nych, w któ -
rych hi sto ryk spo dzie wa się zna leźć in te re su ją ce go ma te ria ły.

Bartosz�Bi�jak

Konferencja „Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945–1989)”...
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VI�Wiosenne�Spotkania�Archiwalne�
„Zarządzanie�dokumentacją�
w�badaniach�naukowych,�
dydaktyce�i�praktyce”.�
Toruń,�21–22�kwietnia�2016�r.�

Wdniach 21–22 kwiet nia 2016 r. w gma chu Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej w To ru -
niu od by ły się VI Wiosenne Spo tka nia Ar chi wal ne. Zo sta ły one zor ga ni zo wa -
ne przez Za kład Za rzą dza nia Do ku men ta cją i In for ma cji Ar chi wal nej In sty tu tu

Hi sto rii i Ar chi wi sty ki Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per nika w To ru niu. Te ma tem te go rocz -
nych ob rad by ło „Za rzą dza nie do ku men ta cją w ba da niach na uko wych, dy dak ty ce i prak -
ty ce”. Spo tka nie zo sta ło po dzie lo ne na czte ry czę ści w ra mach dwóch dni ob rad. 

Uro czy ste go otwar cia kon fe ren cji oraz po wi ta nia przy by łych go ści i pre le gen tów
doko na li: Ro bert De gen, pro dzie kan Wy dzia łu Na uk Hi sto rycz nych UMK Waldemar
Cho rą ży czew ski o raz Wal de mar Roz yn kow ski, któ rzy w swo ich wy stą pie niach przy po -
mnie li o przy pa da ją cej w bie żą cym ro ku 65. rocz ni cy ist nie nia to ruń skie go ośrod ka
archiwi sty ki. 

Pierw sza część ob rad, któ rą po pro wa dził Krzysz tof Sku pień ski, po świę co na by ła za -
gad nie niom zwią za nym z za rzą dza niem do ku men ta cją w ba da niach na uko wych. 

Ha li na Ro bót ka wy gło si ła re fe rat sta no wią cy nie ja ko wpro wa dze nie do pro ble ma ty -
ki za rzą dza nia do ku men ta cją. Na wstę pie przy po mnia ła hi sto rię za rzą dza nia, pod kre śla -
jąc, że o tym za gad nie niu mó wio no od daw na, o czym świad czą po rad ni ki, pod ręcz ni ki
kan ce la ryj ne i ar chi wal ne, któ re by ły dru ko wa ne już od XVI w. Pod kre śli ła in ter dy scy -
pli nar ny cha rak ter za rzą dza nia do ku men ta cją, któ rą zaj mu ją się trzy róż ne na uki: pra wo
i ad mi ni stra cja, eko no mia i na uki o za rzą dza niu oraz hi sto ria i ar chi wi sty ka. W dal szej
czę ści swoje go wy kła du wska za ła na dwa eta py za rzą dza nia do ku men ta cją: kan ce la rię
(czy li ogół ko mó rek) oraz ar chi wum bie żą ce. Pre le gent ka szcze gó ło wo omó wi ła sys tem
za rzą dza nia (w uję ciu spe cja li stów z eko no mii i na uki o za rzą dza niu), na któ ry skła da ją
się: pla no wa nie, or ga ni zo wa nie (ko or dy no wa nie), kon tro lo wa nie i kie ro wa nie. Pod kreś -
li ła zna cze nie pla no wa nia, bę dą ce go naj waż niej szą funk cją za rzą dza nia do ku men ta cją,
któ re za wsze po win no być po prze dzo ne gro ma dze niem ma te ria łów ko niecz nych do je go
re ali za cji. Na za koń cze nie omó wi ła spe cy fi kę zwią za ną z kon tro lo wa niem ar chi wów
zakła do wych, gdzie z jed nej stro ny ma my pod miot za pew nia ją cy dzia ła nie tej ko mór ki,
nato miast z dru giej – funk cje kon tro l ne re ali zu je ar chi wum hi sto rycz ne. 

Ko lej ny re fe rat – Ro ber ta De ge na – do ty czył hi sto rii ba dań z za kre su za rzą dza nia do -
ku men ta cją w Pol sce. Re fe rent na wstę pie przy po mniał, że po cząt ki dys cy pli ny na zy wa -
nej za rzą dza niem do ku men ta cją (ang. Re�cords�Ma�na�ge�ment) na le ży wią zać z dzia łal no -
ścią pierw szej Ko mi sji Ho ove ra, a więc się ga ją koń ca lat czter dzie stych XX w.
Ame ry kań ska ge ne za dys cy pli ny zna la zła rów nież swo je od bi cie w de fi ni cji za rzą dza -
nia do ku men ta cją, któ ra po ja wi ła się w mię dzy na ro do wym słow ni ku ter mi no lo gii ar chi -
wal nej z 1974 r. R. De gen omó wił na stęp nie prze ja wy za rzą dza nia do ku men ta cją
w badaniach na uko wych od lat dwu dzie stych XX w., w któ rych uczest ni czy li za rząd cy
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do ku men ta cji, ar chi wi ści oraz spe cja li ści z dzie dzi ny pra wa i ad mi ni stra cji. Wśród wielu
pu bli ka cji zwró cił uwa gę na pra cę Ste fa na Stosyka Przepisy�kan�ce�la�ryj�ne�dla�urzę�dów
ad�mi�ni�stra�cji�pu�blicz�nej�w teo�rii�i prak�ty�ce, któ rą moż na uznać za pierw szy pod ręcz nik
na te mat za rzą dza nia do ku men ta cją, a tak że pra ce Ja na Ko ścioł ka i Wi tol da Ja rzę bow -
skie go. W dal szej czę ści swoje go wy stą pie nia przed sta wił za gad nie nie zwią za ne z dzia -
łal no ścią i do rob kiem na uko wym ar chi wi stów, któ rzy od lat dzie więć dzie sią tych XX w.
w swo ich ba da niach nad kan ce la rią za czę li szu kać od po wie dzi na py ta nie, dla cze go (a nie
tyl ko ja kie) czyn no ści ak to twór cze wy ko nu je my tak, a nie ina czej. Ma my tu więc do czy -
nie nia z ba da nia mi, któ re wpi su ją się w pro ble ma ty kę za rzą dza nia do ku men ta cją. Do -
dat ko wo jesz cze ar chi wi ści za an ga żo wa li się w nad zór nad na ra sta ją cym za so bem ar chi -
wal nym, ce lem kształ to wa nia me cha ni zmów pra cy kan ce la ryj nej. Na za koń cze nie
swo je go wy stą pie nia pre le gent zwró cił uwa gę na ko niecz ność pod ję cia prac nad pod -
ręcz ni kiem do za rzą dza nia do ku men ta cją. 

