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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 11–32

Szymon Czwarno, Wojciech Kujawa
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Archiwum rodzinne 
Ewy i Jerzego Stolarskich
przekazane do Instytutu

Pamięci Narodowej w ramach
Archiwum Pełnego Pamięci*

Jed nym z naj waż niej szych za dań wszyst kich ar chi wów jest gro ma dze nie1 ma te ria -
łów ar chi wal nych: do ku men tów, fo to gra fii, fil mów, na grań dźwię ko wych, ko re spon -
den cji czy do ku men ta cji elek tro nicz nej, kar to gra ficz nej, tech nicz nej, sta ty stycz nej

oraz fi nan so wej, za rów no pro we nien cji urzę do wej, jak i pry wat nej.
Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej od mo men tu swe go po wsta nia rów nież dba

o po więk sze nie wła sne go za so bu ar chi wal ne go. Po cząt ko wo do ko ny wa ło się to przede
wszyst kim po przez po zy ski wa nie do ku men ta cji wy two rzo nej i zgro ma dzo nej przez or -
ga ny bez pie czeń stwa Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej, III Rze szy i Związ ku So wiec -
kie go. W tym cza sie do In sty tu tu nie ustan nie zgła sza ły się tak że oso by pry wat ne chcą ce
prze ka zać ma te ria ły ar chi wal ne do ty czą ce za rów no ich sa mych, jak i ich bli skich. Jed -
nak że w ob li czu licz nych za dań zwią za nych z or ga ni za cją no wo utwo rzo ne go ar chi wum
przej mo wa nie ma te ria łów z „do mo wych szu flad” w po cząt ko wym okre sie dzia łal no ści
in sty tu cji  nie wy su wa ło się na pierw szy plan.

Zmie ni ło się to wio sną 2017 r., kie dy In sty tut Pa mię ci Na ro do wej za ini cjo wał no wy,
nie zwy kle waż ny pro jekt – Ar chi wum Peł ne Pa mię ci, ma ją cy na ce lu gro ma dze nie
i zabez pie cza nie bez cen nych spu ścizn, ar chi wów  ro dzin nych i ko lek cji pry wat nych, do -
ty czą cych naj now szych dzie jów Pol ski. Jak  pod kre śla ko or dy na tor ka wspo mnia ne go
przed się wzię cia Te re sa Gal le wicz -Do ło wa, „hi sto ria to nie tyl ko wiel kie wy da rze nia
dotyka ją ce ca łe spo łe czeń stwa, lecz tak że lo sy ro dzin i każ de go czło wie ka. Bez po zna -

11
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* Za wszyst kie cen ne uwa gi i wska zów ki do ty czą ce pro jek tu Ar chi wum Peł ne Pa mię ci au to rzy dzię -
ku ją An nie Misz czyk z Ar chi wum IPN.

1 In ny mi za da nia mi ar chi wów są: prze cho wy wa nie, ewi den cjo no wa nie, za bez pie cza nie, opra co wy -
wa nie, udo stęp nia nie i po pu la ry zo wa nie za so bu. Zob. H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar�chi�wi�-
sty�ka, War sza wa 1989, s. 9–11.
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Edmund Piaszczyński, 1927 r. AIPN, 3543/137, t. 7

Świadectwo Edmunda Piaszczyńskiego ukończenia czwartej klasy gimnazjum 
w roku szkolnym 1900/1901, wystawione w Warszawie w 1903 r. AIPN, 3543/104

AIPN AIPN

AIPN
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nia ro dzin nych, czę sto ka me ral nych opo wie ści roz gry wa ją cych się w cie niu wiel kich wy -
da rzeń ob raz na szej prze szło ści był by nie peł ny”2. Na mar gi ne sie na le ży do dać, że ini cja -
ty wa ta wpi su je się w ogól ny trend – od kil ku lat za uwa żal ny w ar chi wach – zmie rza ją cy
do po zy ski wa nia spu ścizn i ko lek cji ro dzin nych prze cho wy wa nych w do mo wych za ci -
szach. Na przy kład Na czel na Dy rek cja Ar chi wów Pań stwo wych za chę ca wszyst kie oso -
by, któ re chcia ły by uzy skać in for ma cje na te mat pro wa dze nia do mo we go ar chi wum lub
też za sta na wia ją się nad je go prze ka za niem do ar chi wów pań stwo wych, do kon tak tu
z punk ta mi kon sul ta cyj ny mi pro jek tu Ar chi wa Ro dzin ne, utwo rzo ny mi w kil ku dzie się -
ciu mia stach Pol ski3.

Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w ra mach APP gro ma dzi przede wszyst kim
do ku men ty, zdję cia, fil my, li sty, pa mięt ni ki i dzien ni ki, któ re oprócz hi sto rii ro dzi ny
ukazu ją lo sy na ro du pol skie go w dwu dzie stym stu le ciu. Ist nie je rów nież moż li wość
jedynie cza so we go uży cze nia ro dzin nych ar chi wa liów w ce lu spo rzą dze nia ich ko pii
cyfro wych. W ta kiej sy tu acji ory gi na ły di gi ta li zu je się w spe cja li stycz nych pra cow nia ch
i nie zwłocz nie zwra ca w ła ści cie lom. Do ku men ty, któ re tra fia ją do In sty tu tu, są opra co -
wy wa ne i ewi den cjo no wa ne, a na stęp nie za bez pie cza ne oraz prze cho wy wa ne z naj więk -
szą sta ran no ścią. 

Wszel kie in for ma cje na te mat spo so bu i miejsc prze ka zy wa nia ro dzin nych ar chi wa -
liów, a tak że ka te go rii, ro dza jów i grup do ku men tów, ja kie gro ma dzo ne są w ra mach Ar -
chi wum Peł ne go Pa mię ci, za miesz czo no na spe cjal nym por ta lu in ter ne to wym. Po da no
np. da ne kon tak to we (imię i na zwi sko, te le fon, e -ma il) do pra cow ni ków IPN z od dzia -
łów, de le ga tur bądź punk tów kon sul ta cyj nych In sty tu tu4. Wi try na in ter ne to wa nie jest je -
dy nym in stru men tem, za po mo cą któ re go ar chi wi ści sta ra ją się do trzeć do po ten cjal nych
dar czyń ców. W chwi li uru cho mie nia pro jek tu w me diach za ini cjo wa no kam pa nię in for -
ma cyj ną ma ją cą na ce lu pro mo wa nie no wej ini cja ty wy In sty tu tu oraz za chę ce nie moż li -
wie jak naj szer sze go krę gu osób do prze ka za nia do ku men tów. Kam pa nia skie ro wa na by ła
nie tyl ko do Po la ków, lecz tak że do cu dzo ziem ców, któ rzy rów nież są czę sto wła ści cie -
la mi ma te ria łów ar chi wal nych do ty czą cych naj now szej hi sto rii Pol ski. Przy go to wa no
ma te ria ły in for ma cyj ne, ulot ki, wi zy tów ki i pla ka ty. O przed się wzię ciu po in for mo wa ły
re gio nal ne, ogól no pol skie i za gra nicz ne por ta le in ter ne to we, m.in. Onet.pl, Ga ze ta praw -
na.pl, Moja Łęczyca.pl, Dzie je.pl, Ga ze ta po mor ska.pl, Kre sy24.pl, Slo wo pol skie.org, Po -
la cy we Wło szech.com, Głos Polonii.com, Pa triot24.net5. No tat ki na te mat APP po ja wi ły

Archiwum rodzinne Ewy i Jerzego Stolarskich...
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2 T. Gal le wicz -Do ło wa, Ar�chi�wum�i pa�mięć, „W Sie ci” (do da tek IPN) 2017, nr 21, s. 62–63. 
3 Zob. https://www.ar chi wa.gov.pl/pl/809-ar chi wa_ro dzin ne (do stęp 3 XII 2018 r.).
4 Zob. stro nę in ter ne to wą projektu Ar chi wum Peł ne Pa mię ci, http://ar chi wum pa mie ci.pl/app.
5 Zob.: https://kul tu ra.onet.pl/wia do mo sci/in sty tut -pa mie ci -na ro do wej -ru sza -z -pro jek tem -ar chi wum -

-pel ne -pa mie ci/04cxl1n (do stęp 1 II 2018 r.); http://kul tu ra.ga ze ta praw na.pl/ga le rie/1043085,du ze -zdje -
cie,1,ipn -pro jekt -ar chi wum -pel ne -pa mie ci.html (do stęp 1 II 2018 r.); http://mo ja le czy ca.pl/?pd=news&
id=6378 (do stęp 16 I 2018 r.); http://dzie je.pl/ak tu al no sci/ipn -ma -no wy -pro jekt -ar chi wum -pel ne -pa mie -
ci (do stęp 16 I 2018 r.); http://www.po mor ska.pl/wia do mo sci/byd goszcz/a/ipn -w -byd gosz czy -two rzy -spe -
cjal ne -ar chi wum,12118830/ (do stęp 1 II 2018 r.); https://kre sy24.pl/ipn -uru cha mia -por   tal -ar chi wum -
pel ne -pa mie ci/ (do stęp 1 II 2018 r.); http://slo wo pol skie.org/12474-2/ (do stęp 1 II 2018 r.); http://www.po -
la cy wew lo szech.com/2017/07/26/in sty tut -pa mie ci -na ro do wej -i -pro jekt -ar chi wum -pel ne -pa mie ci/
(dostęp 16 I 2018 r.); https://www.glo spo lo nii.com/ar chi wum -pel ne -pa mie ci -apel -do -osob -pry wat nych -
-be da cych -w -po sia da niu -fo to gra fii -do ku men tow -z -przed -lat/ (do stęp 16 I 2018 r.); http://www.
pa triot2 4.net/ar  chi wum -pel ne -pa mie ci -ru szyl -no wy -pro jekt -i -por tal -ipn,18283 (do stęp 16 I 2018 r.).
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się za rów no w pra sie kra jo wej, jak i za gra nicz nej, w tym: „W Sie ci”, „Na szym Dzien ni -
ku”, „Ty go dni ku So li dar ność”, „Ku rie rze Szcze ciń skim”6. Na po trze by te le wi zji zre ali -
zo wa no spe cjal ny spot pro mu ją cy przed się wzię cie, a ar chi wi ści In sty tu tu omó wi li
w me diach je go naj waż niej sze za ło że nia (m.in. w TVP Po lo nia i Te le wi zji Re pu bli ka)7.
O pro jek cie in for mo wa no rów nież pod czas wie lu spo tkań or ga ni zo wa nych w kra ju
i za gra ni cą, przede wszyst kim w mia stach licz nie za miesz ka nych przez Po lo nię – w Lon -
dy nie, Glas gow, Bruk se li, Chi ca go, No wym Jor ku, a tak że na kon ty nen cie au stra lij skim.
Ak cja ar chi wi stów spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem i sze ro kim od ze wem – w cią -
gu ro ku dzia łal no ści przed się wzię cia po nad 500 osób prze ka za ło pa miąt ki ro dzin ne do Ar -
chi wum IPN.

Szymon Czwarno, Wojciech Kujawa
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6 T. Gal le wicz -Do ło wa, op.� cit.; A. Am bro ziak, Ar�chi�wum� Peł�ne� Pa�mię�ci, „Nasz Dzien -
nik”, 22 V 2017 r.; Por�tal�IPN, „Ty go dnik So li dar ność”, 23 V 2017 r. (no tat ka in for ma cyj na); A. Sa si -
now ski, Ar�chi�wum�na�ro�do�we,�czy�li�two�je, „Ku rier Szcze ciń ski”, 25 VII 2017 r. Peł na li sta ar ty ku łów
zob. https://ar chi wum pa mie ci.pl/app/form/112,Wspol pra ca.html (do stęp 2 X 2018 r.).

7 Spot moż na obej rzeć w In ter ne cie, w tym na stro nie pro jek tu i YouTube. Zob. https://www.youtu -
be.com/watch?v=VbR3bD8NLIw (do stęp 16 I 2018 r.). Ar chi wum Peł ne Pa mię ci przy bli żo no m.in.
w trze cim od cin ku „Goń ca hi sto rycz ne go IPN”, wy emi to wa nym 6 X 2017 r. w TVP Hi sto ria. Zob.
http://pa miec.pl/pa/ipn -no ta cje -ipn -tv/go niec -hi sto rycz ny -ipn/17258,IPNtv-Go niec -Hi sto rycz ny -IPN -
-odc -3.html (do stęp 16 I 2018 r.).

Andrzej Piaszczyński (pośrodku) na Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa. 
Spała, 19 VII 1935 r. AIPN, 3543/165, t. 4

AIPN
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Za mie rze niem In sty tu tu jest nie tyl ko gro ma dze nie ar chi wów ro dzin nych, ich opra -
co wy wa nie, kon ser wo wa nie i prze cho wy wa nie. Ta kie czyn no ści są  o czy wi ście nie zwy -
kle waż ne, po nie waż czę sto ra tu ją cen ne do ku men ty przed za po mnie niem, uszko dze niem,
a na wet znisz cze niem. Rów nie waż na jest po pu la ry za cja wie dzy o za so bie In sty tu tu,
a przez to o dzie jach Pol ski. Jak pod kre śla ją ar chi wi ści za an ga żo wa ni w pro jekt, „wie -
dzą, wy trwa le przez nas zdo by wa ną, dzie li my się z dzien ni ka rza mi, na ukow ca mi, ale
przede wszyst kim z mło dy mi ludź mi, któ rym chce my przy bli żyć hi sto rię tak nie od le głą,
a prze cież cią gle ma ło zna ną”8. In for ma cje o prze ję tych zbio rach są za miesz cza ne w prze -
wod ni kach po za so bie IPN oraz w Cy fro wym Ar chi wum – no wo cze snym sys te mie ewi -
den cji ar chi wal nej stwo rzo nym na po trze by Ar chi wum In sty tu tu9. Nie któ re war to ścio we
spu ści zny włą czo ne do za so bu IPN w ubie głych la tach za pre zen to wa no na wspo mnia -
nym por ta lu APP. Zna la zła się tu ta j in for ma cja o prze ka za nych przez An nę Si bu ruth pry -
wat nych do ku men tach i fo to gra fiach jej oj ca – Lu dwi ka Woj tur skie go. Ma te ria ły te
uka zu ją służ bę pol skiej ob słu gi na ziem nej 306. Dy wi zjo nu My śliw skie go oraz ży cie co -
dzien ne żoł nie rzy PSZ na Za cho dzie. Jest tu rów nież in for ma cja o prze ka za nym przez
Julitę Portait pa sia ku z KL Da chau, na le żą cym do jej wu ja – Je ana Pu ge ta10. Na te mat
zbio rów prze ję tych w ra mach pro jek tu APP na pi sa no także od ręb ne ar ty ku ły. Przed sta -
wio no w nich m.in. pierw szy przy pa dek prze ka za nia do IPN ma te ria łów przez Niem ca
– spad ko bier cę oso by, któ ra bra ła udział w kam pa nii wrze śnio wej i oku pa cji ziem
pol skich11. Nie zwy kle in te re su ją cym wy da rze niem by ło tak że prze ję cie do ku men tów Ta -
de usza Sta rzyń skie go ps. „Śle pow ron” – ci cho ciem ne go i więź nia sta li now skie go, od na -
le zio nych przez Nic ka Mil li ga na na stry chu ro dzin ne go do mu w Edyn bur gu12. 

Do ku men ty i fo to gra fie, któ re tra fi ły do In sty tu tu w wy ni ku dzia łal no ści ar chi wi stów
za an ga żo wa nych w APP, są tak że pu bli ko wa ne w osob nych, ob szer nych po zy cjach książ -
ko wych. W 2018 r. dzię ki po zy ska nym w ra mach pro jek tu ma te ria łom do ty czą cym Ewy
i Je rze go Sto lar skich – żoł nie rzy AK i PSZ na Za cho dzie oraz więź niów po li tycz nych
okre su sta li now skie go – uda ło się od two rzyć ich tra gicz ne lo sy i przy go to wać bo ga to ilu -
stro wa ny al bum po świę co ny te mu mał żeń stwu13. Obec nie trwa ją pra ce nad opra co wa -
niem dzien ni ka z lat 1939–1945, pi sa nego przez prof. Ma rię Wierz bow ską – dy rek tor
Do mu Ma łych Dzie ci im. ks. G.P. Bau do uina w War sza wie, ukry wa ją cą w czasie wojny
dzie ci po cho dze nia ży dow skie go, w 2007 r. od zna czo ną me da lem Spra wie dli wy wśród
Na ro dów Świa ta. Po dob ne pra ce pro wa dzo ne są nad pa mięt ni kiem Bar ba ry Wan dy Bik
z d. Ko ciu ba, za wie ra ją cym opis jej wy wóz ki do Związ ku So wiec kie go, ewa ku ację
z armią gen. An der sa oraz na ukę w szko łach w Ira nie i Li ba nie.
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8 Na przy kład o prze ka za niu do De le ga tu ry IPN w Ra do miu do ku men tów Sta ni sła wa Mał kie wi cza
(1919–2004), ostat nie go do wód cy Pla ców ki Ar mii Kra jo wej w Zwo le niu, po in for mo wa ła Pol ska Agen -
cja Pra so wa, a not ki za miesz czo no m.in. w „Na szym Dzien ni ku” czy na por ta lu Dzie je.pl. 