Ma rek Kon stan kie wicz swo je wy stą pie nie po świę cił za rzą dza niu do ku men ta cją w pra -
wie pol skim. Do ko nał prze glą du norm praw nych po świę co nych prze cho wy wa niu i ar -
chi wi za cji do ku men ta cji, wśród któ rych moż na wy szcze gól ni ć re gu la cje o róż nych
za kre sach przed mio to wych i pod mio to wych. W dal szej czę ści re fe ra tu omó wił nor my
praw ne do ty czą ce niek tó rych aspek tów zarzą dza nia do ku men ta cją, m.in.: ochro nę, prze -
cho wy wa nie oraz udo stęp nia nie do ku men ta cji. Pod kre ślił, że unor mo wa nia o cha rak te -
rze ogól nym (np. Usta wa o na ro do wym za so bie i ar chi wach z 1983 r.) uzu peł nia ją bar dzo
licz ne i róż no rod ne re gu la cje szcze gól ne. Pod su mo wu jąc, pre le gent zwró cił uwa gę
na zmia ny w re gu la cjach praw nych do ty czą cych za rzą dza nia do ku men ta cją, a mia no wi -
cie: pew ne ure gu lo wa nia do tych czas za war te w ak tach nor ma tyw nych we wnętrz nych tra -
fi ły do pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go (np. prze pi sy do ty czą ce in for ma cji
nie jaw nych), po ja wi ły się cał ko wi cie no we re gu la cje, a tak że wzra sta zna cze nie pra wa
eu ro pej skie go. 

Czwar ta re fe rent ka – Mag da le na Wi śniew ska – przy bli ży ła zgro ma dzo nym moż li wo -
ści ba da nia za rzą dza nia do ku men ta cją z uży ciem me tod em pi rycz nych ba dań ja ko ścio -
wych, a kon kret nie – te re no wych. Na wstę pie pre le gent ka scha rak te ry zo wa ła ba da nia
ja ko ścio we, któ rych ce chą jest m.in.: ela stycz ność, oso bi sty kon takt z przed mio tem ba -
dań, in duk cyj ny mo del wnio sko wa nia oraz moż li wość uchwy ce nia zło żo no ści zja wisk
wraz z ich kon tek stem. W dal szej czę ści wy stą pie nia M. Wi śniew ska omó wi ła ty po lo gie
oraz me to dy sto so wa nia stu dium przy pad ku (wy wiad, ob ser wa cję oraz sha�do�wing), które
koń czy się ra por tem. W pod su mo wa niu pod kre śli ła, że em pi rycz ne ba da nia ja ko ścio we
są bar dzo wy ma ga ją ce, przy czym wie le za le ży od osób udzie la ją cych in for ma cji
(np. wia ry god ność ba dań a szcze rość in for ma to ra). 

Krzysz tof Sy ta z ko lei za pre zen to wał re fe rat do ty czą cy za rzą dza nia do ku men ta cją
w kan ce la riach ma gnac kich (kie run ki i moż li wo ści ba daw cze). Na wstę pie stwier dził, że
sys tem za rzą dza nia do ku men ta cją w kan ce la riach ma gnac kich w za kre sie funk cjo nal nym
był zbież ny ze współ cze snym (róż ni ca po le ga ła na for mie re ali zo wa nia tych funk cji).
W dal szej czę ści omó wił spe cy fi kę kan ce la rii ma gnac kiej, któ ra by ła wy ni kiem wie lo -
po ko le nio wej prak ty ki. Cha rak te ry zo wa ło ją m.in. ma łe za an ga żo wa nie w pro wa dze nie
księ gi wpi sów oraz do mi na cja ko re spon den cji. Po sia da ła nie ty po wą for mę i bar dzo roz -
bu do wa ną struk tu rę zło żo ną z kan ce la rii cząst ko wych (kan ce la rie: oso bi sta, na dwor na,
za dwor na) two rzą cych re gi stra tu ry. Naj więk sza z nich o cha rak te rze zbior cze go skła du
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do ku men tów sta no wi ła ar chi wum ma gnac kie. Pre le gent przed sta wił na stęp nie za gad nie -
nia zwią za ne z ar chi wum ma gnac kim (m.in. je go per so ne lem, lo ka lem i wy po sa że niem),
prze cho wy wa niem do ku men ta cji w re gi stra tu rach bie żą cych, a tak że prze ka zy wa niem,
re je stro wa niem i war to ścio wa niem do ku men ta cji oraz prio ro wa niem do ku men tów (tj.
po szu ki wa niem, do łą cza niem i prze sy ła niem). Pod su mo wu jąc, stwier dził, że stu dia
nad sys te mem za rzą dza nia do ku men ta cją w kan ce la riach ma gnac kich ma ją bar dzo du że
moż li wo ści ba daw cze, m.in. w za kre sie or ga ni za cji struk tu ral nej i funk cjo nal nej dwo ru
ma gnac kie go i la ty fun dium, sys te mu wza jem nych po wią zań per so nal nych oraz od twa -
rza nia sys te mu za rzą dza nia do ku men ta cją.

Po prze rwie ob ra dy pro wa dzi ła Wan da Kry sty na Ro man. Wszyst kie re fe ra ty wy gło -
szo ne w tej czę ści do ty czy ły za gad nień zwią za nych z za rzą dza niem do ku men ta cją w prak -
ty ce. 

Pierw sza pre le gent ka – Jo an na Dziad ko wiec – swo je wy stą pie nie po świę ci ła do ku -
men ta cji cy fro wej sta no wią cej wy zwa nie dla ar chi wów za kła do wych w świe tle ochro ny
da nych oso bo wych. Na wstę pie zwró ci ła uwa gę, że ar chi wa za kła do we gro ma dzą do ku -
men ta cję za wie ra ją cą nie tyl ko licz ne da ne oso bo we, ale rów nież in for ma cje wraż li we,
któ re wy ma ga ją szcze gól ne go po stę po wa nia. Wska za ła ob sza ry prze twa rza nia danych
oso bo wych, wśród któ rych szcze gól ne miej sce zaj mu je ar chi wum, gdzie – w za leż no ści
od gro ma dzo nych in for ma cji – mo gą wy stę po wać trzy po zio my ochro ny da nych oso bo -
wych (pod sta wo wy, pod wyż szo ny i wy so ki). Na stęp nie omó wi ła czyn no ści zwią za ne
z prze twa rza niem da nych oso bo wych, któ re mo gą wy stę po wać w for mie tra dy cyj nej
i elek tro nicz nej. Pod kre śli ła za gad nie nia zwią za ne z bez piecz ną po sta cią do ku men tu elek -
tro nicz ne go, ko niecz ny mi re je stra mi, wy ma ga nia mi i za bez pie cze nia mi, a tak że sank cja -
mi gro żą cy mi za na ru sze nie usta wy o ochro nie da nych oso bo wych.

Ko lej ny re fe rat wy gło sił Ka rol Bro nar ski, któ ry omó wił do świad cze nia spół ki PKP
CARGO w za kre sie wdra ża nia sys te mu EZD. Na wstę pie pre le gent przy po mniał, że
PKP CARGO pod ko niec 2013 r. zo sta ły spry wa ty zo wa ne, co wpły nę ło rów nież na funk -
cjo no wa nie ar chi wum. W dal szej czę ści swo je go wy stą pie nia  przy bli żył zgro ma dzo nym
za sa dy, ja ki mi kie ro wa ły się PKP CARGO przy wy bo rze sys te mu, a na stęp nie omó wił
pół rocz ny pro ces je go wdra ża nia (kil ka eta pów za koń czo nych wpro wa dze niem zmian
w jed no li tym rze czo wym wy ka zie akt) oraz  pod sta wo we za sa dy zwią za ne z ad mi ni stro -
wa niem sys te mu oraz obie giem do ku men ta cji aż do mo men tu jej ar chi wi za cji. 

Ma rek Woj cie chow ski swo je wy stą pie nie po świę cił pro ble ma ty ce za rzą dza nia do ku -
men ta cją w są dach po wszech nych. Pod kre ślił, że jest to pro ces zło żo ny wy ni ka ją cy ze
spe cy fi ki in sty tu cji oraz róż no rod no ści wy twa rza nej w niej do ku men ta cji (wy róż nił trzy
ro dza je akt: ad mi ni stra cyj no -księ go we, spraw są do wych oraz wie czy sto -księ go we). Na -
stęp nie omó wił me cha nizm po stę po wa nia z do ku men ta cją (obieg pi sm  wy mie nio nych
ro dza jów akt), a tak że za sa dy two rze nia jed no stek i sy gna tur ar chi wal nych oraz ar chi wi -
za cji do ku men ta cji wy twa rza nej w są dach po wszech nych, w któ rych obo wią zu je sys tem
kan ce la ryj ny bez dzien ni ko wy re je stro wy, opar ty na jed no li tym rze czo wym wy ka zie akt.
Na za koń cze nie przed sta wił po krót ce za gad nie nia zwią za ne z prze cho wy wa niem do ku -
men ta cji w ar chi wach za kła do wych oraz wąt pli wo ści do ty czą ce prze ka zy wa nia ma te ria -
łów ar chi wal nych do ar chi wów pań stwo wych (np. w za kre sie ksiąg wie czy stych). 

Ostat ni re fe rat pierw sze go dnia kon fe ren cji wy gło sił Mi ro sław Ziół kow ski, któ ry
omó wił teo rię i prak ty kę za rzą dza nia do ku men ta cją w kon tek ście nor my ISO 9001.
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Na po cząt ku swo je go wy stą pie nia przy bli żył zmia ny (dla or ga ni za cji wdra ża ją cej sys -
tem za rzą dza nia ja ko ścią) ma ją ce wpływ na pro ces do ku men to wa nia. W dal szej czę ści
omó wił spe cy fi kę za sad za rzą dza nia do ku men ta cją w świe tle norm ISO 9001
i ISO 15489, m.in.: po dział do ku men ta cji sys te mu na dwa ro dza je: do�cu�ments (tj. do ku -
men ta cję nor ma tyw ną) i re�cords (za pi sy – do wo dy wy ko na nia czyn no ści zgod nie z ich
wy ma ga nia mi), z uwzględ nie niem trzech po zio mów za rzą dza nia or ga ni za cją (stra te gicz -
ny, tak tycz ny i ope ra cyj ny), a tak że za sa dy nad zo ru nad do ku men ta cją o raz za gad nie nia
zwią za ne z jej bez pie czeń stwem. Na za koń cze nie wska zał na kil ka pro ble mów od no szą -
cych się do ad mi ni stro wa nia do ku men ta mi sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią, m.in. do ty czą -
cy ch in te gra cji za sad za rzą dza nia do ku men ta cją z in struk cją kan ce la ryj ną i rze czo wym
wy ka zem akt, a tak że pro ce su obie gu do ku men ta cji w or ga ni za cji. 