9 Zob. http://ar chi wum pa mie ci.pl/app/o -pro jek cie/414,Ar chi wum -Pel ne -Pa mie ci.html (do stęp 16 I
2018 r.).

10 Zob. http://ar chi wum pa mie ci.pl/app/pa mie ta my/423,IPN -BU -3129.html (do stęp 16 I 2018 r.).
11 M. Kwa śniak, Nie�miec�ka�pa�miąt�ka�w Ar�chi�wum�IPN, „Biu le tyn IPN. Pi smo o Naj now szej Hi sto -

rii Pol ski” 2017, nr 5, s. 158–159.
12 G. Trzy na, Po�wrót�„Śle�pow�ro�na”, „Biu le tyn IPN. Pi smo o Naj now szej Hi sto rii Pol ski” 2017, nr 6,

s. 156–160.
13 W. Ku ja wa, A mia�ło�być�tak�pięk�nie…�Hi�sto�ria�Ewy�i Je�rze�go�Sto�lar�skich, War sza wa 2018.
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Dowód osobisty Marii Piaszczyńskiej. Warszawa, 1937 r. AIPN, 3543/142

Ewa Piaszczyńska na balkonie mieszkania przy ul. Nowogrodzkiej. Warszawa,
prawdopodobnie koniec lat trzydziestych XX w. AIPN, 3543/51, t. 5
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Jerzy Stolarski z rodzicami (Edwardem i Janiną) na tarasie domu. 
Bukowiec, 1935 r. AIPN, 3543/70, t. 1

Strona z kalendarzyka Jerzego Stolarskiego. Warszawa, 1938 r.  AIPN, 3543/63
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Ewa i Je rzy Sto lar scy

Jed nym z cen niej szy ch ar chi wów ro dzin nych prze ję tych przez In sty tut Pa mię ci
Narodo wej są ma te ria ły mał żeń stwa Ewy i Je rze go Sto lar skich. Ewa Sto lar ska z d. Piasz -
czyń ska uro dzi ła się 30 ma ja 1923 r. By ła cór ką Edmunda Piasz czyń skie go – współ -
właści cie la i dy rek to ra Fa bry ki Na rzę dzi Chi rur gicz nych, We te ry na ryj nych i Wy ro bów
Sta lo wych Ostrych „Al fons Mann” i wy wo dzi ła się ze zna nej war szaw skiej ro dzi ny prze -
my sło wej Man nów. Przed woj ną uczęsz cza ła do Pań stwo we go Gim na zjum i Li ceum
im. Kró lo wej Ja dwi gi w War sza wie i by ła har cer ką 14. War szaw skiej Żeń skiej Dru ży ny
Har cer skiej „Bia ła”. W cza sie woj ny na taj nych kom ple tach ukoń czy ła szko łę im. Kró -
lo wej Ja dwi gi w War sza wie i kon ty nu owa ła na ukę na Kur sach Ry sun ku Tech nicz ne go
Ze no na Ja go dziń skie go oraz Kur sach Han dlo wych Ka zi mie rza So snow skie go.
Od 1942 r., pod ps. „Ewa”, by ła łącz nicz ką 3. ba ta lio nu pan cer ne go AK „Gol ski” oraz
ma szy nist ką i łącz nicz ką Ja na Zbo row skie go ps. „Ja strzęb ski” – póź niej sze go sze fa wy -
wia du po li tycz ne go De le ga tu ry Rzą du na Kraj, któ ry w jej miesz ka niu umie ścił skryt kę
kon spi ra cyj ną. Uczest ni czy ła w po wsta niu war szaw skim, w cza sie któ re go – 28 sierp nia
w bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek tu ry PW – za war ła zwią zek mał żeń ski z Je rzym Sto lar -
skim ps. „Wir”.

Je rzy Sto lar ski uro dził się 15 kwiet nia 1921 r. w sto sun ko wo za moż nej war szaw skiej
ro dzi nie. W 1939 r. ukoń czył Pań stwo we Gim na zjum i Li ceum im. Ada ma Mic kie wi cza
w War sza wie i od paź dzier ni ka te go ro ku miał roz po cząć stu dia na Po li tech ni ce War -
szaw skiej. We wrze śniu 1939 r. na apel ppłk. Ro ma na Umia stow skie go wy ru szył
na wschód, aby do łą czyć do ma ją cych się tam for mo wać od dzia łów Woj ska Pol skie go.
W 1941 r., pod ps. „Wir”, włą czył się w dzia łal ność kon spi ra cyj ną, naj pierw w „Po bud -
ce”, a na stęp nie w 3. ba ta lio nie pan cer nym AK „Gol ski”. W lip cu 1943 r. ukoń czył Szko -
łę Pod cho rą żych Re zer wy Pie cho ty AK w War sza wie. W po wsta niu war szaw skim był
do wód cą dru ży ny 3. kom pa nii ba ta lio nu „Gol ski”.

Po ka pi tu la cji Sto lar scy zo sta li wy wie zie ni do Sta la gu XB Sand bo stel. W grud -
niu 1944 r. zo sta li jed nak roz dzie le ni – Ewę prze nie sio no do Sta la gu VIC Oberlangen.
Po wy zwo le niu obo zów wy je cha ła do Wiel kiej Bry ta nii, gdzie roz po czę ła służ bę
w Pomoc ni czej Lot ni czej Służ bie Ko biet. Je rzy z ko lei do łą czył do II Kor pu su Pol skie -
go we Wło szech, a na stęp nie wraz z nim prze niósł się do Wiel kiej Bry ta nii.
W maju 1947 r. m.in. ze wzglę du na spra wy ro dzin ne Ewa i Je rzy po wró ci li do Pol ski. 

Pod ko niec lu te go 1949 r. obo je zo sta li aresz to wa ni przez sto łecz ny Urząd Bez pie -
czeń stwa i osa dze ni w piw ni cach MBP przy ul. Ko szy ko wej, a na stęp nie w wię zie niu
przy ul. Ra ko wiec kiej w War sza wie. 30 lip ca 1950 r. Je rzy zmarł tam na gruź li cze za pa -
le nie opon mó zgo wych i po cho wa no go w bez i mien nym gro bie na Cmen ta rzu Woj sko -
wym na war szaw skich Po wąz kach. W 1951 r. dzię ki sta ra niom ro dzi ny zo stał
eks hu mo wa ny i po cho wa ny w gro bie ro dzin nym.

Ewę na to miast – po cięż kim śledz twie – Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie
15 grud nia 1950 r. ska zał z art. 4 § 1 mkk i art. 2 De kre tu PKWN z 31 sierp nia 1944 r.
o wy mia rze ka ry dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia rzy win nych za bójstw i znę -
ca nia się nad lud no ścią cy wil ną i jeń ca mi oraz zdraj ców Na ro du Pol skie go na ka rę łącz -
ną 15 lat po zba wie nia wol no ści, utra tę praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw
ho no ro wych na 5 lat oraz prze pa dek mie nia na rzecz skar bu pań stwa za rze ko mą współ -
pra cę w cza sie woj ny z Niem ca mi i po moc Ge sta po w li kwi do wa niu dzia ła czy le wi co -
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wych. W sierp niu 1951 r. prze wie zio no ją do cen tral ne go wię zie nia dla ko biet w For do -
nie, skąd po ro ku – ja ko oso ba szcze gól nie „nie bez piecz na” dla wła dzy lu do wej – zo sta -
ła prze nie sio na do wię zie nia izo la cyj ne go w Ino wro cła wiu. Kil ka mie się cy spę dzi ła
w cał ko wi tym od osob nie niu – w po je dyn czej ce li, bez kon tak tu z ro dzi ną oraz in for ma -
cji ze świa ta ze wnętrz ne go. W 1955 r. po now nie zo sta ła osa dzo na w For do nie, któ ry opu -
ści ła w ma ju na stęp ne go ro ku. 

Na wol no ści od no wa mu sia ła uło żyć so bie ży cie – ze zruj no wa nym zdro wiem fi -
zycz nym i psy chicz nym, bez mę ża, oj ca i te ścio wej (zmar li pod czas jej po by tu w wię -
zie niu), bez wy kształ ce nia, pra cy i ma jąt ku. We wrze śniu 1965 r. ukoń czy ła
bi blio te ko znaw stwo na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym Uni wer sy te tu War szaw skie go i w tym
kie run ku po kie ro wa ła swo ją ka rie rę za wo do wą. Or ga ni zo wa ła m.in. bi blio te kę w Cen -
trum Ob li cze nio wym PAN, w któ rym na stęp nie bra ła udział w pra cach nad pro gra mo -
wa niem ma szyn ma te ma tycz nych. Pra co wa ła w Bi blio te ce Na ro do wej i Cen tral nym
Ośrod ku Ba daw czo -Pro jek to wym Bu dow nic twa Prze my sło we go „Bi styp”. Po wpro wa -
dze niu sta nu wo jen ne go zgło si ła się do po mo cy w Pry ma sow skim Ko mi te cie Po mo cy
Oso bom Po zba wio nym Wol no ści i ich Ro dzi nom. Pro wa dzi ła ko re spon den cję kra jo wą
oraz prze pi sy wa ła do ku men ty Ko mi te tu. Ewa Sto lar ska ni gdy wię cej nie wy szła za mąż.
W jej po ko ju za wsze sta ły dwie fo to gra fie Je rze go. Zmar ła 15 czerw ca 2007 r.14

Cen na spu ści zna

Na „Ar chi wum ro dzin ne Ewy i Je rze go Sto lar skich” skła da się do ku men ta cja wy two -
rzo na i zgro ma dzo na przez obo je mał żon ków oraz ma te ria ły odzie dzi czo ne po człon kach
ich ro dzin. W du żej mie rze zo sta ło ukształ to wa ne przez Ewę, któ ra nie tyl ko prze cho -
wy wa ła do ku men ty wła sne, ale z bie giem lat gro ma dzi ła rów nież ar chi wa lia po zmar -
łym mę żu i ro dzi cach. Praw do po dob nie wraz z do ku men ta mi Ed mun da Piasz czyń skie go
zo sta ły tak że odzie dzi czo ne ma te ria ły z dru giej po ło wy XIX w., na le żą ce do je go przod -
ków z ro dzin Man nów i Piasz czyń skich. Po śmier ci Ewy Sto lar skiej i miesz ka ją ce go z nią
bra ta An drze ja Piasz czyń skie go ar chi wum zna la zło się w po sia da niu ich przy ja ciół ki
– Ma rian ny Je dliń skiej, któ ra opie ko wa ła się ro dzeń stwem w ostat nich la tach ich ży cia.
W 2017 r. pa ni Je dliń ska zde cy do wa ła się prze ka zać tę do ku men ta cję do In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej.

Za sad ni czą część na byt ku sta no wią do ku men ty Ewy i Je rze go Sto lar skich, co za de -
cy do wa ło o nada niu ze spo ło wi je go na zwy. Gra ni ce chro no lo gicz ne prze ka za nych ar chi -
wa liów wy zna cza ją da ty ok. 1860–2006. Znacz nie trud niej jest usta lić do kład ne ra my
te ry to rial ne, któ rych sto sun ko wo sze ro ki za kres wy ni ka z licz nych po dró ży, stu diów
na uczel niach za gra nicz nych, służ by woj sko wej i tu łacz ki wo jen nej po szcze gól nych
człon ków ro dzi ny. Ja ko pew ne moż na przy jąć ra my obej mu ją ce Au strię, Bel gię, Chor -
wa cję, Cze chy, Fran cję, Ho lan dię, Li twę, Niem cy, Pol skę, Ro sję, Sło wa cję, Wiel ką Bry -
ta nię, Wę gry, Wło chy, Szwaj ca rię i Ukra inę. Wie le fo to gra fii z prze ło mu XIX i XX w.

14 Na te mat Ewy i Je rze go Sto lar skich zob.: W. Ku ja wa, Ewa�Zo�fia�Sto�lar�ska, „Ze szy ty Hi sto rycz ne
WiN-u” 2014, nr 40, s. 289–296; idem, A mia�ło�być�tak�pięk�nie…; idem, A mia�ło�być�tak�pięk�nie…,
„Do Rze czy” 2018, nr 31, s. 60–62; P.F., Ewa�i Je�rzy�Sto�lar�scy.�A mia�ło�być�tak�pięk�nie, „Do bry Ty -
dzień” 2018, nr 42, s. 20–21.
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Zaświadczenie komendanta XX/XXI Komisariatu Obrony Przeciwlotniczej
o pełnieniu przez Ewę Piaszczyńską służby telefonistki. Warszawa, 1939 r. 

AIPN, 3543/7

Kenkarta Jerzego Stolarskiego. Warszawa, 10 XI 1942 r. AIPN, 3543/58

AIPN

A
IP

N

01_Kujawa:PA IPN 11  01.07.2019  14:01  Strona 20



Archiwum rodzinne Ewy i Jerzego Stolarskich...
A
r
c
h
iw
u
m

21

Ślub Ewy Piaszczyńskiej 
i Jerzego Stolarskiego zawarty 

w czasie powstania
warszawskiego w budynku

Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 28 VIII 1944 r. 

AIPN, 3543/48

Jerzy Stolarski 
w Stalagu XB

Sandbostel, 1944 r. 
AIPN, 3543/82
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wy ko na nych w nie roz po zna nych miej scach po wo du je jed nak, że po wyż sze go usta le nia
nie na le ży uzna wać za  wy czer pu ją ce.

Ar chi wum li czy ok. 1,5 mb ma te ria łów ar chi wal nych  po dzie lo nych na 302 jed nost -
ki. Do ku men ta cja po szcze gól nych osób róż ni się sta nem za cho wa nia. W nie mal kom -
plet nej po sta ci prze trwa ły  je dy nie ma te ria ły Ewy. Więk sze bra ki za uwa żal ne są wśród
akt Je rze go Sto lar skie go oraz Ed mun da, Ma rii i An drze ja Piasz czyń skich. Ma te ria ły po -
zo sta łych osób za cho wa ły się w for mie frag men ta rycz nej, szcząt ko wej bądź tyl ko ja ko
po je dyn cze do ku men ty czy fo to gra fie. 

Nie licz ne ar chi wa lia pry wat ne Sto lar skich i Piasz czyń skich prze cho wy wa ne są tak że
w in nych in sty tu cjach. Część ma te ria łów wła snych  zwią za nych z kon ty nu acją na uki w okre -
sie oku pa cji nie miec kiej i w cza sie po by tu w Wiel kiej Bry ta nii Ewa prze ka za ła w 1979 r.
do Mu zeum Po li tech ni ki War szaw skiej. Kil ka lat póź niej ofia ro wa ła sto łecz ne mu Mu zeum
Tech ni ki al bum swo je go oj ca, za wie ra ją cy fo to gra fie bu dyn ków, hal pro duk cyj nych i ma -
szyn Fa bry ki Na rzę dzi Chi rur gicz nych, We te ry na ryj nych i Wy ro bów Sta lo wych Ostrych
„Al fons Mann”. W pry wat nych rę kach znaj du ją się na to miast ama tor skie fil my Ed mun da
Piasz czyń skie go do ku men tu ją ce bu do wę fa bry ki Man na na war szaw skiej Pra dze oraz wy -
po czy nek w przed wo jen nym Tru skaw cu. War to w tym miej scu wspo mnieć, że do za so bu
IPN już wcze śniej tra fi ły po je dyn cze do ku men ty Ewy i Je rze go Sto lar ski ch o raz An drze ja
Piasz czyń skie go, któ re zo sta ły za kwe stio no wa ne pod czas re wi zji i aresz to wa nia mał żon -
ków w 1949 r. Z do mu Sto lar skich funk cjo na riu sze „bez pie ki” za bra li wów czas m.in. dzien -
ni ki Ewy z lat woj ny, no tat ki i prze pust ki z okre su po wsta nia war szaw skie go, le gi ty ma cje
Ar mii Kra jo wej oraz po wstań czą opa skę na ra mię. De po zy ty zo sta ły prze ka za ne do In sty -
tu tu wraz z po zo sta ły mi ak ta mi Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go.

Ar chi wum za wie ra do ku men ta cję pro we nien cji pry wat nej, a tak że ma te ria ły wy two -
rzo ne nie za leż nie od ak to twór ców, lecz  bez po śred nio się do nich od no szą ce. Ze spół ma
bu do wę pro stą, suk ce sja do ku men ta cji mia ła cha rak ter wy łącz nie bier ny. Sche ma t u kła -
du akt opie ra się na po dzia le na czter na ście czę ści:

A. Ma te ria ły Ewy Zo fii Sto lar skiej z do mu Piasz czyń ska (70 j.a.).
B. Ma te ria ły Je rze go Ta de usza Sto lar skie go (40 j.a.).
C. Ma te ria ły Jó ze fy Sa va ry (1 j.a.).
D. Ma te ria ły Ma rii Mann z do mu Sa va ra (1 j.a.).
E. Ma te ria ły Zo fii Ma rian ny Piasz czyń skiej z do mu Mann (2 j.a.).
F. Ma te ria ły Jó ze fa Lu dwi ka Igna ce go Piasz czyń skie go (7 j.a.).
G. Ma te ria ły ks. Igna ce go Piasz czyń skie go (1 j.a.).
H. Ma te ria ły Ed mun da Piasz czyń skie go (92 j.a.).
I. Ma te ria ły Ma rii Ma tyl dy Piasz czyń skiej z do mu Deu bel (24 j.a.).
J. Ma te ria ły An drze ja Piasz czyń skie go (30 j.a.).
K. Ma te ria ły Ja ni ny Sto lar skiej (6 j.a.).
L. Ma te ria ły Edwar da Sto lar skie go (2 j.a.).
Ł. Ma te ria ły człon ków dal szej ro dzi ny, osób ob cych oraz nie roz po zna nych (22 j.a.).
M. Za łącz ni ki (4 j.a.).

Naj więk szą war tość źró dło wą ma ją  ma te ria ły Ewy i Je rze go Sto lar skich,  sta no wią ce
świa dec two lo sów po ko le nia, któ re w do ro słe ży cie wkra cza ło w wa run kach oku pa cji
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nie miec kiej. Do ku men ta cja człon ków ich naj bliż szej ro dzi ny ma ra czej zna cze nie uzu -
peł nia ją ce. Po zwa la spoj rzeć na hi sto rię mał żon ków z in nej per spek ty wy. Przy bli ża rów -
nież cha rak te ry stycz ną at mos fe rę pa nu ją cą w do mu  ro dzin ny m i mo del wy cho wa nia,
któ re nie po zo sta ły bez wpły wu na póź niej sze wy bo ry ży cio we Ewy.

Ar chi wa lia wcho dzą ce w skład ze spo łu dzie lą się pod wzglę dem for my ze wnętrz nej
na dwie se rie: do ku men ta cję ak to wą i do ku men ta cję fo to gra ficz ną. Jed nost ki ze zdję cia -
mi (188 j.a.) prze wa ża ją licz bo wo nad do ku men ta cją ak to wą (110 j.a.) i n ie kie dy sta no -
wią je dy ne za cho wa ne ma te ria ły da nej oso by. Z naj wcze śniej sze go okre su po cho dzą
fo to gra fie por tre to we, obok któ rych wraz z po cząt kiem XX w. co raz licz niej po ja wia ją
się zdję cia sy tu acyj ne i kra jo bra zo we. Z ko lei do ku men ta cja ak to wa za li cza się w więk -
szo ści do ma te ria łów bio gra ficz nych. Są wśród nich m.in. do ku men ty oso bi ste, ma te ria -
ły zwią za ne z prze bie giem na uki i ka rie ry za wo do wej, służ bą woj sko wą czy po by tem
w obo zach je niec kich oraz dzien ni ki. Ca łość do peł nia ko re spon den cja, na ogół nie wy -
cho dzą ca po za krąg naj bli żej ro dzi ny i spraw bez po śred nio z nią zwią za nych. 

Do ku men ta cja ak to wa wy stę pu je w for mie luź nych kart, ze szy tów, ksią że czek do ku -
men tów oso bi stych i ka len da rzy ków kie szon ko wych. Rę ko pi sy prze wa ża ją nad dru ka mi
i ma szy no pi sa mi. Do ku men ta cja fo to gra ficz na zo sta ła wy two rzo na w tech ni ce tra dy cyj -
nej. Za cho wa ła się w for mie mo no chro ma tycz nych błon fo to gra ficz nych ne ga ty wo wych,
dia po zy ty wów barw nych oraz od bi tek po zy ty wo wych ko lo ro wych i czar no -bia łych.

Prze ka za ne ar chi wa lia są w do brym sta nie fi zycz nym, bez śla dów po waż nych znisz -
czeń bio lo gicz nych, che micz nych czy me cha nicz nych. Wy stę pu ją ce spo ra dycz nie nie -
wiel kie uszko dze nia zwią za ne są przede wszyst kim z za kwa sze niem pa pie ru oraz
prze bar wie nia mi spo wo do wa ny mi rdzą, kle jem po cho dzą cym z ta śmy sa mo przy lep nej,
za wil go ce niem lub prze cho wy wa niem wśród akt za su szo nych kwia tów. Za bez pie cze nia
kon ser wa tor skie go wy ma ga ły po je dyn cze do ku men ty za gro żo ne de gra da cją wy ni ka ją cą
z po stę pu ją cej oksy da cji ele men tów me ta lo wych i uży cia ta śmy sa mo przy lep nej. 

Pod czas opra co wy wa nia ze spo łu żad na je go część nie zo sta ła za kwa li fi ko wa na
do doku men ta cji nie ar chi wal nej i wy łą czo na do bra ko wa nia.

Za war tość ze spo łu

Wśród do ku men ta cji skła da ją cej się na ar chi wum naj więk szą róż no rod no ścią cha rak -
te ry zu ją się ma te ria ły ak to we i fo to gra fie Ewy Sto lar skiej, obej mu ją ce okres od ok. 1923
do 2006 r. Po za za an ga żo wa niem w dzia łal ność kon spi ra cyj ną od zwier cie dla ją każ dy
waż niej szy etap jej ży cia – na ukę w szko le i stu dia na uczel niach wyż szych, służ bę w woj -
sku, pra cę za wo do wą oraz po byt w wię zie niu. Do naj cen niej szych do ku men tów za li cza
się ko re spon den cję, re la cje i dzien ni ki z peł ny mi oso bi stych re flek sji za pi ska mi do ty czą -
cy mi m.in. co dzien no ści oku pa cyj nej, obo zu je niec kie go i ży cia na ob czyź nie. Spo śród
licz nych fo to gra fii u wa gę zwra ca  na to miast zdję cie wy ko na ne pod czas po wstań cze go
ślu bu Ewy i Je rze go. 

W ma te ria łach Je rze go Sto lar skie go prze wa ża do ku men ta cja fo to gra ficz na, po wsta ła
w głów nej mie rze dzię ki  je go pa sji fo to ama tor skiej. Je rzy fo to gra fo wał nie mal wszyst ko
wo kół sie bie, stąd wśród ma te ria łów moż na zna leźć se rie zdjęć z ży cia co dzien ne go wy -
ko na nych m.in. pod czas na pra wy ro we rów (ok. 1940 – ok.1941), za jęć dy dak tycz nych
w dzia ła ją cej pod czas oku pa cji Pań stwo wej Wyż szej Szkole Budowy Ma szyn i Elek tro -
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Ewa Stolarska w mundurze
Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet.

Wilmslow, lipiec 1945 r. 
AIPN, 3543/52

Książeczka wojskowa Jerzego
Stolarskiego z doczepionymi
nieśmiertelnikami wydana 

17 VIII 1945 r. AIPN, 3543/60

Jerzy Stolarski z żołnierzami na pokładzie „Duchess of Bedford”, lipiec 1946 r.
AIPN, 3543/77, t. 1

AIPN

AIPN

AIPN
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Pismo szefa Wydziału IV Naczelnej Prokuratury Wojskowej mjr. Mieczysława
Dytrego do Edmunda Piaszczyńskiego informujące o śmierci Jerzego

Stolarskiego. Warszawa, 17 X 1950 r. AIPN, 3543/114

Karta zwolnienia Ewy Stolarskiej z więzienia. Fordon, maj 1956 r. AIPN, 3543/12

AIPN

AIPN
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tech ni ki im. Hi po li ta Wa wel ber ga i Sta ni sła wa Ro twan da (ok. 1940 – ok. 1941), wy pra -
wy ro we ro wej po Kre sach Wschod nich (1937 r.) czy pod miej skich wy cie czek z przy ja -
ciół mi (1941–1943), a tak że fo to re por ta że ze służ by w PSZ na Za cho dzie (1946 r.).
Na nie któ rych fo to gra fiach po ja wia ją się m ło dzi u czest ni cy  kon spi ra cji war szaw skiej
i powsta nia 1944 r., m.in. Bar ba ra i Kry sty na Ju rasz, Woj ciech Ro sta fiń ski czy Ma ciej
Jó zef Kwiat kow ski. Po cząw szy od 1942 r., zdję cia do ku men tu ją rów nież wspól ne chwile
spę dzo ne z Ewą i póź niej sze mał żeń stwo. Mniej licz na  do ku men ta cja ak to wa, co wy ni -
ka po czę ści z przed wcze snej śmier ci Je rze go, obej mu je m.in. ak ta oso bi ste, ma te ria ły
do ty czą ce na uki szkol nej i stu diów, służ by woj sko wej, po by tu w sta la gu, dzien ni ki,
korespon den cję wpły wa ją cą oraz no tat kę bio gra ficz ną  spo rzą dzo ną przez je go żo nę.
Wspo mnia ne wcze śniej bra ki od no szą się przede wszyst kim do wy ko ny wa nej przez
Jerze go Sto lar skie go pra cy za wo do wej. Bio rąc pod uwa gę in ten syw ność pro wa dzo nej
ko re spon den cji, moż na stwier dzić, że nie za cho wa ła się więk szość li stów wpły wa ją cych. 

Do ku men ta cja człon ków ro dzi ny obej mu je głów nie ar chi wa lia odzie dzi czo ne
po przod kach Ewy. Naj star sza ich część, czy li ma te ria ły Jó ze fy Sa va ry, Ma rii Mann oraz
ks. Igna ce go Piasz czyń skie go, za cho wa ła się w po sta ci po je dyn czych fo to gra fii por tre -
to wych z lat ok.1860 – ok.1895. Ma te ria ły Zo fii Ma rian ny Piasz czyń skiej  za wie ra ją akta
me try kal ne (1896 r.) oraz wy sta wio ny w 1900 r. ra chu nek za bu do wę na grob ka ro dzin -
ne go na Cmen ta rzu Po wąz kow skim. Znacz nie wię cej do ku men tów prze tr wa ło po jej
mężu – Jó ze fie Lu dwi ku Igna cym Piasz czyń skim. Wy stę pu ją wśród nich m.in. ak ta me -
try kal ne, ma te ria ły zwią za ne ze stu dia mi me dycz ny mi, prak ty ka mi w szpi ta lach fran cu -
skich i wy ko ny wa nym za wo dem le ka rza, po cho dzą ce z lat ok. 1872–1903.

Ma te ria ły Ed mun da Piasz czyń skie go  obej mu ją la ta 1896–1960 i do ty czą m.in. na uki
szkol nej, dzia łal no ści za wo do wej, służ by w woj sku i ak tyw no ści spo łecz nej. Za wie ra ją
tak że pro wa dzo ne okre so wo dzien ni ki, ko re spon den cję wy cho dzą cą i wpły wa ją cą, ne -
kro lo gi, wspo mnie nia po śmiert ne, no tat ki bio gra ficz ne oraz do ku men ta cję fo to gra ficz ną
z lat ok.1895–1952. Ed mund Piasz czyń ski, po dob nie jak Je rzy Sto lar ski, nie roz sta wał
się z apa ra tem fo to gra ficz nym, co wy ja śnia, dla cze go jed nost ki ze zdję cia mi sta no wią
za sad ni czą część po zo sta łych po nim ma te ria łów. Prze wa ża ją fo to gra fie z dwu dzie sto -
lecia mię dzy wo jen ne go, wy ko na ne naj czę ściej pod czas ro dzin nych wa ka cji i wy jaz dów
tu ry stycz nych. Więk sze se rie two rzą zdję cia z po by tu w Tru skaw cu i Ury czu 
(1930–1938), po dró ży do Ju go sła wii (1936 r.) oraz z Wy sta wy Świa to wej w Pa ry żu
(1937 r.). In te re su ją ce są rów nież fo to gra fie War sza wy z lat 1927 – ok. 1946, zdję cia
rodzin ne i szkol ne z prze ło mu XIX/XX w. oraz przed sta wia ją ce człon ków Stra ży Oby -
wa tel skiej m.st. War sza wy (1915 r.).

Na ma te ria ły Ma rii Ma tyl dy Piasz czyń skiej skła da ją się nie licz ne ak ta z lat 1937–1959
(zwią za ne głów nie z jej dzia łal no ścią za wo do wą), ko re spon den cja wy cho dzą ca i wpły -
wa ją ca, a tak że  fo to gra fie (ok. 1899 – ok.1958). Spo śród nich wy róż nia się nie wiel ka se -
ria zdjęć ze stu diów na Uni wer sy te cie Ge new skim (ok. 1911 – ok. 1914) oraz fo to gra fie
Ma rii z sy nem i gru pą zna jo mych osób, m.in. z Wan dą i Ta de uszem Ko tar biń ski mi,
wykona ne pod czas po by tu w Mi la nów ku la tem 1918 r.

Ma te ria ły An drze ja Piasz czyń skie go z lat 1929–1994 obej mu ją m.in. do ku men ty oso -
bi ste, ak ta do ty czą ce na uki szkol nej, pra cy za wo do wej i służ by w woj sku, ko re spon den -
cję wy cho dzą cą i wpły wa ją cą  o raz do ku men ta cję  fo to gra ficz ną z lat 1918–1999, w tym
zdję cia z obo zów har cer skich (1932–1935), z okre su na uki w Państwowej Wyż szej Szkole
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Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech ni ki im. Hi po li ta Wa wel ber ga i Stanisława Rotwanda
w War sza wie, a na stęp nie w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Bu do wy Ma szyn i Elek tro tech -
ni ki w Po zna niu (1937–1939). Część zdjęć wy ko na no pod czas pra cy An drze ja w Fa bry -
ce Na rzę dzi Chi rur gicz nych, We te ry na ryj nych i Wy ro bów Sta lo wych Ostrych „Al fons
Mann” (1941–1944).

O ile ar chi wa lia Piasz czyń skich umoż li wia ją po zna nie hi sto rii trzech po ko leń, o ty le
w przy pad ku ro dzi ny Sto lar skich ma my do czy nie nia je dy nie z za cho wa ną w for mie
szcząt ko wej do ku men ta cją ro dzi ców Je rze go. Wśród ma te ria łów je go mat ki, obej mu ją -
cych okres 1939–1955, znaj du ją się  ak ta me try kal ne, po je dyn cze li sty i pi sma urzę do we,
a tak że do ku men ta cja fo to gra ficz na (ok. 1930–1948) przedstawiająca Janinę Sto lar ską
z mę że m o raz nie roz po zna ny mi w więk szo ści człon ka mi ro dzi ny i zna jo my mi. Po Edwar -
dzie Sto lar skim  za cho wa ła się tyl ko bło na fo to gra ficz na ne ga ty wo wa z 25 klat ka mi ze
zdję cia mi por tre to wy mi oraz dy plom nada nia Zło te go Krzy ża Za słu gi z 1937 r.

Ma te ria ły człon ków dal szej ro dzi ny, osób ob cych i nie roz po zna nych  za wie ra ją do -
ku men ta cję z lat ok. 1900–1957, któ ra z uwa gi na brak wy star cza ją cych da ny ch u moż -
li wia ją cych jej iden ty fi ka cję nie zo sta ła przy po rząd ko wa na do żad nej z po wyż szych
grup. Znaj du je się wśród niej m.in. ko re spon den cja z lat 1944–1946 nie usta lo nych bliżej
nadaw ców i ad re sa tów, w tre ści któ rej wy stę pu ją wzmian ki o rodzinie Piaszczyńskich,
kil ka eg zem pla rzy ga zet wy da nych przez PSZ na Za cho dzie (1940–1946) oraz do kumen -
ta cja  fo to gra ficz na nie roz po zna nych prze waż nie osób, miejsc, urzą dzeń fa brycz nych
i przed mio tów co dzien ne go użyt ku z lat ok. 1900 – ok. 1950. Naj więk szą war tość w tej
gru pie ma ją bło ny fo to gra ficz ne ne ga ty wo we (ok. 1939 – ok. 1946), na któ rych zo sta ły
utrwa lo ne sce ny ulicz ne z oku po wa nej War sza wy oraz znisz cze nia wo jen ne sto li cy.

Ostat nią gru pę ma te ria łów sta no wią za łącz ni ki, do któ rych za li czo no przed mio ty ma -
te rial ne: ko ty lion Ed mun da Piasz czyń skie go z ob cho dów rocz ni cy uchwa le nia Kon sty -
tu cji 3 Ma ja (1916 r.), War szaw ski Krzyż Po wstań czy nada ny po śmiert nie Je rze mu
Sto lar skie mu (1984 r.), skó rza na okład ka z no tat ni ka Ewy Sto lar skiej z de dy ka cja mi
od ko le ża nek z oka zji pierw szej rocz ni cy ślu bu (1945 r.) oraz me da lik otrzy ma ny przez
nią w pre zen cie w 1983 r.

Ana li za me tod po rząd ko wa nia

„Ar chi wum ro dzin ne Ewy i Je rze go Sto lar skich” przed prze ka za niem do za so bu IPN
nie by ło upo rząd ko wa ne ani zin wen ta ry zo wa ne. Je dy nie nie któ re ak ta, np. Jó ze fa Lu -
dwi ka Igna ce go Piasz czyń skie go czy Ma rii Piasz czyń skiej, by ły w ca ło ści wy dzie lo ne
i prze cho wy wa ne osob no. W od nie sie niu do po zo sta łej do ku men ta cji dał się za uwa żyć
je dy nie wstęp ny i dość po wierz chow ny po dział na ma te ria ły po szcze gól nych człon ków
ro dzi ny. W ob rę bie po wsta łych w ten spo sób grup ak ta by ły czę ścio wo prze mie sza ne,
na to miast nie któ re ma te ria ły nie zo sta ły przy po rząd ko wa ne do żad nej z osób. Wstęp -
na se gre ga cja ar chi wa liów mo gła być prze pro wa dzo na przez Ewę, na co wska zu ją opi sy
umiesz czo ne przez nią na nie któ rych ko per tach i pu deł kach z ak ta mi. 

W chwi li przy ję cia do za so bu do ku men ta cja prze cho wy wa na by ła w po sta ci luź nych kart
umiesz czo nych w przy pad ko wym ukła dzie w sko ro szy tach, ko per tach, ko szul kach na do -
ku men ty i pu deł kach po sło dy czach. W rzad kich przy pad kach ma te ria ły po krew ne te ma -
tycz nie, np. ak ta zwią za ne z dzia łal no ścią za wo do wą Ewy, po łą czo ne by ły w od ręb ne pli ki. 
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Legitymacja Krzyża Armii Krajowej wystawiona Ewie Stolarskiej ps. „Ewa Wir”
przez przewodniczącego Komisji Krzyża Michała Mandziarę ps. „Siwy”. 

Londyn, 3 VI 1976 r. AIPN, 3543/39

Legitymacja przewodnika Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
po Warszawie wystawiona Ewie Stolarskiej przez zastępcę dyrektora Urzędu 

m.st. Warszawy Stanisława Loszka. Warszawa, 23 IV 1977 r. AIPN, 3543/6

AIPN

AIPN

01_Kujawa:PA IPN 11  01.07.2019  14:01  Strona 28



Archiwum rodzinne Ewy i Jerzego Stolarskich...
A
r
c
h
iw
u
m

29

Ewa Stolarska na wycieczce w Wielkiej Brytanii, maj 1979 r. AIPN, 3543/50, t. 1

Legitymacja Warszawskiego Krzyża Powstańczego nadanego pośmiertnie
Jerzemu Stolarskiemu przez Radę Państwa. Warszawa, 22 II 1984 r. 

AIPN, 3543/67

AIPN

AIPN
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Po dob ny stan upo rząd ko wa nia wy stę po wał w przy pad ku do ku men ta cji fo to gra ficz -
nej, któ ra sta no wi więk szą część ze spo łu. Po za nie licz ny mi wy jąt ka mi, gdy zdję cia za łą -
czo ne by ły do akt, do ku men ta cję tę prze cho wy wa no osob no. Rów nież w tym przy pad ku
za ry so wa ny był wstęp ny  po dział na gru py od po wia da ją ce po szcze gól nym oso bom. Ma -
te ria ły  prze mie sza ne ora z nie przy po rząd ko wa ne wy stę po wa ły  jed nak licz niej niż wśród
do ku men ta cji ak to wej. Po za al bu ma mi i więk szy mi se ria mi zdjęć od bit ki prze cho wy wa -
ne by ły zbior czo, bez nada ne go ukła du.

Po rząd ko wa nie ar chi wa liów zo sta ło opar te na pier wot ny m u kła dzie, któ ry nada ny był
czę ści do ku men ta cji. Bez wzglę du na stan za cho wa nia ma te ria ły po szcze gól nych osób
wy dzie lo no w osob ne gru py. Do ku men ty Ewy i Je rze go, ja ko naj istot niej sza i za ra zem
naj więk sza część ze spo łu, zo sta ły umiesz czo ne na po cząt ku. Ma te ria ły po zo sta łych osób
usys te ma ty zo wa no we dług na stę pu ją cych po so bie po ko leń – Sa va rych, Man nów, Piasz -
czyń skich, a na koń cu Sto lar skich. W ra mach da nej gru py zo sta ły wy dzie lo ne se rie
dokumen ta cji ak to wej i fo to gra ficz nej. Jed nost kom z do ku men ta cją ak to wą nada no na -
stęp nie układ za pro po no wa ny przez Ar chi wum Pol skiej Aka de mii Na uk w wy tycz nych
z 1990 r.15, roz sze rzo ny o do dat ko we ma te ria ły zwią za ne m.in. ze służ bą woj sko wą, po -
by tem w obo zie je niec kim i wię zie niu. Jed nost ki zo sta ły ufor mo wa ne z po łą czo nych pier -
wot nie pli ków do ku men tów, na to miast w przy pad ku luź nych kart – w spo sób sztucz ny.
Do ku men ta cję fo to gra ficz ną po dzie lo no na jed nost ki od po wia da ją ce te ma tom i n a stęp -
nie nada no im u kład chro no lo gicz ny – ja ko naj bar dziej czy tel ny w od nie sie niu do ma te -
ria łów o cha rak te rze bio gra ficz nym. Zdję cia nie two rzą ce te ma tów upo rząd ko wa no
w ko lej no ści chro no lo gicz nej oraz po dzie lo no na trzy okre sy: przed wo jen ny, lata II woj -
ny świa to wej i cza sy po wo jen ne. Ufor mo wa ne w ten spo sób jed nost ki umiesz czo no
na koń cu każ dej se rii do ku men ta cji fo to gra ficz nej.