Dru gie go dnia kon fe ren cji pre le gen ci sku pi li się na dy dak ty ce, a więc kwe stiach zwią -
za nych z kształ ce niem ar chi wi stów i za rząd ców do ku men ta cji. Ca ło ścio wo za gad nie nia
te omó wi ła Wan da Kry sty na Ro man, któ ra do ko na ła prze glą du kie run ków i spe cjal no ści
uczą cych za rzą dza nia do ku men ta cją. Na wstę pie przy po mnia ła, że kształ ce nie za rząd -
ców do ku men ta cji wy wo dzi się ze spe cjal no ści ar chi wal nej (ar chi wi stycz nej) pro wa dzo -
nej na kie run ku hi sto ria od lat pięć dzie sią tych XX w. (m.in. na UMK od 1951 r.). Au tor ka
przed sta wi ła na stęp nie hi sto rię roz wo ju kształ ce nia, w wy ni ku któ re go w la tach dzie -
więć dzie sią tych XX w. wzro sła licz ba uczel ni kształ cą cych ar chi wi stów, a w pro gra mie
stu diów po ja wił się przed miot „za rzą dza nie do ku men ta cją współ cze sną”. Prze ło mem
oka zał się rok 2001, kie dy w trak cie ju bi le uszu to ruń skiej ar chi wi sty ki dys ku to wa no
nad kie run kiem zmian pro gra mo wych w kształ ce niu ar chi wi stów. Krzysz tof Sku pień ski
za pro po no wał wów czas prze kształ ce nie spe cjal no ści w od ręb ny kie ru nek o na zwie „ar -
chi wi sty ka i za rzą dza nie do ku men ta cją”. Ewo lu cja i zmia ny w pro gra mie kształ ce nia ar -
chi wi stów, zwią za ne z wy mo ga mi rze czy wi sto ści (np. na dą ża niem za no wo cze sny mi
tech no lo gia mi), do pro wa dzi ły do utwo rze nia na UMK w To ru niu w ro ku aka de mic -
kim 2006/2007 od ręb ne go kie run ku o na zwie „ar chi wi sty ka i za rzą dza nie do ku men ta -
cją”. Pod su mo wu jąc, W.K. Ro man stwier dzi ła, że w 2016 r. stu dia z za kre su za rzą dza nia
do ku men ta cją ofe ru je już osiem na ście ośrod ków. Cha rak te ry zu je je dość du ża róż no rod -
ność w za kre sie na zew nic twa, licz by i ro dza ju przed mio tów oraz go dzin dy dak tycz nych.
W kon se kwen cji ja kość kształ ce nia po zo sta wia cza sem wie le do ży cze nia. Pre le gent ka
na ko niec po stu lo wa ła ko niecz ność for mal ne go usank cjo no wa nia za wo du za rząd cy do -
ku men ta cji na li ście kla sy fi ka cji za wo dów. 

Wszyst kie ko lej ne re fe ra ty do ty czy ły kształ ce nia za rząd ców do ku men ta cji w wio dą -
cych ośrod kach uni wer sy tec kich w Pol sce. Pre le gen ci za pre zen to wa li m.in. ge ne zę
kształce nia ar chi wi stów i za rząd ców do ku men ta cji, do stęp ne for my na ucza nia (m.in.
specjal no ści na stu diach I i II stop nia), pro gram na ucza nia (przed mio ty, prak ty ki, sta że)
oraz cel edu ka cji stu den tów w tej ma te rii. 

Krzysz tof Sku pień ski przed sta wił te za gad nie nia na przy kła dzie kształ ce nia stu den -
tów na kie run ku ar chi wi sty ka i no wo cze sne za rzą dza nie za pi sa mi in for ma cyj ny mi, utwo -
rzo nym w 2012 r. na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie. Ire na
Mam czak -Gad kow ska za pre zen to wa ła je w re fe ra cie (je go współ au to rem był Krzysz tof
Stryj kow ski) po świę co nym kształ ce niu ar chi wi stów i za rząd ców do ku men ta cji w ra mach
spe cja li za cji funk cjo nu ją cej od 2008 r. na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. Rów nież w ra mach spe cjal no ści (od 2012 r. o na zwie „ar chi wi sty ka i za rzą dza -
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nie do ku men ta cją”) od by wa się kształ ce nie za rząd ców do ku men ta cji w In sty tu cie Hi sto -
rycz nym Uni wer sy te tu War szaw skie go. Ge ne za, pro gram i efek ty tych dzia łań zo sta ły
omó wio ne przez Ali cję Ku lec ką. Na stęp nie Do ro ta Drze wiec ka za pre zen to wa ła do świad -
cze nia Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej w Kra ko wie,
w któ rym kształ ce nie za rząd ców do ku men ta cji re ali zo wa ne jest w ra mach kie run ku in -
fo bro ker stwo, za rzą dza nie do ku men ta cją i ar chi wi sty ka (od 2014 r.). Ja ko ostat nia re fe -
rat wy gło si ła Mar le na Ja błoń ska, któ ra omó wi ła ge ne zę kształ ce nia ar chi wi stów
i za rząd ców do ku men ta cji na UMK w To ru niu, je go do stęp ne for my i efek ty, a tak że pro -
gra my na ucza nia na utwo rzo nym w 2006 r. kie run ku ar chi wi sty ka i za rzą dza nie do ku -
men ta cją, ze szcze gól nym uwzględ nie niem spe cjal no ści za rzą dza nie do ku men ta cją.