Do osob nej gru py wy dzie lo no ma te ria ły osób, któ rych toż sa mość lub związ ki z ro -
dzi ną Piasz czyń skich i Sto lar skich nie zo sta ły usta lo ne. Do ty czy to przede wszyst kim
do ku men ta cji fo to gra ficz nej, na któ rej utrwa lo no oso by nie roz po zna ne. Zo sta ła ona wy -
two rzo na przy pusz czal nie przez Je rze go Sto lar skie go i przed sta wia je go bli skich zna jo -
mych. Brak moż li wo ści we ry fi ka cji tych usta leń spo wo do wał jed nak, że tę do ku men ta cję
umiesz czo no w gru pie ma te ria łów nie roz po zna nych. 

Na ko niec au to rzy zwra ca ją się do osób prze cho wu ją cych ro dzin ne do ku men ty o prze -
ka zy wa nie ich do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. Jak wi dać z po wyż sze go ar ty ku łu, pra -
cow ni cy Ar chi wum IPN zaj mą się ni mi z wiel ką sta ran no ścią. Przy ta kim po dej ściu
ist nie je więc du ża szan sa, że hi sto rie opo wia da ne do tąd w do mo wym za ci szu  zo sta ną
odkry te dla szer sze go gro na, a tym sa mym cza sa mi o ca lo ne na wet od za po mnie nia.

Szymon Czwarno, Wojciech Kujawa
A
r
c
h
iw
u
m

30

15 Wy�tycz�ne�Ar�chi�wum�Pol�skiej�Aka�de�mii�Na�uk�z 1990�r.�opra�co�wa�nia�spu�ścizn�ar�chi�wal�nych�po uczo�-
nych [w:] Zbiór�prze�pi�sów�ar�chi�wal�nych�wy�da�nych�przez�Na�czel�ne�go�Dy�rek�to�ra�Ar�chi�wów�Pań�stwo�-
wych�w la�tach 1952–2000, wy bór i oprac. M. Ta ra ka now ska i E. Ro sow ska, War sza wa 2001, s. 732–746.
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S T R E S Z C Z E N I E

Wio sną 2017 r. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej za ini cjo wał projekt Archiwum Peł ne Pa mię ci,
mający na ce lu gro ma dze nie i za bez pie cza nie spu ścizn, ar chi wów ro dzin nych i ko lek cji pry wat -
nych do ty czą cych naj now szych dzie jów Pol ski. Jed nym z cen niej szych ar chi wów rodzinnych prze -
ję tych przez IPN są ma te ria ły mał żeń stwa Ewy i Je rze go Sto lar skich – żoł nie rzy AK i PSZ na Za -
cho dzie oraz więź niów okre su sta li now skie go. Na „Ar chi wum ro dzin ne Ewy i Je rze go Sto lar skich”
skła da się do ku men ta cja wy two rzo na i zgro ma dzo na przez obo je mał żon ków oraz ma te ria ły odzie -
dzi czo ne po człon kach ich ro dzin. Gra ni ce chro no lo gicz ne prze ka za nych ar chi wa liów wy zna cza -
ją da ty ok. 1860–2006. Ar chi wum li czy ok. 1,5 mb ma te ria łów po dzie lo nych na 302 jed nost ki.
Sche mat ukła du akt opie ra się na po dzia le na czter na ście czę ści od po wia da ją cych po szcze gól nym
człon kom ro dzi ny, z uwzględ nie niem ma te ria łów osób ob cych i nie roz po zna nych, a tak że za łącz -
ni ków. Ma te ria ły wcho dzą ce do ze spo łu dzie lą się pod wzglę dem for my ze wnętrz nej na dwie se -
rie: do ku men ta cję ak to wą oraz fo to gra ficz ną. 

Słowa kluczowe: Archiwum Pełne Pamięci, Archiwum IPN, Ewa i Jerzy Stolarscy, archiwum
rodzinne, spuścizna archiwalna.

S U M M A R y

In the spring of 2017, the Institute of National Remembrance initiated a project named
The Archives�Full�of�Remembrance aimed at collecting and preserving legacies, family archives
and private collections concerning the recent history of Poland. One of the most valuable family
archives adopted by the Institute of National Remembrance are the materials regarding Ewa and
Jerzy Stolarski – soldiers of the AK (Home Army) and PSZ (Polish Armed Forces) in the West and
prisoners during the Stalinist period. The “Family Archive of Ewa and Jerzy Stolarski” consists of
documentation created and collected by both spouses as well as materials inherited from members
of their families. The chronological limits of the archives acquired fall approximately between
1860–2006. The archive includes about 1,5 running metres of materials divided into 302 units. The
arrangement of the files is based on a breakdown into fourteen parts corresponding to individual
family members, including materials from strangers and unrecognized persons, as well as numerous
attachments. The materials belonging to the collection are divided in terms of physical form thereof
into two series: documentation and photographs. 

Key words: The Archives Full of Remembrance, Archives of IPN, Ewa and Jerzy Stolarscy,
family archives, archival legacy.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 33–48

Bartosz Kapuściak

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach)

Celowe niszczenie 
czy przepisowe brakowanie?

Glosa w sprawie
nieistniejących materiałów 

po Głównym Zarządzie
Informacji i Wojskowej

Służbie Wewnętrznej

Or ga ny Głów ne go Za rzą du In for ma cji i Woj sko wej Służ by We wnętrz nej są do -
tych czas sła bo zba da ne1. Oprócz ma łe go za in te re so wa nia na ukow có w i dzien -
ni ka rzy woj sko wym apa ra tem re pre sji PRL na prze szko dzie naj czę ściej stoi tak że

brak za cho wa nia kom plet nych ma te ria łów ar chi wal nych2. Czy jest to spo wo do wa ne tyl -
ko roz ka zem ostat nie go sze fa WSW gen. Ed mun da Bu ły, w któ rym wy dał on po le ce nie
znisz cze nia akt3? Czy wcze śniej nie do ko ny wa no bra ko wa nia ma te ria łów? I cze mu bądź
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1 Oprócz kil ku na stu ar ty ku łów do ty czą cych GZI i WSW po ja wi ły się też po je dyn cze mo no gra fie
oraz edy cje źró deł. Nie wy czer pu ją one jed nak w dal szym cią gu te ma tu. Zob.: W. Tka czew, Or�ga�na�In�-
for�ma�cji�Woj�ska�Pol�skie�go 1943–1956.�Kontr�wy�wiad�woj�sko�wy, War sza wa 2007; Z. Pal ski, In�for�ma�cja
Woj�ska�Pol�skie�go 1943–1957, War sza wa 2016; L. Ko wal ski, Krót�sze�ra�mię�Mo�skwy.�Hi�sto�ria�kontr�wy�-
wia�du� woj�sko�we�go� PRL, War sza wa 2017; In�struk�cje� pra�cy� kontr�wy�wia�dow�czej� Woj�sko�wej� Służ�by
Wewnętrz�nej�wraz�z in�struk�cja�mi�pro�wa�dze�nia�do�ku�men�ta�cji�i ewi�den�cji�(1957–1990), wstęp i oprac.
B. Ka pu ściak, Kra ków 2010; Nor�ma�ty�wy�Woj�sko�wej�Służ�by�We�wnętrz�nej�(1957–1990), wy bór, wstęp
i oprac. B. Ka pu ściak, Ka to wi ce–Kra ków 2018, tam też peł na bi blio gra fia.

2 Zob. M. Do ma gal ski, Nisz�cze�nie� akt� WSW, http://new -arch.rp.pl/ar ty kul/110916_Nisz cze -
nie_akt_WSW.html (do stęp 9 IX 2009 r.); J. Or dyń ski, Bez�praw�ne�znisz�cze�nie�akt�WSW, http://new -
-arch.rp.pl/ar ty kul/96826_Bez praw ne_znisz cze nie_akt_WSW.html (do stęp 9 IX 2009 r.).

3 W roz ka zie ust nym ostat nie go sze fa WSW praw do po dob nie po ja wi ły się su ge stie, nie co nisz czyć,
ale co moż na za cho wać. Zob. AIPN, 2525/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka ppłk. Zbi gnie wa Pie trza -
ka, 15 I 1991 r., k. 9–13 oraz ko lej ne pro to ko ły prze słu chań ofi ce rów bio rą cych udział w nisz cze niu ma -
te ria łów WSW – ibi�dem, k. 14–379.
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ko mu słu ży ło nisz cze nie czy też bra ko wa nie do ku men tów? Po sta ram się w tym ar ty ku -
le na po wyż sze py ta nia od po wie dzieć.

Prze pi so we bra ko wa nie ma te ria łów w la tach 1958–1991

Wraz z li kwi da cją Głów ne go Za rzą du In for ma cji i po wsta niem Woj sko wej Służ by We -
wnętrz nej po ja wił się pro blem na gro ma dzo nych ma te ria łów. Po dob nie sy tu acja wy glą da ła
w Za rzą dzie WSW Korpusu Bezpieczeństwa We wnętrz ne go i Wojsk Ochro ny Po gra ni cza.
Utwo rzo no go z Za rzą du In for ma cji WOP i Od dzia łu In for ma cji KBW, które zlikwidowano
Zarządzeniem nr 021/57 WW Mi ni stra Spraw We wnętrz nych z 4 lu te go 1957 r.4

Rów no le gle z prze kształ ce nia mi struk tu ry prze glą da no i bra ko wa no do ku men ty po
by łych or ga nach In for ma cji. Do ko ny wa no te go za rów no w ar chi wach Sze fo stwa WSW
czy Za rzą du WSW KBW i WOP, jak i w Biu rze „C” MSW5. Pro ces ten w wy pad ku
Zarządu WSW KBW i WOP trwał do 1966 r.6 Po zo sta łe ma te ria ły zo sta ły prze ka za ne
do Ar chi wum Sze fo stwa WSW przez na stęp czy nię Za rzą du WSW KBW i WOP – Woj -
sko wą Służ bę We wnętrz ną Jed no stek Woj sko wych MSW, któ ra po wsta ła w 1965 r.7

Brako wa nie akt po by łych or ga nach GZI, jak i na bie żą co po or ga nach WSW trwa ło
do koń ca ist nie nia tej for ma cji8. 

W po cząt ko wym okre sie dzia łal no ści or ga nów WSW przede wszyst kim nisz czo no:
ma te ria ły agen tu ry GZI; tecz ki wię zien ne z aresz tów śled czych z lat 1945–1956; dzien -
ni ki re je stra cyj ne or ga nów In for ma cji z lat 1950–1954; do ku men ty do ty czą ce ofi ce rów
przy by łych z Ar mii Czer wo nej; spra woz da nia o sta nie i ru chu nie ofi cjal nych pra cow ni -
ków, taj nych współ pra cow ni ków (wcze śniej: re zy den tów, agen tów i in for ma to rów), loka li
kon tak to wych i spraw ewi den cji ope ra cyj nej; do ku men ta cję ad mi ni stra cyj ną; ma te ria ły
szko le nio we; tecz ki ma te ria łów do cho dze nio wych oraz spraw ope ra cyj nych; nie ak tu al -
ne „Biu le ty ny WSW” czy wy daw nic twa re sor to we. Od 1968 r. za czę to nisz czyć tecz ki
in for ma to rów i agen tu ry WSW, któ re w cze śniej praw do po dob nie mi kro fil mo wa no
zgodnie z Wy tycz ny mi nr FA -09195/68 Sze fa WSW z 10 czerw ca 1968 r.9 oraz 
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4 Zob. J. Wy go da, R. Pe ter man, Za�po�mnia�ne�or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwa�–�Woj�sko�wa�Służ�ba
We�wnętrz�na�KBW�i WOP,�Woj�sko�wa�Służ�ba�We�wnętrz�na�Jed�no�stek�Woj�sko�wych�MSW, „Apa rat Re pre sji
w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2012, nr 1, s. 152–154.

5 AIPN, 0326/150, Ak ta znisz cze nia te czek per so nal nych i ro bo czych b[yłe go] Gł[ów ne go] Zarz[ądu]
Inf[or ma cji] WP, 1958 r.

6 Zob. AIPN, 00197/61, Tecz ka nr 4 pro to ko łów od nr. 1 do nr. 8 znisz cze nia ma te ria łów ar chi wal -
nych w b[yłym] Za rzą dzie WSW KBW i WOP, t. 1, 1958 r.; AIPN, 00197/62, Tecz ka nr 4 pro to ko łów
od nr. 9 do nr. 19 znisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych w b[yłym] Za rzą dzie WSW KBW i WOP, t. 2,
la ta 1958–1960; AIPN, 00197/63, Tecz ka nr 4 pro to ko łów od nr. 20 do nr. 28 znisz cze nia ma te ria łów ar -
chi wal nych w b[yłym] Za rzą dzie WSW KBW i WOP, t. 3, 1960 r.; AIPN, 00197/64, Tecz ka nr 4 pro to -
ko łów od nr. 29 do nr. 35 znisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych w b[yłym] Za rzą dzie WSW KBW i WOP,
t. 4, la ta 1961–1964; AIPN, 00197/64, Tecz ka nr 4 pro to ko łów od nr. 36 do nr. 41 znisz cze nia ma te ria -
łów ar chi wal nych w b[yłym] Za rzą dzie WSW KBW i WOP, t. 5, la ta 1964–1966.

7 J. Wy go da, R. Pe ter man, op.�cit., s. 140. Zob. AIPN, 00197/66, Pro to kół prze ka za nia akt ewi den -
cji ope ra cyj nej z ar chi wum Za rzą du WSW KBW i WOP do Ar chi wum Sze fo stwa WSW, la ta 1968–1990.

8 Zob. AIPN, 00197/68, Re jestr ak tów znisz cze nia 1–96, la ta 1958–1990; AIPN, 00197/69–86, Tecz -
ki nr 4 ak tów znisz cze nia nr 1–96, t. 1–20, la ta 1958–1990 [w rze czy wi sto ści do 1991 r.].

9 Zob. AIPN, 2386/21478, Wy tycz ne nr FA -09195/68 Sze fa WSW dot. kwa li fi ko wa nia ma te ria łów
ar chi wal nych do fil mo wa nia, 10 VI 1968 r., k. 364–376v.
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nr NC -0130 z 9 stycz nia 1970 r., no tat ką nr FC -054444 sze fa Od dzia łu IV Sze fo stwa
WSW z 28 czerw ca 1973 r. oraz pi smem nr A -01 sze fa WSW z 30 stycz nia 1974 r.10

We dług wy tycz nych sze fa WSW z 1968 r. mi kro fil mo wa niu pod le ga ły ak ta ar chi wal -
ne o zna cze niu hi sto rycz nym, ope ra cyj nym, do wo do wym i szko le nio wym. Zaj mo wać
się tym mia ło la bo ra to rium ope ra cyj no -kry mi na li stycz ne Ośrod ka Tech ni ki Ope ra cyj nej
Sze fo stwa WSW. Nie wszyst kie sfo to gra fo wa ne tecz ki pod le ga ły znisz cze niu, te naj bar -
dziej cen ne dla or ga nów kontr wy wia du woj sko we go po zo sta wio no. Mi kro fil mo wa nie,
a na stęp nie bra ko wa nie akt agen tu ral nych by ło po dyk to wa ne zwy kłym prag ma ty zmem.
Zbęd ne tecz ki oso bo wych źró deł in for ma cji, któ re zo sta ły z wer bo wa ne do tzw. pro fi lak -
ty ki kontr wy wia dow czej, czy li „ochro ny” sta nu zmien ne go (żoł nie rzy służ by za sad ni -
czej) jed no stek woj sko wych, za le ga ły na pół kach ar chi wum. Stąd m.in. po mysł Sze fo stwa
WSW na uprosz cze nie re je stra cji TW „za bez pie cza ją cych” jed nost ki woj sko we i wpro -
wa dze nie do użyt ku w 1971 r. kar ty oso bo wej taj ne go współ pra cow ni ka WSW11. Do tej
po ry współ pra cow nik kontr wy wia du woj sko we go miał za kła da ną tecz kę per so nal ną
i tecz kę pra cy, co znacz nie po więk sza ło za sób Ar chi wum Sze fo stwa WSW. Od mo men -
tu wpro wa dze nia kart oso bo wych prze sta no pro wa dzić tecz ki per so nal ne i pra cy na TW
sy gna li za cyj nych wer bo wa nych do pro fi lak ty ki. Zo bo wią za nie  do współ pra cy oraz do -
ku men ty o jej za koń cze niu by ły wkła da ne w ko per tę na kle jo ną na tyl ną stro nę kar ty oso -
bo wej TW. Tam też umiesz cza no cha rak te ry sty kę tej współ pra cy spo rzą dza ną  na jej
za koń cze nie. Ory gi nal ne do no sy TW sy gna li za cyj nych wkła da no do te czek obiek to wych,
te czek za gad nie nio wych, ma te ria łów wstęp nych bądź spraw ope ra cyj nych12.

Fo to gra fo wa nie ma te ria łów ar chi wal nych pro wa dzo no co naj mniej od lu te go 1968 r.,
za czę to je za tem jesz cze przed wej ściem w ży cie wy tycz nych, a skoń czo no oko ło 1972 r.13

Na za cho wa nych mi kro fil mach po zo sta wio no ma te ria ły ok. 12 000 agen tów, głów nie
z okre su prze for mo wy wa nia or ga nów GZI na WSW14. W za łącz ni ku nr 1 do wy tycz nych
sze fa WSW do ty czą cych kwa li fi ko wa nia ma te ria łów ar chi wal nych do fil mo wa nia
z 1968 r. po da no, ja kie do ku men ty moż na by ło fo to gra fo wać:

„a) w tecz kach per so nal nych i pra cy taj nych współ pra cow ni ków:
– wnio sek (ra port) na po zy ska nie;
– ra port o do ko na nym po zy ska niu;
– zo bo wią za nie (de kla ra cja) o współ pra cy;

Celowe niszczenie czy przepisowe brakowanie?...
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10 Zob. AIPN, 3426/158–12144, Tecz ki per so nal ne oso bo wych źró deł in for ma cji GZI/WSW,
lata 1952–1972.

11 Zob. Za�rzą�dze�nie�Sze�fa�WSW�nr�A�-010�z 25 VI 1971�r.�w spra�wie�po�zy�ska�nia�i do�ku�men�to�wa�nia

taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�w try�bie�uprosz�czo�nym [w:] B. Ka pu ściak, Czy�Lech�Wa�łę�sa�był�agen�tem
Woj�sko�wej�Służ�by�We�wnętrz�nej?�Glo�sa�w spra�wie�pew�ne�go�ze�zna�nia,�czy�li�kil�ka�uwag�o kar�cie�oso�bo�-

wej� taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka�WSW, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2012, nr 1, 
s. 428–430. 

12 B. Ka pu ściak, op.�cit., s. 422–423.
13 Nie na wszyst kich do ku men tach sfo to gra fo wa nych jest pie cząt ka z da tą mi kro fil mo wa nia.
14 Zob. spis 3426, gdzie poz. 1–157 to roz ka zy i za rzą dze nia sze fa GZI/WSW za la ta 1943–1966,

sze fa Za rzą du In for ma cji KBW i WOP/WSW KBW i WOP za la ta 1945–1965 oraz mi ni stra obro ny na -
ro do wej za la ta 1954–1956; poz. 158–12144 – do ku men ty agen tu ral ne WSW; poz. 12145 – kart ki o sym -
bo lu EO -1 dot. za re je stro wa nej agen tu ry WSW i Za rzą du WSW KBW i WOP; poz. 12146 – szcze gó ło we
ze sta wie nie sta nów fak tycz nych sił zbroj nych z 1938 r.; poz. 12147 – Księ ga al fa be tycz na taj nych
współpra cow ni ków Za rzą du WSW KBW i WOP.
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– cha rak te ry sty ka koń co wa, a w wy pad ku roz bież no ści w cha rak te ry sty kach – in ne;
– ży cio rys i an kie ta per so nal na;
– ra port o wy klu cze niu z sie ci;
– zo bo wią za nie o za cho wa niu w ta jem ni cy fak tu współ pra cy z or ga na mi KW;
– istot ne ma te ria ły kom pro mi tu ją ce za war te w tecz ce per so nal nej;
– po sta no wie nie o zło że niu tecz ki w ar chi wum;
– le gen da wpro wa dze nia i wy pro wa dze nia TW z roz pra co wa nia, li nia po stę po wa nia,

za da nia itp.
b) w tecz kach wła ści cie li miesz kań kon spi ra cyj nych i lo ka li kon tak to wych:
– wnio sek (ra port) o za ło że nie MK lub LK;
– zo bo wią za nia;
– ra port o zli kwi do wa niu MK, LK;
– po sta no wie nie o zło że niu w ar chi wum.
c) w spra wach ewi den cji ope ra cyj nej, ak tach śledz twa i kon tro l nych ak tach śledz twa:
– wnio sek (ra port) o za ło że nie spra wy;
– in for ma cje okre so we i z ca ło ści ma te ria łów;
– pla ny roz pra co wań – przed się wzięć ope ra cyj nych, re ali za cji i śledz twa;
– istot ne ma te ria ły agen tu ral ne i ofi cjal ne;
– pro to ko ły prze słu chań po dej rza nych i świad ków;
– pro to ko ły kon fron ta cji;
– do wo dy rze czo we i zwią za na z ni mi do ku men ta cja;
– od pi sy ak tów oskar że nia i wy ro ków są do wych;
– wnio ski o za nie cha nie spra wy;
– po sta no wie nia o umo rze niu śledz twa;
– po sta no wie nia o zło że niu spra wy w ar chi wum.
d) w do ku men ta cji ogól nej:
– spra woz da nia ope ra cyj ne pio nu KW;
– spra woz da nia ope ra cyj ne pio nu do cho dze nio wo -po rząd ko we go;
– spra woz da nia o sta nie mo ral no -po li tycz nym;
– spra woz da nia sta ty stycz ne (zbior cze);
– in for ma cje i mel dun ki do or ga nów zwierzch nich i do wód ców ogól no woj sko wych;
– pla ny pra cy ope ra cyj nej, do cho dze nio wej, po rząd ko wej i in nych ko mó rek służ bo -

wych;
– in for ma cje o roz pra co wa niach;
– pla ny kon tro li i ra por ty z kon tro li;
– cen tral ne re je stry taj nych współ pra cow ni ków i spraw ewi den cji ope ra cyj nej;
– książ ki in wen ta rzo we ar chi wum;
– ak ta zdaw czo -od bior cze do ku men ta cji ogól nej prze ka za nej do ar chi wum.
e) roz ka zy, za rzą dze nia, wy tycz ne, dy rek ty wy sze fa GZI i sze fów za rzą dów

OW – rów no rzęd nych (fil mo wać ory gi na ły, a w wy pad ku bra ku ta ko wych – ko pie).
f) cen tral na kar to te ka in for ma cyj na”15.
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15 AIPN, 2386/21478, Za łącz nik nr 1: Wy kaz ma te ria łów ar chi wal nych kwa li fi ku ją cych się do fil -
mo wa nia do łą czo ny do Wy tycz nych nr FA -09195/68 Sze fa WSW dot. kwa li fi ko wa nia ma te ria łów ar chi -
wal nych do fil mo wa nia, 10 VI 1968 r., k. 368–369.
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Po dob na sy tu acja („uszczu pla nia” ar chi wum) mia ła miej sce w 1981 r., tuż przed wpro -
wa dze niem sta nu wo jen ne go, kie dy WSW pod pi sa ła po ro zu mie nie z MSW do ty czą ce
wy ko rzy sty wa nia taj nych współ pra cow ni ków kontr wy wia du woj sko we go, a co za tym
idzie – prze sy ła nia ich te czek na po trze by Służ by Bez pie czeń stwa. Tecz ki zbęd nej agen -
tu ry wy wo dzą cej się ze sta nu zmien ne go, wy ko rzy sty wa ne przez WSW krót ko fa lo wo
do tzw. pro fi lak ty ki kontr wy wia dow czej, prze ka za no do jed no stek te re no wych SB16.
Wymia na akt o so bo wych źró deł in for ma cji by ła  oczy wi ście dwu stron na, aczkol wiek dane
sta ty stycz ne wska zu ją, że pro wa dzo no ją przede wszyst kim w jed ną stro nę, czy li z or ga -
nów WSW do SB17.

Głów ny mi nor ma ty wa mi, któ re okre śla ły spo sób kla sy fi ko wa nia i bra ko wa nia jed -
no stek ak to wych, by ły in struk cje ar chi wal ne. Przez ca ły okres dzia łal no ści or ga nów
WSW obo wią zy wa ły trzy in struk cje ar chi wal ne. Pierw sza we szła w ży cie Roz ka zem
nr 0119 Sze fa WSW z 11 czerw ca 1959 r.18 Dru gą wpro wa dzo no Za rzą dze niem nr 09
Sze fa WSW z 18 ma ja 1966 r.19 Trze cią na to miast wdro żo no Za rzą dze niem Sze fa WSW
nr 011 z 4 paź dzier ni ka 1985 r.20 (w 1988 r. zo sta ła ona zmie nio na Za rzą dze niem nr 016
Sze fa WSW z 28 czerw ca te go ro ku)21.

Po cząt ko wo ma te ria ły dzie lo no ze wzglę du na okres prze cho wy wa nia na dwie ka te go rie:
„A” – ma te ria ły ar chi wal ne o trwa łym zna cze niu ze wzglę du na ich war tość ope ra -

cyj ną, po li tycz ną, hi sto rycz ną lub szko le nio wą (na uko wą) dla Woj sko wej Służ by We -
wnętrz nej. Ma te ria ły te nie pod le ga ły nisz cze niu.

„B” – ma te ria ły ar chi wal ne o zna cze niu cza so wym, w za leż no ści od ich prak tycz nej
przy dat no ści. Ma te ria ły te pod le ga ły sys te ma tycz ne mu nisz cze niu po upły wie okre su,
któ ry dla nich usta lo no.

Od 1985 r. do da no no wą ka te go rię „Bc”, do ty czą cą do ku men ta cji krót ko trwa łej, 
której bra ko wa nie – po jej peł nym wy ko rzy sta niu – do ko ny wa ła po wo ła na do te go ce lu
ko misja22.
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16 AIPN, 0546/101, Po ro zu mie nie o współ pra cy mię dzy SB re sor tu spraw we wnętrz nych a Sze fo -
stwem WSW w za kre sie wy ko rzy sty wa nia taj nych współ pra cow ni ków, 17 XI 1981 r., k. 17–19, prze -
druk: A. Mar cin kie wicz -Kacz mar czyk, Woj�sko�wa� Służ�ba�We�wnętrz�na.�Or�ga�ni�za�cja� i za�kres� za�dań
[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,
Kraków 2012, s. 199–275. Zob. też AIPN Kr, 049/105, Do ku men ta cja do ty czą ca po ro zu mie nia z WSW,
la ta 1982–1990. 

17 Po szcze gól ne ze sta wie nia ilo ścio we zob. AIPN, 0546/101, k. 1–15. Zob. też R. Pe ter man, Nisz�-
cze�nie�akt�GZI�i WSW [w:] Nie�pod�le�głość�ma�je�den�kształt.�An�to�nie�mu�Ma�cie�re�wi�czo�wi�w 70.�rocz�ni�cę

uro�dzin, War sza wa 2018, s. 354–355.
18 AIPN, 2386/18166, Roz kaz nr 0119 Sze fa WSW z dnia 11 VI 1959 r. wpro wa dza ją cy In struk cję

o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi jed no stek Woj sko wej Służ by We wnętrz nej, k. 272.
19 AIPN, 2386/31204, Za rzą dze nie nr 09 Sze fa WSW z dnia 18 V 1966 r. w spra wie po stę po wa nia

z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi or ga nów (jed no stek) Woj sko wej Służ by We wnętrz nej, k. 2.
20 AIPN, 2603/383, Za rzą dze nie nr 011 Sze fa WSW z dnia 4 X 1985 r. w spra wie wpro wa dze nia

do użyt ku służ bo we go In struk cji o za sa dach i try bie po stę po wa nia z ak ta mi (ma te ria ła mi) ar chi wal ny mi
w Woj sko wej Służ bie We wnętrz nej, k. 3.

21 AIPN, 2386/21588, Za rzą dze nie nr 016 Sze fa WSW z dnia 28 VI 1988 r. w spra wie zmian w In -
struk cji o za sa dach i try bie po stę po wa nia z ak ta mi (ma te ria ła mi) ar chi wal ny mi w Woj sko wej Służ bie
We wnętrz nej, k. 217–218. 

22 Sze rzej na te mat Ar chi wum Sze fo stwa WSW zob. In�struk�cje� pra�cy� kontr�wy�wia�dow�czej…, 
s. 55–59. Sa me in struk cje ar chi wal ne WSW zob. do ku men ty nr 29–35 w Normatywy�Woj�sko�wej�Służby...,
s. 549–649.
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Prze pi sy do ty czą ce bra ko wa nia akt po ja wia ją się już w pierw szej in struk cji ar chi -
walnej z 1959 r. – w roz dzia le pią tym. Punkt 32 te go do ku men tu jed nost kom prze ka zu -
ją cym ak ta da je moż li wość usta le nia ka te go rii i okre su prze cho wy wa nia ma te ria łów.
Jed no cze śnie punkt 33 upraw nia pra cow ni ków Ar chi wum Sze fo stwa WSW do kon tro li
po praw no ści kla sy fi ko wa nia akt przez jed nost ki prze ka zu ją ce i zło że nia wnio sku „właści -
we mu prze ło żo ne mu” o prze kwa li fi ko wa nie ich. Ak ta do znisz cze nia wyznaczała na to -
miast ko mi sja (we dług punk tu 34) skła da ją ca się z trzech ofi ce rów po wo ła nych przez
sze fa WSW na wnio sek sze fa ar chi wum. Nisz cze nie akt mia ło się od by wać po przez
przemiał w obec no ści dwóch ofi ce rów, z któ rych je den miał być z po wo ła nej ko mi sji.
Pierw sze pro to ko ły bra ko wa nia akt, do nr. 26, mó wią o spa le niu do ku men ta cji, do pie ro
na stęp ne – o jej zmie le niu23. Wszel kie ma te ria ły do 1990 r. roz pusz cza no w ka dziach
mie szal ni czych War szaw skich Za kła dów Pa pier ni czych w Kon stan ci nie -Je zior nej ko ło
War sza wy. Po wy bra ko wa niu akt na le ża ło od no to wać to w książ kach in wen ta rzo wych
i pro to ko łach zdaw czo -od bior czych oraz do ko nać wy łą cze nia kar tek ze sko ro wi dza ar -
chi wal ne go i kar to te ki cen tral nej.

We dług pierw szej in struk cji ka te go rie po szcze gól nych ma te ria łów w od nie sie niu
do okre su prze cho wy wa nia wy glą da ły na stę pu ją co: 

B -10 – tecz ki po szu ki wań, któ rych za nie cha no, oraz tecz ki z ma te ria ła mi do ty czą cy -
mi nie uda nych wer bun ków;

B -15 – spra wy ewi den cji ope ra cyj nej, któ re za nie cha no z po wo du nie po twier dze nia
ma te ria łów;

B -20 – tecz ki wła ści cie li lo ka li kon spi ra cyj nych oraz tecz ki ma te ria łów z czyn no ści
śled czych;

B -40 – tecz ki per so nal ne i pra cy in for ma to rów;
B -50 – tecz ki per so nal ne i pra cy nie ofi cjal nych pra cow ni ków czy agen tów oraz teczki

kon tro l ne;
„A” – spra wy ope ra cyj ne, któ re zo sta ły zre ali zo wa ne, a do ty czy ły szpie go stwa, ter -

ro ru, dy wer sji, sa bo ta żu oraz or ga ni za cji pod ziem nych (tak że te prze ka za ne do ar chi wum
w związ ku ze śmier cią lub uciecz ką fi gu ran tów za gra ni cę) oraz tecz ki obiek to we
i zagadnie nio we24.

Po dob ne prze pi sy od no szą ce się do bra ko wa nia ma te ria łów znaj do wa ły się w ko lej -
nej in struk cji ar chi wal nej, w roz dzia le pią tym za ty tu ło wa nym „Se lek cjo no wa nie i nisz -
cze nie ma te ria łów ar chi wal nych”. Punkt 27 in struk cji mó wił o po wo ła niu ko mi sji, lecz
nie okre ślał, jak ma być licz na, a je dy nie in for mo wał, że kon tro lę nad prze mia łem do ku -
men tów spra wu je ofi cer wy zna czo ny przez sze fa WSW. Za pis ten jed nak nie pre cy zo -
wał, czy ofi cer po wi nien być z wy zna czo nej wcze śniej ko mi sji.

W za łącz ni ku nr 1 do ty czą cym kla sy fi ka cji ma te ria łów pod wzglę dem okre su ich
prze cho wy wa nia na stą pi ły zmia ny w sto sun ku do pierw szej in struk cji, i tak:
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23 Pierw sze pro to ko ły (nr 1–23) wprost na zy wa ne są na wet „pro to ko ła mi spa le nia”. W na stęp nych
pro to ko łach (nr 24–26) znaj du je się in for ma cja o spa le niu do ku men ta cji, ale w ty tu le uży wa na jest nazwa
„pro to ko ły znisz cze nia”. W ko lej nych do ku men tach wy stę pu je już wia do mość o zmie le niu akt. Po szcze -
gól ne pro to ko ły zob. AIPN, 00197/69, Tecz ka nr 64 ak tów znisz cze nia i prze ka za nia ma te ria łów ar chi -
wal nych, la ta 1958–1959.

24 Zob. Za�łącz�nik�nr 1�do In�struk�cji�o po�stę�po�wa�niu�z ma�te�ria�ła�mi�ar�chi�wal�ny�mi�jed�no�stek�Woj�sko�-
wej�Służ�by�We�wnętrz�nej, 11 VI 1959�r.�[w:] Nor�ma�ty�wy�Woj�sko�wej�Służ�by…, s. 558–560.
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B -10 – po dob nie jak w po przed niej in struk cji: tecz ki z ma te ria ła mi z po zy skań nie -
do szłych do skut ku oraz spra wy ope ra cyj ne za nie cha ne z po wo du nie po twier dze nia ma -
te ria łów lub z po wo du nie do sta tecz nych pod staw do kie ro wa nia po stę po wań na dro gę
są do wą;

B -20 – tecz ki ma te ria łów wstęp nych oraz spraw do ty czą cych po szu ki wań osób, utra -
co nej bro ni, taj nych do ku men tów i sprzę tu woj sko we go;

B -50 – tecz ki per so nal ne i pra cy nie ofi cjal nych pra cow ni ków oraz tecz ki per so nal ne
i pra cy TW, któ rzy pra co wa li „z po zy cji na za gra ni cę”25;

„A” – spra wy ope ra cyj ne uję te tak jak w po przed niej in struk cji, czy li do ty czą ce szpie -
go stwa, ter ro ru, dy wer sji, sa bo ta żu i or ga ni za cji pod ziem ny ch o raz tecz ki per so nal ne
i pra cy TW, któ rzy w tych roz pra co wa niach bra li udział, a tak że – po dob nie jak w do ku -
men cie z 1959 r. – tecz ki obiek to we i za gad nie nio we.

W za łącz ni ku po ja wia się też kla sy fi ka cja ma te ria łów, któ rych okres prze cho wy wa -
nia mo że do wol nie in ter pre to wać jed nost ka WSW je zda ją ca, czy li B -10 – B -50. Od no -
si ła się ona do  te czek per so nal nych i pra cy po zo sta łych TW oraz dys po nen tów miesz kań
kon spi ra cyj nych i lo ka li kon tak to wych, we dług ich war to ści ope ra cyj nych26.