Po wy stą pie niach za zwy czaj wy wią zy wa ły się go rą ce de ba ty, w trak cie któ rych po -
ru sza no wie le klu czo wych za gad nień zwią za nych z te ma tem prze wod nim spo tka nia.
Zwró co no m.in. uwa gę na ko lej ną dys cy pli nę na uko wą z po gra ni cza za rzą dza nia do ku -
men ta cją, a mia no wi cie ra chun ko wość. Wie lo krot nie pod no szo no wza jem ne re la cje i spo -
ry ar chi wi sty ki i za rzą dza nia do ku men ta cją z in for ma ty ką, co w więk szo ści in sty tu cji
skut ku je spy cha niem ar chi wi stów na mar gi nes. Dys ku to wa no o kwe stii li czeb no ści re -
gu la cji praw nych szcze gól nych do ty czą cych za rzą dza nia do ku men ta cją i za sta na wia no
się, czy po trzeb na jest aż tak du ża ich licz ba. De ba to wa no  nad trud no ścia mi zwią za ny mi
z udo stęp nia niem do ku men ta cji oraz prze twa rza niem da nych oso bo wych w świe tle no -
we li za cji usta wy o ochro nie da nych oso bo wych. Zaj mo wa no się rów nież za gad nie nia mi
zwią za ny mi z funk cjo no wa niem sys te mów EZD na przy kła dzie spół ki PKP CARGO oraz
bra ko wa niem do ku men ta cji po wsta ją cej w ra mach ta kich sys te mów. Dru gie go dnia ob -
rad kon fe ren cji dys ku to wa no na te mat per spek tyw i kie run ków zmian, w ja kich po win -
no ewo lu ować kształ ce nie za rząd ców do ku men ta cji pro wa dzo ne w ośrod kach
aka de mic kich w ra mach stu diów sta cjo nar nych, nie sta cjo nar nych i po dy plo mo wych. Po -
stu lo wa no roz bu do wa nie kwa li fi ka to ra za wo do we go, stwier dza jąc, że jest to prio ry tet
na przy szłość, po nie waż obec nie kształ ci się już nie tyl ko ar chi wi stów do pra cy w ar chi -
wach pań stwo wych, ale rów nież za rząd ców do ku men ta cji, ar chi wi stów za kła do wych
i ko or dy na to rów czyn no ści kan ce la ryj nych. Zda niem ze bra nych  kor po ra cje roz po czy -
nają ce dzia łal ność na pol skim ryn ku bę dą po trze bo wa ły głów nie za rząd ców do ku men -
tacji, co skut ku je tym, że za wód ten po wo li wy cho dzi po za sfe rę hi sto rii.

Ro bert De gen do ko nał uro czy ste go za mknię cia ob rad VI Wiosennych Spo tkań Archi -
wal nych w Toru niu i po dzię ko wał pre le gen tom za przy go to wa nie i wy gło sze nie re fe ra -
tów, a zgro ma dzo nym go ściom za udział w kon fe ren cji i uczest nic two w nie zmier nie
cie ka wej dys ku sji.

Krzysz�tof�Ko�la�sa
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Wykaz skrótów archiwalnych

AAN – Archiwum Akt Nowych

AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku

AIPN By – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

AIPN Lu – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

AIPN Łd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

AIPN Po – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

AIPN Ra – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu

AIPN Sz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

AIPN Wr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

ASRG – Archiwum Sądu Rejonowego w Gdańsku

ASRPT – Archiwum Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

AZ IPN Bi – Archiwum Zakładowe Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Białymstoku

BStU – (niem.) Pełnomocnik Federalny do spraw Materiałów Państwowej
Służby Bezpieczeństwa NRD

CAW – Centralne Archiwum Wojskowe

Dz.Urz.MS – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości

DzU – Dziennik Ustaw

HDA SBU – (ukr.) Wydzielone Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy

IPMS – Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

IPN BU – Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania

MOD – (ang.) Ministerstwo Obrony (Ministry of Defence)
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Informacja o autorach

Ma�rze�na�Au�tu�chie�wicz (ur. 1976 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik OA IPN
w Białym sto ku.

dr�Ste�fan�Bia�łek (ur. 1973 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, za stęp ca na czel ni ka OA IPN we
Wro cła wiu. Zaj mu je się hi sto rią po wo jen ne go sys te mu pe ni ten cjar ne go oraz dzia łal nością
pio nów ewi den cji ope ra cyj nej oraz ar chi wum UB i SB na Dol nym Ślą sku i Opolsz czyź nie.

Bar�tosz�Bi�jak (ur. 1979 r.), et no log i hi sto ryk, pra cow nik OBUWiM w Ło dzi, au tor
ar ty ku łów po pu lar no nau ko wych pu bli ko wa nych m.in. w „Od kryw cy”, „Po szu ki wa -
czach”, „Kro ni ce Mia sta Ło dzi”.

dr�Jitka�Bílková, ar chi wist ka, kie row nik sek cji udo stęp nia nia do ku men tów w Ar -
chiwum Służb Bez pie czeń stwa Re pu bli ki Cze skiej w Pra dze.

Agniesz�ka�Chrza�now�ska (ur. 1985 r.), hi sto ryk, pra cow nik Sa mo dziel nej Sek cji
Badań Ar chi wal nych i Edy cji Źró deł AIPN w War sza wie, współ re dak tor ka m.in. ksią -
żek: Sta�ni�sław�Mi�ko�łaj�czyk�w do�ku�men�tach�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa, t. 1–3 (War sza wa–
–Łódź 2010); Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�żoł�nie�rzy�Kor�pu�su�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza
i funk�cjo�na�riu�szy�Stra�ży�Gra�nicz�nej (War sza wa 2013).

Łu�kasz�Gra�bow�ski (ur. 1981 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik AIPN w War sza -
wie. Je go za in te re so wa nia ba daw cze kon cen tru ją się głów nie wo kół hi sto rii for ma cji
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, ze szcze gól nym uwzględ nie niem pio nu Zwia du WOP.

Bar�tło�miej�Klu�ska (ur. 1980 r.), hi sto ryk, pra cow nik OBEN IPN w Ło dzi, zaj mu je
się hi sto rią tech ni ki, w szcze gól no ści dzie ja mi pol skiej kom pu te ry za cji. Au tor m.in. pu -
bli ka cji: Daw�no�te�mu�w grach.�Czas�pio�nie�rów:�szki�ce�z hi�sto�rii�gier�kom�pu�te�ro�wych

(Łódź 2008); Au�to�ma�ty�li�czą.�Kom�pu�te�ry�PRL (Gdy nia 2013).

Krzysz�tof�Ko�la�sa�(ur. 1973 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik OA IPN w Ło dzi.
Spe cja li zu je się w ba da niach z za kre su me to dy ki ar chi wal nej oraz hi sto rii Ko ścio ła ka -
to lic kie go po 1945 r. Przy go to wał m.in. wy daw nic two źró dło we Sa�le�zjań�ska�Szko�ła�Me�-

cha�nicz�na�w Ło�dzi�(1922–1962).�Or�ga�ni�za�cja,� funk�cjo�no�wa�nie,�re�pre�sje,� li�kwi�da�cja.

Wy�bór�źró�deł (Łódź 2010).