Waż nym i bar dzo szcze gó ło wym do ku men tem, w któ rym za war te są prze pi sy o bra -
ko wa niu ma te ria łów w or ga nach WSW, jest In struk cja o ochro nie ta jem ni cy i pro wa dze -
niu do ku men ta cji w or ga nach Woj sko wej Służ by We wnętrz nej, wpro wa dzo na w ży cie
Za rzą dze niem nr 05 Sze fa WSW z 28 czerw ca 1976 r.27 W roz dzia le szó stym za ty tu ło -
wa nym „Po stę po wa nie z do ku men ta mi, ich wy ko ny wa nie i nisz cze nie”, w pod roz dzia le
„Nisz cze nie do ku men tów”, jest za pis o wpro wa dze niu ka te go rii „C”, któ ra mia ła okreś -
lać do ku men ty ma ją ce „cza so we zna cze nie prak tycz ne”, oraz do ty czą cy spo so bu sa me -
go bra ko wa nia: „Do ku men ty nisz czy się od po wied nio do ich ro dza ju i wa run ków or ga nu
WSW przez spa le nie, po cię cie na kra jar ce, prze miał lub prze to pie nie w od po wied nich
za kła dach prze my sło wych, w spo sób unie moż li wia ją cy wgląd do do ku men tów oso bom
nie upraw nio nym oraz od two rze nie ich tre ści”. Za pi sy in struk cji wska zu ją sze fa or ga nu
WSW lub sze fa ko mór ki or ga ni za cyj nej ja ko tych, któ rzy mo gą pod jąć de cy zję o znisz -
cze niu bie żą cych do ku men tów na wnio sek „wy ko naw cy bę dą ce go głów nym użyt kow -
ni kiem do ku men tu”. Do dat ko wo wpro wa dzo no za pis, że tyl ko ma te ria ły ozna czo ne
klau zu lą „taj ne spe cjal ne go zna cze nia” i wy co fa ne wy daw nic twa nie jaw ne nisz czy po -
wo ła na w tym ce lu ko mi sja, na to miast resz tę nisz czą wy ko naw ca te goż do ku men tu bądź
wy ko naw ca i szef kan ce la rii. Sze fo wie or ga nów WSW wszyst kich szcze bli mo gli na to -
miast okre ślić ro dza je do ku men tów, któ re moż na znisz czyć bez ich ze zwo le nia. W kan -
ce la riach po wo ły wa ne by ły ko mi sje, któ re prze pro wa dza ły rocz ne kon tro le. Ko mi sje ta kie
mo gły nie tyl ko za kwa li fi ko wać wszel kie ma te ria ły do znisz cze nia, lecz tak że nisz czyć
do ku men ty ozna czo ne klau zu lą „taj ne spe cjal ne go zna cze nia”, któ re nie przed sta wia ły
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25 Or ga ny WSW po sia da ły ko mór kę wy wia dow czą, któ rej dzia łal ność skie ro wa na by ła głów nie
na Po lo nię i oso by wy jeż dża ją ce z kra ju do państw ka pi ta li stycz nych oraz roz po zna nie ośrod ków
wywiadow czych państw za chod nich. Ta ka for ma pra cy ope ra cyj nej na zy wa na by ła „pra cą z po zy cji
zagra ni cy”. Sze rzej zob. Nor�ma�ty�wy�Woj�sko�wej�Służ�by…, s. 41–43.

26 Zob. Za�łącz�nik�nr 1�do In�struk�cji�o po�stę�po�wa�niu�z ma�te�ria�ła�mi�ar�chi�wal�ny�mi�or�ga�nów�(jed�no�-
stek)�Woj�sko�wej�Służ�by�We�wnętrz�nej, 18 V 1966�r.�[w:] Nor�ma�ty�wy�Woj�sko�wej�Służ�by…, s. 571–582.

27 AIPN, 2386/31445, Za rzą dze nie nr 05 Sze fa WSW z dnia 28 VI 1976 r. w spra wie wpro wa dze nia
In struk cji o ochro nie ta jem ni cy i pro wa dze niu do ku men ta cji w or ga nach Woj sko wej Służ by We wnętrz -
nej, b.p.
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war to ści ar chi wal nej, oraz wy co fa ne z uży cia wy daw nic twa nie jaw ne. Osta tecz ną de cy -
zję o znisz cze niu tych ostat nich ma te ria łów po dej mo wać miał jed nak szef WSW28. 

Trze cia in struk cja ar chi wal na z 1985 r. okre śla spo sób po stę po wa nia z do ku men ta cją
w przy pad ku za ist nie nia nie bez pie czeń stwa29, lecz przede wszyst kim zmie nia kla sy fi ka -
cję do ku men tów pod wzglę dem okre su prze cho wy wa nia akt w ar chi wum, i tak:

Bc – tecz ki kon tro li ope ra cyj nej, ma te ria łów wstęp nych oraz miesz kań taj nych, a tak -
że kar ty ope ra cyj ne;

B -5 – B -15 – ak ta roz pra co wań ope ra cyj nych do ty czą cych po waż niej szych prze -
stępstw go spo dar czych, po dej rza nych kon tak tów z kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi, po szu ki -
wań osób, bro ni oraz do ku men tów;

B -5 – B -30 – tecz ki per so nal ne i pra cy oso bo wych źró deł in for ma cji oraz tecz ki lo -
ka li kon tak to wych;

B -30 – tecz ki za gad nie nio we z za kre su pra cy kontr wy wia dow czej;
„A” – ak ta roz pra co wań ope ra cyj nych do ty czą cych prze stępstw tzw. szcze gól nej wa -

gi, czy li nie le gal nych or ga ni za cji, zbroj ne go pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne go, szpie go -
stwa, sa bo ta żu, dy wer sji i in nych prze stępstw „po li tycz nych”, oraz tecz ki obiek to we
(z wy łą cze niem czę ści V, któ ra mia ła zo stać w da nym or ga nie WSW).

W pa ra gra fie 20 in struk cji z 1985 r., w roz dzia le pią tym za ty tu ło wa nym „Bra ko wa -
nie akt (ma te ria łów) ar chi wal nych”, za war to za sa dy zwią za ne z nisz cze niem akt za rów -
no w kan ce la riach or ga nów WSW (za rzą dach, od dzia łach, wy dzia łach), jak i w Ar chi wum
Sze fo stwa. Do te go ce lu w Sze fo stwie oraz w po szcze gól nych kan ce la riach po wo ły wa -
no ko mi sje zło żo ne z co naj mniej trzech osób. Dzia ła ły one pod nad zo rem prze ło żo nych,
któ rym bez po śred nio pod le ga ło Ar chi wum Sze fo stwa WSW lub kan ce la rie w po szcze -
gól nych or ga nach WSW. Za da niem ko mi sji by ło spraw dze nie akt do wy bra ko wa nia
pod wzglę dem kwa li fi ka cji oraz spo rzą dze nie pro to ko łu ich znisz cze nia. W cza sie bra -
ko wa nia teczek wy eli mi no wa nych współ pra cow ni ków kontr wy wia du woj sko we go oraz
spraw ope ra cyj nych ko mi sja mu sia ła oprzeć się na wy tycz nych otrzy ma nych od po wo -
łu ją ce go ko mi sję, czy li w przy pad ku Sze fo stwa WSW – od sze fa bądź za stęp cy sze fa
ma ją ce go nad zór nad Wy dzia łem III, a w przy pad ku kan ce la rii – od sze fa da ne go or ga -
nu WSW. In struk cja z 1985 r. prze wi dy wa ła moż li wość czę ścio we go bra ko wa nia ma te -
ria łów wy ję tych z akt i na ka zy wa ła wy cią gnię cie z nich przed znisz cze niem do ku men tów
oso bi stych (me tryk, świa dec tw szkol nych, dy plo mów, le gi ty ma cji), któ re mia ły być zwró -
co ne oso bom za in te re so wa nym. Bra ko wa niem ma te ria łów ar chi wal nych mia ła się za jąć
na to miast wy zna czo na ko mi sja zgod nie z prze pi sa mi In struk cji o ochro nie ta jem ni cy
i pro wa dze niu do ku men ta cji w or ga nach WSW z 1976 r. Resz ta prze pi sów po zo sta ła bez
zmian w sto sun ku do pierw szej i dru giej in struk cji30.
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28 Zob. In�struk�cja�o ochro�nie�ta�jem�ni�cy�i pro�wa�dze�niu�do�ku�men�ta�cji�w or�ga�nach�Woj�sko�wej�Służ�by

We�wnętrz�nej�[w:] Nor�ma�ty�wy�Woj�sko�wej�Służ�by…, s. 338–339 i 356–357 (pa ra gra fy 87 i 131). Tam tak -
że szcze gó ło wy wy kaz do ku men tów z wy szcze gól nie niem okre su ich pro wa dze nia, jak i ka te go rią
przecho wy wa nia w ar chi wum. Zob. za łącz ni ki nr 30–32 do ww. in struk cji w i�bi�dem, s. 463–473. 

29 In struk cja dzie li do ku men ty w przy pad ku za ist nie nia za gro że nia na trzy ka te go rie: do po zo sta wie -
nia, ewa ku acji bądź znisz cze nia. Zob. Za�łącz�nik�nr 1�do In�struk�cji�o za�sa�dach�i try�bie�po�stę�po�wa�nia�z ak�-
ta�mi� (ma�te�ria�ła�mi)� ar�chi�wal�ny�mi�w Woj�sko�wej� Służ�bie�We�wnętrz�nej, 4 X 1985� r.� [w:] Nor�ma�ty�wy
Woj�sko�wej�Służ�by…, s. 615–624.

30 Zob. In�struk�cję�o za�sa�dach�i try�bie�po�stę�po�wa�nia�z ak�ta�mi�(ma�te�ria�ła�mi)�ar�chi�wal�ny�mi�w Woj�sko�-
wej�Służ�bie�We�wnętrz�nej, 4 X 1985�r.�[w:] Nor�ma�ty�wy�Woj�sko�wej�Służ�by…, s. 596–647.
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Tak istot na zmia na, wpro wa dzo na w 1976 r., na mo cy któ rej o znisz cze niu czę ści do -
ku men ta cji bie żą cej de cy do wa li pra cow ni cy kan ce la rii czy ko mi sja po wo ła na do kon -
troli, mo gła ro dzić wie le nad użyć. Zwra ca ła na to uwa gę ko mi sja pod prze wod nic twem
płk. Alek san dra Gó rec kie go: „Nie zna jo mość prze pi sów o ar chi wi za cji do ku men tów bądź
do wol ność ich in ter pre ta cji spo wo do wa ła, że w ca łym okre sie funk cjo no wa nia WSW
nisz czo no sze reg do ku men tów o war to ści ar chi wal nej – trwa łej (gru pa «A») i okre so wej
(gru pa «B»). A da lej: Szcze gól ne spu sto sze nie akt ar chi wal nych mia ło miej sce na prze -
ło mie lat 1989–1990, kie dy to – pod pre tek stem re struk tu ry za cji WSW – na po le ce nie
i pod nad zo rem kie row nic twa Sze fo stwa oraz z wła snej ini cja ty wy do ko na no to tal nych
znisz czeń”31.

Nisz cze nie akt na roz kaz gen. Ed mun da Bu ły

Od po ło wy lat osiem dzie sią tych Ar chi wum Sze fo stwa WSW by ło nie eta to wą ko mór -
ką or ga ni za cyj ną, któ ra funk cjo no wa ła w struk tu rze Wy dzia łu III Za rzą du V Sze fo stwa
WSW, a za jej dzia łal ność od po wie dzial ny był szef te goż wy dzia łu płk Mie czy sław
Kacprzyk, bez po śred ni zaś nad zór spra wo wał szef Zarządu V (jed no cze śnie za stęp ca
szefa WSW) płk Ka zi mierz Du dziń ski, a zwierzch ni nad zór oczy wi ście szef WSW
gen. bryg. Ed mund Bu ła. Kie row ni kiem nie eta to wym ar chi wum był star szy ofi cer Wy -
dzia łu III ppłk Sta ni sław Gór ka32.

Głów ny bu dy nek Ar chi wum WSW mie ścił się w Miń sku Ma zo wiec kim. We dług jed -
ne go z ofi ce rów od po wie dzial nych za nisz cze nie do ku men tów gro ma dzo ne tam by ły akta
z lat 1948–1968 – w su mie po nad 40 tys. jed no stek. I wła śnie ok. 40 tys. mia no w oma -
wia nym okre sie znisz czyć, z cze go tyl ko 500 jed no stek miał z ar chi wum po brać Wła dy -
sław Tka czew na po trze by pra cy o or ga nach In for ma cji WP33. Resz ta oca la łych
do ku men tów (112 jed no stek) mia ła tra fić do Sze fo stwa WSW w War sza wie, a po kwa li -
fi ka cji część (89 jed no stek) mia ła zo stać prze ka za na do Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko -
we go w Rem ber to wie.

Puł kow nik Fran ci szek Sznaj der, bo o nim wcze śniej by ła mo wa, wy li czył, że w skład
zbio rów Ar chi wum WSW wcho dzi ło: oko ło 1000 te czek obiek to wych, oko ło 30 te czek
za gad nie nio wych osób pra cu ją cych za gra ni cą, tecz ki obiek tów ochra nia nych przez Za -
rząd In for ma cji WOP i Od dział In for ma cji KBW oraz przez Za rząd WSW KBW i WOP,
re je stry źró deł in for ma cji, re je stry fi gu ran tów, spraw ope ra cyj nych, lo ka li kon tak to wych,
spra woz da nia sta ty stycz ne od no szą ce się do ru chu agen tu ry, wy ka zy osób, u któ rych sto -
so wa no tech ni kę spe cjal ną, li sty płac pra cow ni ków In for ma cji WP, licz ne wy ka zy do ty -
czą ce osób roz pra co wy wa nych, aresz to wa nych oraz na ro do wo ści ży dow skiej, żoł nie rzy
bio rą cych udział w cza sie II woj ny świa to wej w wal kach po za gra ni ca mi kra ju, tecz ki
obiek tów spe cjal nych, tecz ki roz ka zów sze fów za rzą dów i od dzia łów WSW oraz ko men -
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31 AIPN, 2262/6, Mel du nek z kon tro li prze strze ga nia za sad ar chi wi za cji do ku men tów w za rzą dach
WSW do wództw OW i RSZ, 17 IX 1990 r., k. 61.

32 AIPN, 2525/1, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro -
wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 27–28; AIPN, 2262/6, Pro to kół kon tro li Ar chi wum
Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d.,
k. 63–64.

33 AIPN, 2525/1, No tat ka służ bo wa płk. Fran cisz ka Sznaj de ra, 24 VII 1990 r., k. 20–22.
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dan ta Ośrod ka Szko le nia WSW, tecz ki za gad nie nio we do ty czą ce ochro ny ta jem ni cy oraz
środ ków wal ki, tecz ki wy stą pień i pra cy kie row nic twa or ga nów, ak ta śled cze i kon tro l ne
śledztw In for ma cji WP, tecz ki do ty czą ce udzia łu Za rzą du WSW 2. Ar mii w dzia ła niach
na te re nie Cze cho sło wa cji w 1968 r.34

Ak cją nisz cze nia do ku men tów kie ro wał od 8 li sto pa da 1989 r. ppłk Sta ni sław Głów -
ka i płk w st. spocz. Bo le sław Kło so wicz (miał on wy dać roz kaz an ty da to wa nia pro to ko -
łów bra ko wa nia na wet do ro ku 1984). Do ze spo łu mie siąc póź niej (8 grud nia 1989 r.)
włą czo no mjr. Ire ne usza Dą brow skie go, a od 30 stycz nia 1990 r. – ppłk. Fran cisz ka Sznaj -
de ra. Ze spół miał za koń czyć pra cę w mar cu 1990 r., osta tecz nie ter min ten prze dłu żo no
do ma ja te go ro ku35.

Wśród do ku men tów od na le zio nych pod czas nisz cze nia za so bu ar chi wal ne go WSW
by ły m.in.: opra co wa nia Sze fo stwa WSW do ty czą ce wy na tu rzeń w pro wa dze niu śledztw
i roz pra co wań w or ga nach In for ma cji WP, oce ny pro ce su gen. Sta ni sła wa Ta ta ra, płk. Ma -
ria na Utni ka i płk. Sta ni sła wa No wic kie go (TUN), do ku men ta cja na temat tor tu ro wa nia
Walentyny Nowickiej, wy kaz jeń ców przy by łych do kra ju po II woj nie świa to wej, wal -
czą cych na te re nie Cze cho sło wa cji i Nie miec, wy kaz 2162 akow ców wcie lo nych do woj -
ska36. Puł kow nik Sznaj der do dał, że wi dział jesz cze tecz kę nr O/6 Od dzia łu Za rzą du
In for ma cji 1. Ar mii WP, któ ra za wie ra ła zna czą ce wiadomości o sto sun kach mię dzy żoł -
nie rza mi so wiec ki mi i pol ski mi. Więk szość ofi ce rów so wiec kich mia ła być agen ta mi
NKWD. Po nad to prze glą dał tecz kę nr 1999/49/K I–8 do ty czą cą dzia łal no ści gen. Cze -
sła wa Kisz cza ka37, tecz kę nr 285/95/K z ma te ria ła mi z kon tro li aresz tów or ga nów In for -
ma cji WP, tecz ki od nr. 403 do nr. 412 do ty czą ce roz pra co wa nia by łych żoł nie rzy AK38.

Szef Szta bu Ge ne ral ne go Za rzą dze niem nr 31/Sztab z 26 lip ca 1990 r. po wo łał ko mi -
sję do spraw zba da nia przy czyn, oko licz no ści i skut ków nisz cze nia do ku men tów prze -
cho wy wa nych w Ar chi wum Sze fo stwa WSW. W jej skład we szli: płk Alek san der Gó rec ki
ze Szta bu Ge ne ral ne go WP (prze wod ni czą cy), Wal de mar Strzał kow ski z se kre ta ria tu wi -
ce mi ni stra obro ny na ro do wej ds. wy cho wa nia (wi ce prze wod ni czą cy) oraz płk Je rzy Rze -
pec ki z Od dzia łu WSW w To ru niu, płk Ma ciej Bor kow ski z Woj sko we go In sty tu tu
Hi sto rycz ne go, płk Mie czy sław Or gal z Biu ra Praw ne go MON, ppłk Zyg munt Mar kow -
ski z Sze fo stwa WSW, ppłk Ry szard Ździeb ko ze Szta bu Ge ne ral ne go WP i mjr Jan Szo -
stak z Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go39. Dwa ty go dnie póź niej ko mi sja do sta ła no we
za da nia – mia ła prze pro wa dzić kon tro lę prze strze ga nia za sad se lek cji, bra ko wa nia
i przeka zy wa nia akt do ar chi wum, a tak że zba dać spo sób po stę po wa nia z do ku men ta cją
ar chi wal ną w te re no wych za rzą dach WSW. W ra mach ko mi sji za kła da no utwo rze nie pod -
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34 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa płk. Fran cisz ka Sznaj de ra, 24 VII 1990 r., k. 20.
35 Ibi�dem, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro wa dzo -

nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 31 oraz AIPN, 2262/6, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo -
stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 67.

36 AIPN, 2525/1, No tat ka służ bo wa płk. Fran cisz ka Sznaj de ra, 24 VII 1990 r., k. 21–22.
37 Cho dzi o opra co wa nie ów cze sne go kpt. Cze sła wa Kisz cza ka pt. „Wal len ro dyzm” do ty czą ce

rozpraco wa nia wszyst kich po wra ca ją cych do Pol ski po II woj nie świa to wej żoł nie rzy z nie miec kich
obozów je niec kich. Zob.: ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka płk. Fran cisz ka Sznaj de ra, 26 XI
1990 r., k. 208.

38 Ibi�dem, Oświad cze nie płk. Fran cisz ka Sznaj de ra, 1 VIII 1990 r., k. 93.
39 Ibi�dem, Za rzą dze nie nr 21/Sztab Sze fa SG z dnia 26 VII 1990 r., k. 15 oraz AIPN, 2262/6, Za rzą -

dze nie nr 21/Sztab Sze fa SG z dnia 26 VII 1990 r., k. 60.
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ko mi sji, któ rych za da niem by ło skon tro lo wa nie wszyst kich za rzą dów WSW okrę gów
woj sko wych i ro dza jów sił zbroj nych40.

Ko mi sja płk. Gó rec kie go wy li czy ła, że w Ar chi wum Sze fo stwa WSW by ło 980 te -
czek po or ga nach In for ma cji WP i 25 950 jed no stek ak to wych po or ga nach WSW, podzie -
lo nych na trzy dzia ły: do ku men ta cja ope ra cyj na, do ku men ta cja ogól na i bi blio te ka
ar chi wal na. Jed nost ki te by ły opra co wa ne, za opa trzo ne w spi sy zdaw czo -od bior cze, in -
wen ta rze i re je stry. Ko mi sja ba da ją ca znisz cze nie akt, po wo łu jąc się na oce nę Sze fo stwa
WSW, stwier dzi ła, że w Miń sku Ma zo wiec kim do mar ca 1990 r. by ło 26 350 jed no stek
ar chi wal nych nie upo rząd ko wa nych z lat 1957–1969, z cze go 8039 jed no stek mia ło być
ak ta mi po „by łym GZI [sic!]”. We dług oce ny Sze fo stwa WSW do ku men ta cja ta mia ła
cha rak ter nie ar chi wal ny – cza so wy (od 5 do 30 lat prze cho wy wa nia)41.

Ko mi sja usta li ła tak że, że ak ta by ły po rząd ko wa ne do pie ro w 1982 r., a pierw sze więk -
sze bra ko wa nia po 1958 r. na stą pi ły w 1986 r., przy czym do bra ko wa nia nie zo sta ła po -
wo ła na żad na ko mi sja. Ogó łem za la ta 1958–1990 od by ły się 93 ak cje bra ko wa nia,
w któ rych znisz czo no 182 994 jed nost ki ar chi wal ne42. Za cho wa nych jest jed nak 96 pro -
to ko łów bra ko wa nia, ostat ni z 1991 r., po roz for mo wa niu WSW i włą cze niu kontr wy -
wia du woj sko we go w struk tu ry Za rzą du II SG WP43.

Ko mi sja ba da ją ca pro ces nisz cze nia akt w or ga nach WSW oce ni ła, iż „nie zna la zła
pod staw do jed no znacz ne go stwier dze nia, że przed się wzię cie to mia ło na ce lu za tar cie
śla dów kom pro mi tu ją cych dzia łal ność Głów ne go Za rzą du In for ma cji i Woj sko wej Służ -
by We wnętrz nej”44. Ak ta spa lo no w lu tym i mar cu 1990 r. w ko tłow ni Cen trum Szko le -
nia WSW w Miń sku Ma zo wiec kim45. Jed no cze śnie od po wie dzial no ścią obar czy ła: sze fa
WSW gen. Ed mun da Bu łę, pierw sze go za stęp cę sze fa WSW płk. Ma ria na Wi chrzyń skie -
go, sze fa Wy dzia łu III Za rzą du V Sze fo stwa WSW płk. Mie czy sła wa Kac przy ka,
ppłk. Sta ni sła wa Głów kę, płk. rez. Bo le sła wa Kło so wi cza i płk. Fran cisz ka Sznaj de ra.

Puł kow nik re zer wy Bo le sław Kło so wicz w swo ich wy ja śnie niach po mniej szył licz -
bę do ku men tów do 30 000 jed no stek ak to wych. Jed no cze śnie po dał, że 20 proc. z te go
zo sta ło ode sła ne z Miń ska Ma zo wiec kie go do Sze fo stwa WSW w War sza wie46.
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40 AIPN, 2525/1, Za rzą dze nie nr 37/Sztab Sze fa SG z dnia 10 VIII 1990 r., k. 16–17.
41 Ibi�dem, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro wa dzo -

nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 29–30; AIPN, 2262/6, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo -
stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 65–66.

42 AIPN, 2525/1, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro -
wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 29–30; AIPN, 2262/6, Pro to kół kon tro li Ar chi wum
Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d.,
k. 65–66.

43 Zob. AIPN, 00197/86, Tecz ka nr 4 ak tów znisz cze nia nr 91 i 96, t. 20, la ta 1986–1990 [w rze czy -
wi sto ści do 1991 r.] oraz AIPN, 00197/85, Tecz ka nr 4 ak tów znisz cze nia nr 94 i 95, t. 19, la ta 1986–
–1990. Na te mat prze mian w służ bach woj sko wych i roz for mo wa nia WSW zob. P. Pio trow ski, No�we
służ�by�na no�we�cza�sy.�In�te�gra�cja�woj�sko�wych�służb�spe�cjal�nych�w la�tach 1990–1991 [w:] Służ�by�wy�wia�-
dow�cze�ja�ko�na�rzę�dzie�re�ali�za�cji�po�li�ty�ki�pań�stwa�w XX wie�ku.�Wy�bra�ne�za�gad�nie�nia, red. L. Paw li ko -
wicz, R. Za part, Rze szów 2014, s. 155–171.

44 AIPN, 2525/1, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro -
wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 33.

45 Ibi�dem; AIPN, 2262/6, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej
prze pro wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 67–68. Zob. też R. Pe ter man, op.�cit., s. 358.

46 AIPN, 2525/1, Oświad cze nie płk. w st. spocz. Bo le sła wa Kło so wi cza, 28 VII 1990 r., k. 85–88.
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Ko mi sja płk. Gó rec kie go w no tat ce dla sze fa Szta bu Ge ne ral ne go stwier dzi ła jed nak,
że „nisz cze nie akt bie żą cej dzia łal no ści spo wo do wa na by ła za an ga żo wa niem kontr wy -
wia du woj sko we go do roz pra co wa nia opo zy cji po li tycz nej, a tym sa mym wkra cza nia
w kom pe ten cję Służ by Bez pie czeń stwa”47. A co za tym idzie, mo gło dojść w cza sie nisz -
cze nia do pró by „za cie ra nia śla dów”. Naj więk sze znisz cze nia mia ły do ty czy ć akt z Za -
rzą du WSW SOW48.

Puł kow nik Alek san der Bry lo nek, w tym cza sie za stęp ca sze fa WSW i jed no cze śnie szef
Za rzą du III49, od po wia da jąc na za rzu ty ko mi sji, stwier dził, że w zde cy do wa nej więk szo ści
do ku men ta cja GZI by ła nie ar chi wal na, na to miast ma te ria ły po WSW sta no wi ły do ku men ta -
cję po moc ni czą or ga nów kontr wy wia du i kan ce la rii, do ku men ta cję dzia łu do cho dze nio wo -
-pre wen cyj ne go, fi nan so wą i ad mi ni stra cyj no -go spo dar czą, par tyj no -po li tycz ną i ka dro wą,
a do dat ko wo więk szość tych ma te ria łów by ła w złym sta nie tech nicz nym ze wzglę du na dłu -
gie prze cho wy wa nie w nie od po wied nich wa run kach. Pod su mo wu jąc wy wód płk. Bry lon ka
– ca ła ta do ku men ta cja po pro stu nada wa ła się do znisz cze nia. Zmniej szył on też licz bę
jednostek ak to wych do 25 00050. Szef ko mi sji płk Gó rec ki  mel du nek płk. Bry lon ka na zwał
„świa dec twem dal sze go mą ce nia i tak już do sta tecz nie za gma twa nej sy tu acji”51.

Pro to ko ły ba dań pod ko mi sji w za rzą dach i od dzia łach WSW wy ka za ły wie le nie pra -
wi dło wo ści w bra ko wa niu akt w la tach 1989–1990, a wła ści wie ich ce lo we go nisz cze nia
pod przy kryw ką re struk tu ry za cji WSW52. Wo bec te go pro ku ra tu ra War szaw skie go Okrę -
gu Woj sko we go po sta wi ła za rzu ty m.in. sze fo wi WSW gen. Ed mun do wi Bu le (któ ry szy -
fro gra mem z 27 stycz nia 1990 r. po le cił znisz czyć ma te ria ły ar chi wal ne nie ma ją ce
war to ści ope ra cyj nej53), płk. Ma ria no wi Wi chrzyń skie mu, płk. Ka zi mie rzo wi Du dziń -
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47 Ibi�dem, No tat ka do ty czą ca wy ni ków kon tro li Sze fo stwa WSW i je mu pod le głych or ga nów te re -
no wych w za kre sie po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi, 1 X 1990 r., k. 101.

48 Ibi�dem, k. 101–102.
49 Alek san der Bry lo nek był wte dy tak że człon kiem Ko mi te tu Par tyj ne go PZPR In sty tu cji Cen tral -

nych MON. W sierp niu 1990 r. peł nił funk cję prze wod ni czą ce go Ko mi sji Li kwi da cyj nej WSW.
Od 31 VIII 1990 r. prze szedł (ze wzglę du na roz for mo wa nie WSW) do Za rzą du II SG WP na sta no wi -
sko głów ne go spe cja li sty. Był uzna wa ny przez prze ło żo nych za bar dzo zdol ne go ofi ce ra i już w 1972 r.
zo stał za kwa li fi ko wa ny do tzw. fun du szu przy spie szo ne go roz wo ju. Dwu krot nie szko lił się na kur sach
zor ga ni zo wa nych w ZSRS: w la tach 1980–1981 oraz w 1986 r. Zob. CAW, 1849/95/308, Ak ta per so nal -
ne Alek san dra Bry lon ka, s. Ja na, szcze gól nie: Prze bieg służ by, k. 4a; In dy wi du al na kar ta ewi den cyj no -
-opi nio daw cza za okres 1980–1989, k. 17–18; Pro po zy cja ka dro wa, 9 II 1989 r., k. 22–22a.

50 AIPN, 2525/1, Mel du nek płk. Alek san dra Bry lon ka, 13 VIII 1990 r., k. 105–106.
51 Ibi�dem, Oce na tre ści mel dun ków sze fa Za rzą du WSW spo rzą dzo nych w związ ku z pro to ko łem

ko mi sji po wo ła nej do zba da nia sta nu za so bu ar chi wal ne go Sze fo stwa WSW, 1 X 1990 r., k. 117.
52 Zob. ibi�dem, k. 123 oraz po szcze gól ne pro to ko ły dzia łal no ści pod ko mi sji, k. 126–209.
53 Treść szy fro gra mu zob. AIPN, 2525/2, k. 231–234, prze druk: R. Pe ter man, op.�cit., s. 358–359

(prze druk za wie ra jed nak błę dy, np. za miast „kar tę oso bo wą” jest „ka strę oso bo wą”). W tym sa mym
dniu, tj. 27 I 1990 r., od by ła się w ga bi ne cie sze fa WSW gen. Bu ły od pra wa sze fów za rzą dów OW/RSZ,
w cza sie któ rej szef WSW ust nie po le cił znisz czyć na po zio mie za rzą dów tecz ki per so nal ne i pra cy TW,
po uprzed nim wy łą cze niu po trzeb nych do ku men tów, któ re ka zał włą czyć do akt spraw ope ra cyj nych,
ma te ria łów wstęp nych i te czek obiek tów. W miej sce znisz czo nych te czek TW i NP ka zał za ło żyć kar ty
oso bo we. Po za po zna niu się z szy fro gra mem wszy scy obec ni sze fo wie za rzą dów zło ży li pod nim podpisy.
Zob. AIPN, 2525/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka płk. Lu cja na Ja wor skie go, 16 I 1991 r., k. 25–27.
Pro ku ra tor, a za nim sąd po da ją da tę 26 I 1990 r. ja ko dzień wy sła nia szy fro gra mu przez sze fa WSW.
Zob. AIPN, 2525/8, Akt oskar że nia prze ciw ko E. Bu le i in nym, 10 IX 1991 r., k. 116 oraz AIPN, 2525/11,
Wy rok są du War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go, 26 VI 1996 r., k. 192.
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skie mu, płk. Je rze mu Paw la ko wi (ten, za stę pu jąc gen. Bu łę, pod pi sał pi smo nr A -02,

w któ rym po le cił znisz czyć ak ta nie po sia da ją ce war to ści ope ra cyj nej), płk. Alek san dro -

wi Bry lon ko wi, płk. Mie czy sła wo wi Kac przy ko wi (zmarł przed roz pra wą) i in nym54. 

Wy ro kiem Są du War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go z 26 czerw ca 1996 r. zo sta li

ska za ni:

– gen. Ed mund Bu ła – szef WSW – 2 la ta wię zie nia w za wie sze niu na 3 la ta;

– płk Ma rian Wie rzyń ski – za stęp ca sze fa WSW – 1 rok i 3 mie sią ce w za wie sze niu

na 3 la ta;

– płk Ka zi mierz Du dziń ski – szef Za rzą du V Sze fo stwa WSW – 1,5 ro ku w za wie -

sze niu na 3 la ta;

– płk Je rzy Paw lak – peł nią cy obo wiąz ki sze fa WSW – 1 rok w za wie sze niu na 3 la ta;

– płk Wi told Skrup ski – szef Za rzą du WSW POW – 6 mie się cy w za wie sze niu na

3 la ta;

– płk Jan Du zin kie wicz – szef Od dzia łu V Za rzą du WSW SOW – 1 rok wię zie nia

w za wie sze niu na 3 la ta;

– płk Flo rian Paw lew ski – szef Za rzą du WSW WOW – zo stał unie win nio ny55.

Sąd Naj wyż szy Izba Woj sko wa w War sza wie 22 paź dzier ni ka 1996 r. utrzy mał wy -

rok w mo cy56.

W ak cji nisz cze nia akt spa lo no 20 351 te czek, w tym 6782 jed no stek  po In for ma cji

WP. Sta no wi ło to ok. 77 proc. ogó łu za so bu Ar chi wum Sze fo stwa WSW, w tym 84 proc.

akt GZI WP. Po zo sta łe ak ta prze wie zio no do bu dyn ku Sze fo stwa WSW w War sza wie,

gdzie po opi sa niu i przy go to wa niu jed no stek ar chi wal nych do ty czą cych or ga nów In for -

ma cji WP prze ka za no je do Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go. Pierw sza par tia

(320 jed no stek ak to wych) zo sta ła prze ka za na 19 czerw ca 1990 r.57

Pod su mo wa nie

Do dziś nie je ste śmy w sta nie zli czyć utra co nej do ku men ta cji po or ga nach GZI

i WSW. Mo że my oprzeć się tak na praw dę tyl ko na sza cun ko wych ob li cze niach, ja kie

pró bo wa ła zro bić pod ko mi sja pod prze wod nic twem po sła Okrze si ka i ko mi sja płk. Gó -

rec kie go. Nie wie my, jak bar dzo pro to ko ły znisz cze nia po szcze gól nych ko mi sji, a tak że

spi sy zdaw czo -od bior cze akt prze ka za nych z jed no stek WSW do Ar chi wum Sze fo stwa

WSW zo sta ły sfa bry ko wa ne, a w naj lep szym ra zie an ty da to wa ne58.

Bartosz Kapuściak
A
r
c
h
iw

u
m

46

54 AIPN, 2525/8, Akt oskar że nia prze ciw ko E. Bu le i in nym, 10 IX 1991 r., k. 114–156.
55 AIPN, 2525/11, Wy rok Są du War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go, 26 VI 1996 r., k. 191–254;

R. Pe ter man, op. cit., s. 361–362.
56 AIPN, 2525/11, Wy rok Izby Woj sko wej Są du Naj wyż sze go, 22 X 1996 r., k. 325–334.
57 AIPN, 2525/1, Pro to kół kon tro li Ar chi wum Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej prze pro -

wa dzo nej w dniach 30 VII – 6 VIII 1990 r., b.d., k. 32. Zob. też Raport o dzia ła niach żoł nie rzy i pra cow -

ni ków WSI oraz woj sko wych jed no stek or ga ni za cyj nych re ali zu ją cych za da nia w za kre sie wy wia du

i kontr wy wia du woj sko we go przed wej ściem w ży cie usta wy z dnia 9 lip ca 2003 r. o Woj sko wych Służ -

bach In for ma cyj nych w za kre sie okre ślo nym w art. 67 ust. 1 pkt 1–10 usta wy z dnia 9 czerw ca 2006 r.

„Prze pi sy wpro wa dza ją ce usta wę o Służ bie Kontr wy wia du Woj sko we go oraz Służ bie Wy wia du Woj sko -

we go oraz usta wę o służ bie funk cjo na riu szy Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go oraz Służ by Wy wia du

Woj sko we go” oraz o in nych dzia ła niach wy kra cza ją cych po za spra wy obron no ści pań stwa i bez pie czeń -

stwa Sił Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, [War sza wa 2007], s. 167–168.
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W po cząt ko wych la tach dzia łal no ści bra ko wa no – ze wzglę du na szyb ki przy rost do -
ku men ta cji – ma te ria ły zbęd ne do pra cy ope ra cyj nej or ga nów WSW. W ślad za tym szło
tak że mi kro fil mo wa nie, któ re mia ło po zwo lić za cho wać naj istot niej sze rze czy. Nisz czo -
ne by ły przede wszyst kim ak ta agen tu ry wy wo dzą cej się ze służ by za sad ni czej. W póź -
niej szych la tach Ar chi wum Sze fo stwa WSW uszczu pla no za rów no przez prze sy ła nie kart
oso bo wych TW do jed no stek te re no wych SB, jak i bra ko wa nie akt zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi. Błęd na kwa li fi ka cja ma te ria łów wy ni ka ła z nie wie dzy bądź złej in -
ter pre ta cji prze pi sów. 