Mi�chał�Kop�czyń�ski�(ur. 1977 r.), ar chi wi sta, kie row nik Re fe ra tu Ewi den cji OA IPN
w Ło dzi. Współ au tor edy cji źró deł Stan�wo�jen�ny�w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�tach

Służby�Bez�pie�czeń�stwa�(War sza wa–Łódź 2008).

Mi�ro�sław�Le�wan�dow�ski (ur. 1961 r.), rad ca praw ny, au tor i współ au tor opra co wań
o te ma ty ce hi sto rycz nej, m.in. wspól nie z Ma cie jem Gaw li kow skim pra cy Gaz�na uli�-

cach.�KPN�w Kra�ko�wie.�Stan�wo�jen�ny 1981–1982�(Kra ków 2011) oraz No�Fu�tu�re!�Hi�-
sto�ria�FMW�w Kra�ko�wie�(Kra ków 2014).
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dr�An�na�Mar�cin�kie�wicz�-Kacz�mar�czyk (ur. 1970 r.), hi sto ryk dzie jów naj now szych
i woj sko wo ści, pra cow nik Sa mo dziel nej Sek cji Ba dań Archiwalnych i Edy cji Źró deł
AIPN w War sza wie. Au tor ka pu bli ka cji Ochot�ni�cza�Le�gia�Ko�biet 1918–1922�(War sza -
wa 2006), Re�pa�tria�cja�żoł�nie�rzy�PSZ�na Za�cho�dzie�w roz�mo�wach�TRJN�z wła�dza�mi�bry�-
tyj�ski�mi�(1945–1949):�wy�bór�do�ku�men�tów (War sza wa 2013) oraz Ko�bie�ty�w obro�nie

War�sza�wy.�Ochot�ni�cza�Le�gia�Ko�biet�(1918–1922)�i Woj�sko�wa�Służ�ba�Ko�biet�(1939–1945)

(War sza wa 2016).

dr�Jens�Niederhut�(ur. 1975 r.), hi sto ryk i po li to log, pra cow nik Urzędu Pełnomocnika
Fe de ral ne go do spraw Ma te ria łów Pań stwo wej Służ by Bez pie czeń stwa NRD (BStU),
spe cja li sta w za kre sie ar chi wal ne go opra co wy wa nia ma te ria łów au dio wi zu al nych.

Wik�to�ria�Okip�niuk�(ur. 1974 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik Ar chi wum Służ -
by Bez pie czeń stwa Ukra iny w Ki jo wie, zaj mu je się dzie ja mi pol skich pla có wek dy plo -
ma tycz nych w Związ ku So wiec kim w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym.

Ry�szard�Olesz�ko�wicz (ur. 1969 r.), hi sto ryk, pod puł kow nik Agen cji Bez pie czeń stwa
We wnętrz ne go. Zaj mu je się naj now szą hi sto rią Pol ski, w szcze gól no ści dzia łal no ścią pol -
skich służb spe cjal nych w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym.

dr�Se�ba�stian�Pi�lar�ski (ur. 1977 r.), hi sto ryk, pra cow nik OA IPN w Ło dzi. Zaj mu je
się po li ty ką za gra nicz ną Pol ski w okre sie mię dzy wo jen nym, re pre sja mi apa ra tu bez pie -
czeń stwa PRL wo bec osób za an ga żo wa nych w ży cie spo łecz no -po li tycz ne II Rze cz -
pospoli tej oraz dzie ja mi NSZZ „So li dar ność”. Au tor m.in. mo no gra fii: Pol�skie
ugru�po�wa�nia�po�li�tycz�ne�wo�bec�Cze�cho�sło�wa�cji 1938–1939 (Warszawa 2008); Za�rys
stosun�ków�pol�sko�-cze�cho�sło�wac�kich 1918–1933�(Toruń 2008) i re dak tor wy daw nic twa
źró dło we go: Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�prze�mian�po�li�tycz�nych�w la�tach 1988–1990.

Re�gion�łódz�ki (Warszawa–Łódź 2009).

Ry�szard�Ry�szew�ski�(ur. 1980 r.), hi sto ryk, pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Lu stra -
cyj ne go IPN w Po zna niu. Zaj mu je się dzie ja mi naj now szy mi, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem hi sto rii PRL. Współ au tor wy daw nic twa źró dło we go NSZZ�„So�li�dar�ność”�Re�gion
Ko�nin.�Wy�bór�do�ku�men�tów, t. I: (1980–1981), red. K. Bia łec ki, W. Hand ke (Poznań 2012).

dr�Wi�told�Wa�si�lew�ski�(ur. 1972 r.), hi sto ryk, pra cow nik Sa mo dziel nej Sek cji Ba dań
Ar chi wal nych i Edy cji Źródeł AIPN. Zaj mu je się m.in. za gad nie nia mi zbrod ni i kłam -
stwa ka tyń skie go, au tor m.in. prac: Ma�rian� Zdzie�chow�ski� wo�bec� my�śli� ro�syj�-
skiej XIX i XX wie�ku� (War sza wa 2005); Lu�do�bój�stwo.�Kłam�stwo� i wal�ka�o praw�dę.
Spra�wa�Ka�ty�nia 1940–2014 (Ło mian ki 2014).

Slavomir�Zrebný, hi sto ryk, kie row nik Re fe ra tu No ta cji w Sło wac kim In sty tu cie
Pamię ci Na ro du w Bra ty sła wie.
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In�for�ma�cja�dla�au�to�rów�„Prze�glą�du�Ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej”

Re�dak�cja�zwra�ca�się�do wszyst�kich�au�to�rów�nad�sy�ła�ją�cych�tek�sty�do dru�ku�o sto�so�wa�nie�na�stę�pu�ją�cych

za�sad:

1.�Wszyst�kie�tek�sty�na�le�ży�prze�sy�łać�w po�sta�ci�za�pi�su�elek�tro�nicz�ne�go�na ad�res�pocz�to�wy�lub�elek�tro�-

nicz�ny�Re�dak�cji.

2.�Tekst�po�wi�nien�li�czyć�nie�wię�cej�niż 60�tys.�zna�ków�ty�po�gra�ficz�nych�(ze�spa�cja�mi).

3.�Do tek�stu�na�le�ży�do�łą�czyć:�stresz�cze�nie�o ob�ję�to�ści�do jed�nej�stro�ny�ma�szy�no�pi�su�oraz�not�kę�o au�to�-

rze,�za�wie�ra�ją�cą:�rok�uro�dze�nia,�za�wód�lub�ty�tuł�na�uko�wy,�miej�sce�pra�cy,�te�ma�ty�kę�za�in�te�re�so�wań�hi�sto�-

rycz�nych,�naj�waż�niej�sze�po�zy�cje�w do�rob�ku�na�uko�wym.�

4.�Od�sy�ła�cze�do przy�pi�sów�po�win�ny�być�umiesz�czo�ne�w tek�ście�przed zna�ka�mi�in�ter�punk�cyj�ny�mi�–�krop�-

ką�koń�czą�cą�zda�nie�(z wy�jąt�kiem�gdy�koń�czy�je�skrót�r.�–�rok�lub�po�dob�ny)�lub�prze�cin�kiem,�śred�ni�kiem

we�wnątrz�zda�nia�(z wy�jąt�kiem,�gdy�mu�szą�być�umiesz�czo�ne�mię�dzy�sło�wa�mi,�któ�rych�nie�od�dzie�la�znak�in�-

ter�punk�cyj�ny).

5.�Cy�ta�ty�ze�źró�deł�i li�te�ra�tu�ry�przed�mio�tu�po�da�je�my�w cu�dzy�sło�wie,�an�ty�kwą;�ty�tu�ły�prac�na�uko�wych,

utwo�rów�li�te�rac�kich,�mu�zycz�nych,�dra�ma�tycz�nych,�ob�ra�zów�wy�róż�nia�my�kur�sy�wą;�na�zwy�ustaw�po�da�je�my

bez�cu�dzy�sło�wu,�an�ty�kwą;�ty�tu�ły�wy�staw,�kon�fe�ren�cji,�se�sji�na�uko�wych,�kon�kur�sów�po�da�je�my�w cu�dzy�sło�-

wie,�an�ty�kwą.

6.�W bi�blio�gra�fii�i przy�pi�sach�po�wi�nien�być�za�cho�wa�ny�na�stę�pu�ją�cy�sche�mat�opi�su:

a)�przy�pis�ar�chi�wal�ny:�na�zwa�ar�chi�wum,�po prze�cin�ku�na�zwa�ze�spo�łu,�sy�gna�tu�ra,�ewen�tu�al�nie�tom,�tytuł

do�ku�men�tu,�da�ta,�kar�ta,

b)�dru�ki�zwar�te:�ini�cjał�imie�nia,�na�zwi�sko�au�to�ra,�po prze�cin�ku�ty�tuł�(kur�sy�wa),�po prze�cin�ku�ewen�tu�al�-

nie�tom,�po prze�cin�ku�miej�sce�i rok�wy�da�nia,�po prze�cin�ku�stro�ny;�po ty�tu�le�pu�bli�ka�cji�za�miesz�czo�nej�w pra�-

cy�zbio�ro�wej�pi�sze�my:�[w:]�i da�lej�ty�tuł�pra�cy,

c)�ar�ty�ku�ły�w cza�so�pi�smach:�ini�cjał�imie�nia,�na�zwi�sko�au�to�ra,�po prze�cin�ku�ty�tuł�(kur�sy�wa),�po prze�-

cin�ku�ty�tuł�cza�so�pi�sma�w cu�dzy�sło�wie,�da�lej�–�bez�prze�cin�ka�–�rok�wy�da�nia,�po prze�cin�ku�tom�(ze�szyt,

numer,�część),�po prze�cin�ku�stro�ny.�W opi�sach�sto�su�je�my�cy�fry�arab�skie,

d)�sto�su�je�my�ozna�cze�nia:�ibi�dem,�idem�(eadem),�pas�sim,�op.�cit.,�loc.�cit.�(kur�sy�wa).

7.�W tek�stach�za�sad�ni�czych�przyj�mu�je�my�ogól�nie�przy�ję�te�skró�ty�(np.,�itp.,�m.in.,�rkps,�mps,�t.,�z.,�etc.),

a tak�że�z re�gu�ły:�r.�(rok)�i w.�(wiek).

8.�W tek�ście�głów�nym�sto�su�je�my�za�pis�da�ty: 3�lip�ca 1969�r.;�w przy�pi�sach�na�zwę�mie�się�cy�po�da�je�my

cy�frą�rzym�ską,�gdy�wy�stę�pu�ją�wraz�z dniem�i ro�kiem�(bez�od�dzie�la�ją�cych�je�kro�pek),�w in�nych�przy�pad�-

kach�słow�nie.

9.�Przy edy�cji�do�ku�men�tów�źró�dło�wych�na�le�ży�sto�so�wać�na�stę�pu�ją�ce�za�sa�dy:

a)�na�głó�wek�do�ku�men�tu�po�wi�nien�skła�dać�się�z da�ty�po�wsta�nia�do�ku�men�tu,�miej�sca�po�wsta�nia�do�ku�-

men�tu�oraz�–�po myśl�ni�ku�–�re�ge�stu�do�ku�men�tu�(da�ta�po�wsta�nia�do�ku�men�tu�ma�na�stę�pu�ją�cy�za�pis:�rok,�mie�-

siąc,�dzień,�a bra�ku�ją�ce�ele�men�ty�da�ty�na�le�ży�uzu�peł�nić�w na�wia�sie�kwa�dra�to�wym),

b)�przy�pi�sy�tek�sto�we�(ozna�czo�ne�li�te�ra�mi)�po�win�ny�od�no�sić�się�do for�my�(układ�tek�stu,�do�pi�ski,�prze�-

kre�śle�nia,�lek�cje�wąt�pli�we�itp.)�do�ku�men�tu,�a przy�pi�sy�rze�czo�we�(ozna�czo�ne�cy�fra�mi)�do je�go�me�ry�to�rycz�-

nej�tre�ści,

c)�uwspół�cze�śnia�my�or�to�gra�fię�i in�ter�punk�cję�tek�stu,

d)� sto�so�wa�ne� w do�ku�men�tach� róż�ne� spo�so�by� za�pi�su� da�ty� ujed�no�li�ca�my� do na�stę�pu�ją�cej� for�my:

12 VIII 1946,�nie�za�mie�nia�my�na licz�bę�rzym�ską�nazw�mie�się�cy�pi�sa�nych�słow�nie,

e)�wszel�kie�wy�róż�nie�nia�w ory�gi�nal�nym�tek�ście�do�ku�men�tu,�do�ko�na�ne�przez�je�go�twór�cę�(pod�kre�śle�-

nia;�WER�SA�LI�KI;�s�p�a c�j�o w a n�i e)�od�da�je�my�za po�mo�cą�czcion�ki�wy�tłusz�czo�nej,

f)�na�wia�sy�uko�śne�/�/�za�mie�nia�my�na na�wia�sy�pół�okrą�głe�(�),

g)�skró�ty�słow�ni�ko�we�po�zo�sta�wia�my�bez�roz�wi�nię�cia,

h)�skró�ty�nie�kon�wen�cjo�nal�ne�roz�wi�ja�my�w na�wia�sach�kwa�dra�to�wych�an�ty�kwą,

i)�to�wa�rzy�szą�ce�na�zwi�skom�ini�cja�ły�imion�roz�wi�ja�my�w na�wia�sach�kwa�dra�to�wych�an�ty�kwą,

j)�opusz�cze�nia�po�cho�dzą�ce�od wy�daw�cy�za�zna�cza�my�trze�ma�krop�ka�mi�w na�wia�sie�kwa�dra�to�wym�i opa�-

tru�je�my�przy�pi�sem�tek�sto�wym,�na przy�kład:�[...]a.

10.�Re�dak�cja�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�do zwra�ca�nia�au�to�rom�tek�stów�opra�co�wa�nych�bez�uwzględ�nie�nia

po�wyż�szych�za�sad.

11.�Re�dak�cja�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�do do�ko�ny�wa�nia�zmian�i skró�tów�w po�ro�zu�mie�niu�z au�to�rem.
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W ar ty ku le przed sta wio no wkład Ar chi wum In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej w opra co wa nie ze spo łu ar chi wal ne go
SK-Skrzy nie ze zbio rów Stu dium Pol ski Pod ziem nej
w Lon dy nie w la tach 2013‒2015. Ogól nie omó wio no me -
to dę opra co wa nia ma te ria łów ar chi wal nych oraz za war tość
ze spo łu, na któ ry skła da ją się głównie akta Oddziału VI
Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, ak ta pod le głych
mu baz i pla có wek woj sko wej łącz no ści za gra nicz nej
ZWZ -AK oraz ak ta fi nan so we. Opi sa no rów nież pro ces di -
gi ta li za cji ze spo łu oraz spo sób udo stęp nia nia tre ści ze ska -
no wa nych do ku men tów.

Ro�la�Ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�w opra�co�wa�niu�zbio�rów�Stu�dium�Pol�ski
Pod�ziem�nej�w Lon�dy�nie�w la�tach 2013–2015�(s.�9–16)

Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NRD (Sta si)
po zo sta wi ło po so bie ogrom ny za sób ar chi wal ny. Choć
mate ria ły ak to we sta no wią je go trzon, to ra zem z ni mi
przecho wy wa ne są w obec nym ar chi wum Peł no moc ni ka
Fe de ral ne go do spraw Ma te ria łów Pań stwo wej Służ by
Bez pie czeń stwa NRD (BStU) mi lio ny zdjęć, ty sią ce
filmów i na grań dźwię ko wych. Zna cze nie tych zbio rów
audio wi zu al nych za cho wa nych po dzia łal no ści Sta si jest
oczy wi ste dla na ukow ców zaj mu ją cych się hi sto rią NRD.
Fo to gra fie, fil my i ma te ria ły dźwię ko we mo gą być istot -
nym źró dłem do ba dań dyk ta tu ry So cja li stycz nej Par tii Jed -

no ści Nie miec (SED), dzia łal no ści opo zy cji de mo kra tycz nej i ak tyw no ści ope ra cyj nej
wschod nio nie miec kiej „bez pie ki”. 

Au�dio�wi�zu�al�ne�dzie�dzic�two�Mi�ni�ster�stwa�Bez�pie�czeń�stwa�Pań�stwo�we�go�NRD�
–�gro�ma�dze�nie,�za�bez�pie�cza�nie,�za�war�tość�(s.�127–139)

W ar ty ku le omó wio no wa run ki, w ja kich funk cjo no wał
Kon su lat Ge ne ral ny RP w Ki jo wie w przeded niu i na po -
cząt ku II woj ny świa to wej, oraz oko licz no ści za gi nię cia
kon su la ge ne ral ne go i je go dwóch współ pra cow ni ków.
Tekst opra co wa no z wy ko rzy sta niem nie zna nych do ku -
men tów ar chi wal nych za cho wa nych po so wiec kich służ -
bach spe cjal nych. Świad czą one o tym, że ostat ni kon sul
ge ne ral ny w Ki jo wie – Je rzy Ma tu siń ski oraz dwaj je go
pod wład ni – An drzej Or szyń ski i Jó zef Ły czek zo sta li
aresz to wa ni w no cy z 30 wrze śnia na 1 paź dzier ni ka 1939 r.
przez funk cjo na riu szy NKWD USRS. Po le ce nie w tej spra wie wy da li m.in. I se kre tarz KC WKP(b)
USRS – Ni ki ta Chrusz czow i lu do wy ko mi sarz spraw we wnętrz nych ZSRS – Ław rien tij Be ria.
Aresz to wa nych prze wie zio no do sie dzi by NKWD w Mo skwie i oskar żo no o pro wa dze nie dzia -
łal no ści szpie gow skiej prze ciw ko Związ ko wi So wiec kie mu.

Kon�su�lat�Ge�ne�ral�ny II Rze�cz�po�spo�li�tej�w Ki�jo�wie.�Tra�gicz�ny�epi�log�je�sie�ni 1939�r.�
(s.�151–164)
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