La ta 1989–1990 to jed nak ce lo we, za pla no wa ne i szyb ko prze pro wa dzo ne nisz cze -
nie do ku men tów na ma so wą ska lę w or ga nach WSW. Ofi ce ro wie wy zna cze ni do tych
dzia łań wie dzie li, co ma ją znisz czyć. Naj czę ściej nisz czo no do ku men ty świad czą ce o re -
pre syj nych me to dach sto so wa nych za rów no przez GZI, jak i WSW59. Zmie lo no więc ma -
te ria ły z roz pra co wań człon ków „So li dar no ści” i ich za trzy mań pod czas sta nu wo jen ne go,
ak ta do ku men tu ją ce wspól ne dzia ła nia Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go i WSW ma ją ce
na ce lu upo ko rze nie alum nów wcie lo nych do woj ska w la tach 1959–1980. Ce lo wo wy -
bra ko wa no tak że do ku men ta cję do ty czą cą roz pra co wa nia pod zie mia nie pod le gło ścio we -
go po 1945 r. 

Za cho wa ne ma te ria ły po GZI i WSW to nie licz ne tecz ki oso bo wych źró deł in for ma -
cji oraz dys po nen tów LK i MT, nie licz ne spra wy ope ra cyj ne, tecz ki za gad nie nio we
i obiek to we, wy daw nic twa re sor to we, książ ki nr 1 i nr 2 słu żą ce do re je stra cji agen tu ry
w za rzą dach oraz od dzia łach/wy dzia łach WSW. W du żej mie rze oca la ły za rzą dze nia sze -
fa WSW, jak i sze fów za rzą dów WSW OW/RSZ, księ gi eta to we, tecz ki roz for mo wa nia
wy dzia łów/od dzia łów WSW, cen tral ne re je stry współ pra cow ni ków KW oraz in wen ta rze
ar chi wal ne. Z po zo sta wio nych ma te ria łów wy ła nia się jed nak ob raz woj sko we go apa ra -
tu re pre sji, któ ry w du żej mie rze miał pil no wać trzo nu ide olo gicz ne go Sił Zbroj nych Pol -
ski Lu do wej, a w mniej szej ochra niać je kontr wy wia dow czo.

Szko da, że w naj now szej mo no gra fii do ty czą cej or ga nów Woj sko wej Służ by We -
wnętrz nej pro blem nisz cze nia akt nie jest w ogó le  po ru szo ny i sze rzej opi sa ny60. Jest to
w koń cu jed na z „za sług” ostat nie go sze fa or ga nów WSW gen. Bu ły, by ukryć ro lę, ja ką
od gry wał tzw. kontr wy wiad woj sko wy w wal ce z pod zie miem an ty ko mu ni stycz nym
po II woj nie świa to wej, Ko ścio łem oraz opo zy cją an ty sys te mo wą z lat sie dem dzie sią -
tych i osiem dzie sią tych.

Celowe niszczenie czy przepisowe brakowanie?...
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58 Zob. po szcze gól ne spi sy i in wen ta rze z Ar chi wum Sze fo stwa WSW: AIPN, 1527/28–48, Tecz ki
pro to ko łów zdaw czo -od bior czych Ar chi wum Sze fo stwa WSW nr 1–5350, la ta 1943–1990;
AIPN, 1527/49, Sko ro widz bi blio te ki ar chi wal nej Ar chi wum Sze fo stwa WSW, la ta 1957–1990;
AIPN, 1527/50–51, Re jestr spi sów akt prze ka za nych do Ar chi wum Sze fo stwa WSW nr 1–5551, la -
ta 1959–1990; AIPN, 1527/52, Księ ga in wen ta rzo wa Ar chi wum Sze fo stwa WSW, la ta 1951–1990;
AIPN, 1527/53, Książ ka in wen ta rzo wa dzien ni ków i akt spraw Ar chi wum Sze fo stwa WSW, la ta
1954–1990; AIPN, 00197/6–24, In wen tarz Ze spo łu E -1/ZA taj nych współ pra cow ni ków GZI/WSW,
lata 1954–1990; AIPN, 00197/25–40, In wen tarz Ze spo łu E -2/ZS spraw ewi den cji ope ra cyj nej GZI/WSW,
la ta 1954–1990.

59 Zob. wy wiad z Ja nu szem Okrze si kiem  prze pro wa dzo ny przez Pio tra Skwie ciń skie go, „Ży cie War -
sza wy”, 4 II 1991 r. Zob. też AIPN, 2525/4, k. 7–9. Prze ciw staw ny ar ty kuł zob. R. Ko wal, Prze�stęp�czy
był�sys�tem, „Pol ska Zbroj na” 1990, nr 47.

60 Zob. L. Ko wal ski, op.�cit.
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S t r E S z c z E N I E

W ar ty ku le omó wio no  za rów no zgod ne z prze pi sa mi bra ko wa nie akt Głów ne go Za rzą du In -
for ma cji WP i Woj sko wej Służ by We wnętrz nej w okre sie 1958–1991, jak i ce lo we nisz cze nie ma -
te ria łów w la tach 1989–1990 prze pro wa dzo ne na roz kaz ostat nie go sze fa kontr wy wia du woj sko -
we go gen. Ed mun da Bu ły. Za sa dy bra ko wa nia akt przez ca ły okres ist nie nia WSW by ły
ob wa ro wa ne prze pi sa mi ar chi wal ny mi. Zmia ny, ja kie do ko ny wa no w in struk cjach, stwa rza ły ofi -
ce rom moż li wość błęd nej ich in ter pre ta cji, a or ga nom te re no wym po zwa la ły na sa mo dziel ne bra -
ko wa nie cen nych ma te ria łów – bez ja kiej kol wiek kon tro li. Nisz cze nia  do ku men tów po kontr wy -
wia dzie woj sko wym do ko ny wa no tak że z prag ma tycz ne go punk tu wi dze nia – aby zmniej szyć za sób
ar chi wal ny i po zo sta wić tyl ko naj cen niej sze ma te ria ły. Głów nym jed nak je go ce lem, za rów no
po roz for mo wa niu GZI, jak i WSW, by ło po zby cie się ma te ria łów uka zu ją cych praw dzi we ob li cze
woj sko we go apa ra tu re pre sji.

Słowa kluczowe: Informacja Wojskowa, Główny Zarząd Informacji, Wojskowa Służba
Wewnętrzna, kontrwywiad wojskowy, Wydział III Zarządu V Szefostwa WSW, archiwum,
instrukcje archiwalne, niszczenie, brakowanie, mikrofilmowanie akt.

S u m m A r y

The article discusses both the legally regulated discarding of files conducted by the Main
Directorate of Information of WP (Polish Army) and the Military Internal Service in the period of
1958–1991, as well as the deliberate destruction of materials in the years 1989–1990 which was
carried out on the orders of the last head of military counterintelligence, General Edmund Buła.
The rules for discarding files throughout the existence of the WSW (Military Internal Service) were
subject to archive management provisions. Owing to changes made to the instructions, the officers
were able to misinterpret them, so that the local military administration bodies were allowed to
discard valuable materials independently – without any control. The destruction of documents
belonging to the military counterintelligence was also carried out from a pragmatic point of view
– to reduce the archival holdings and leave only the most valuable materials. However, its main
goal, after both GZI (The Main Directorate of Information) and WSW had been dismantled, was
to get rid of materials showing the true face of the military apparatus of repression.

Key words: Military Information, The Main Directorate of Information, Military Internal
Service, military counterintelligence, The 3rd Division of the 5th WSW Headquarters, archives,
archival instructions, destruction, discarding, microfilming of files.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 49–64

Rafał Dyrcz
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)

Zmiany w przepisach
dotyczących udostępniania

badaczom i publicystom 
akt z zasobu 

Instytutu Pamięci Narodowej
w latach 2000–2017*

Za pew nie nie ba da czom i pu bli cy stom do stę pu do do ku men tów1 zgromadzonych
przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej sta no wi re ali za cję okre ślo nej w Kon sty tu cji
Rze czy po spo li tej Pol skiej wol no ści sło wa oraz wol no ści ba dań na uko wych i ogła -

sza nia ich wy ni ków. Szcze gól ną uwa gę za rów no ba da czy, jak i pu bli cy stów przy ku wa ły
i przy ku wa ją do dziś  prze de wszyst kim do ku men ty wy two rzo ne i zgro ma dzo ne przez
ko mu ni stycz ne or ga ny bez pie czeń stwa, do któ rych do stęp ści śle re gla men to wa no nie tyl -
ko w cza sach PRL, ale i po oba le niu ko mu ni zmu. 
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* Ar ty kuł po wstał w opar ciu o tekst re fe ra tu pt. „Udo stęp nia nie ba da czom i pu bli cy stom do ku men tów
zgro ma dzo nych w za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w świe tle zmian w prze pi sach
usta wy 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”
wy gło szo ne go pod czas XV mię dzy na ro do wej kon fe ren cji z cy klu „Col lo qu ia Je rzy Skowro nek de di ca -
ta” pn. „Ar chi wa w oto cze niu spo łecz nym w XXI wie ku”, któ ra od by ła się w dniach 21–22 ma ja 2015 r.
w War sza wie. Pu bli ko wa ny ar ty kuł uwzględ nia zmia ny praw ne, ja kie na stą pi ły od 2015 r.

1 Uży wa ny w ar ty ku le ter min „do ku men ty” (ze wzglę dów sty li stycz nych wy mien nie z ter mi na mi
„ma te ria ły ar chi wal ne”, „ak ta” i „ar chi wa lia”) na le ży ro zu mieć w spo sób zde fi nio wa ny w Usta wie
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 jedn.: DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.), we dług któ rej do ku men ta mi są „wszel -
kie no śni ki in for ma cji, nie za leż nie od for my prze cho wy wa nia in for ma cji, w tym w szcze gól no ści: ak ta,
kar to te ki, re je stry, pli ki kom pu te ro we, pi sma, ma py, pla ny, fil my i in ne no śni ki ob ra zu, no śni ki dźwię ku
i wszel kich in nych form za pi su, a tak że ko pie, od pi sy i in ne du pli ka ty tych no śni ków in for ma cji”, a po -
nad to „nie zbęd ne do ana li zy in for ma cji środ ki po moc ni cze, a w szcze gól no ści pro gra my na uży tek zauto -
ma ty zo wa ne go prze twa rza nia da nych” (art. 7). War to zwró cić uwa gę, że Usta wą z dnia 14 VII 1983 r.
o na ro do wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach (tekst jedn.: DzU, 2018, poz. 217, zm.: poz. 357, poz. 398
i poz. 650) wpro wa dzo no po ję cie „ma te ria ły ar chi wal ne”, nie ja ko kom pi lu ją ce zde fi nio wa ne w Pol�skim�
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Kro kiem mi lo wym w to czą cej się w Pol sce de ba cie do ty czą cej umoż li wie nia wglą du
w do ku men ty ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji by ło uchwa le nie 11 kwiet nia 1997 r.
usta wy o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie czeń stwa lub współ pra cy z ni -
mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne, po tocz nie zwa nej „lu stra cyj -
ną”2. Usta wa ta – z uwa gi na swój cha rak ter – nie za pew nia ła jed nak po wszech ne go
do stę pu do akt or ga nów bez pie czeń stwa, a re ali za cja kon sty tu cyj nych wol no ści sło wa
i ba dań na uko wych w tym za kre sie sta ła się w peł ni moż li wa do pie ro po utwo rze niu IPN,
co na stą pi ło de�fac�to w czerw cu 2000 r., mi mo że usta wę 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 uchwa lo no 18 grud -
nia 1998 r.3

Po wo ła nie do ży cia In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej było po wo dem utwo rze nia sie ci
archi wów, któ re w sen sie for mal nym two rzą spój ny or ga nizm o sta tu sie ar chi wum
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słow�ni�ku�ar�chi�wal�nym (red. W. Ma cie jew ska, War sza wa 1974) ter mi ny „do ku ment”, „ak ta”, „ar chi wa -
lia” i „ma te ria ły ar chi wal ne”. Usta wa o na ro do wym za so bie ar chi wal nym de fi niu je ma te ria ły ar chi wal -
ne, a więc i do ku men ty zgro ma dzo ne w za so bie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, ja ko „wszel kie go ro dza ju
ak ta i do ku men ty, ko re spon den cja, do ku men ta cja fi nan so wa, tech nicz na i sta ty stycz na, ma py i pla ny, fo -
to gra fie, fil my i mi kro fil my, na gra nia dźwię ko we i wi de ofo no we, do ku men ty elek tro nicz ne w ro zu mie -
niu prze pi sów Usta wy z dnia 17 II 2005 r. o in for ma ty za cji dzia łal no ści pod mio tów re ali zu ją cych za da nia
pu blicz ne [DzU, 2017, poz. 570] oraz in na do ku men ta cja, bez wzglę du na spo sób jej wy two rze nia, ma -
ją ca zna cze nie ja ko źró dło in for ma cji o war to ści hi sto rycz nej o dzia łal no ści Pań stwa Pol skie go, je go po -
szcze gól nych or ga nów i in nych pań stwo wych jed no stek or ga ni za cyj nych oraz o je go sto sun kach z in ny mi
pań stwa mi, o roz wo ju ży cia spo łecz ne go i go spo dar cze go, o dzia łal no ści or ga ni za cji o cha rak te rze po -
li tycz nym, spo łecz nym i go spo dar czym, za wo do wym i wy zna nio wym, o or ga ni za cji i roz wo ju na uki,
kul tu ry i sztu ki, a tak że o dzia łal no ści jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go i in nych sa mo rzą do wych jed -
no stek or ga ni za cyj nych – po wsta ła w prze szło ści i po wsta ją ca współ cze śnie” (art. 1).

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) by ła wie lo krot nie zmie nia na. Osta tecz nie 18 X 2006 r. Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej uchwa -
lił Usta wę 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 (tekst jedn.: DzU, 2017, poz. 2186, zm.: DzU, 2018, poz. 538, poz. 650,
poz. 651, poz. 730, poz. 1000 i poz. 1349), któ ra za stą pi ła usta wę z 1997 r., li kwi du jąc Urząd Rzecz ni -
ka In te re su Pu blicz ne go i prze ka zu jąc pre ro ga ty wy lu stra cyj ne In sty tu to wi Pa mię ci Na ro do wej. Na temat
re ali za cji za dań lu stra cyj nych przez IPN zob.: in for ma cje o dzia łal no ści In sty tu tu do stęp ne na stro nie
inter ne to wej https://ipn.gov.pl/pl/o -ipn/in for ma cje -o -dzia lal nos oraz in for ma cje za war te w ka ta lo gach
Biu ra Lu stra cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl/ (do stęp 16 IX 2018 r.). 

3 Pier wot ny tekst: DzU, 1998, nr 155, poz. 1016. Przyj mu je się, że In sty tut Pa mię ci Na ro do wej zo -
stał fak tycz nie utwo rzo ny 8 VI 2000 r., kie dy Sejm RP wy brał na sta no wi sko pre ze sa In sty tu tu Le ona
Kie re sa, praw ni ka i pro fe so ra Uni wer sy te tu Wro cław skie go, za przy się żo ne go 30 VI 2000 r. Sze rzej na te -
mat oko licz no ści wy bo ru pierw sze go pre ze sa In sty tu tu zob.: Kro�ni�ka. 10�lat�IPN, red. D. Ko czwań ska -
-Ka li ta, War sza wa 2010, s. 16 i n. (tam że oso bi sta re la cja Le ona Kie re sa, Pa�mięć�i praw�da�od pod�staw,
s. 6 i n.); A. Du dek, In�sty�tut.�Oso�bi�sta�hi�sto�ria�IPN, War sza wa 2011, s. 49–57; idem, Hi�sto�ria�IPN�(cz. 3):
Na�ro�dzi�ny, http://an to ni.du dek.sa lon24.pl/311424,hi sto ria -ipn -cz -3-na ro dzi ny (do stęp 16 IX 2018 r.);
por. D. Ko czwań ska -Ka li ta, (Nie)chcia�ne�dziec�ko III RP.�In�sty�tut�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej 2000–2010.�Ge�-
ne�za,�funk�cjo�no�wa�nie,�kon�tekst�spo�łecz�ny�i po�li�tycz�ny, Kra ków 2015, s. 65–71, 138–143. Naj waż niej -
szym opra co wa niem do ty czą cym aspek tów for mal nych udo stęp nia nia do ku men tów przez IPN jest
opu bli ko wa ny w to mie 1. „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” ar ty kuł Paw ła Perzy -
ny i Mar ty Po lań skiej -Berg man do ty czą cy okre su do 2007 r. Zob. P. Perzy na, M. Po lań ska -Berg man,
Archi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�aspek�ty�praw�ne�funk�cjo�no�wa�nia�i udo�stęp�nia�nia�ma�te�ria�łów

ar�chi�wal�nych�w la�tach 2000–2007, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2008, t. 1, 
s. 13–34.
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wyodręb nio ne go, czy li ar chi wum nie za leż ne go or ga ni za cyj nie i funk cjo nal nie od Na -
czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych, z za so bem o ści śle okre ślo nym za kre sie te -
ma tycz nym i chro no lo gicz nym oraz pro we nien cji4. Po wstał zbiór wy jąt ko wy, po nie waż
prze ka za niu do za so bu In sty tu tu pod le ga ją do ku men ty do ty czą ce zbrod ni na zi stow skich
i ko mu ni stycz nych oraz zbrod ni ukra iń skich na cjo na li stów i człon ków ukra iń skich
formacji ko la bo ru ją cych z III Rze szą Nie miec ką po peł nio nych na oso bach na ro do wo ści
pol skiej lub oby wa te lach pol skich in nych na ro do wo ści w okre sie od 8 li sto pa da 1917 r.
do 31 lip ca 1990 r., in nych prze stępstw sta no wią cych zbrod nie prze ciw ko po ko jo wi, ludz -
ko ści lub zbrod nie wo jen ne, re pre sji z mo ty wów po li tycz nych, któ rych do pu ści li się funk -
cjo na riu sze pol skich or ga nów ści ga nia lub wy mia ru spra wie dli wo ści al bo oso by
dzia ła ją ce na ich zle ce nie, a po nad to do ku men ty do ty czą ce dzia łal no ści or ga nów bez pie -
czeń stwa pań stwa oraz spraw lu stra cyj nych za koń czo nych pra wo moc nym wy ro kiem
sądu. Usta wo daw ca dał moż li wość gro ma dze nia w za so bie ar chi wal nym IPN do ku men -
tów – za rów no w po sta ci ory gi na łów, jak i ko pii – nie za leż nie od cza su ich wy two rze nia
lub zgro ma dze nia, o ile zo sta ną one uzna ne za nie zbęd ne do re ali za cji za dań usta wo wych
In sty tu tu5.

De ba ta do ty czą ca moż li wo ści wy ko rzy sty wa nia do pro wa dze nia ba dań na uko wych
do ku men tów ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji roz po czę ła się jesz cze w okre sie, w któ -
rym ar chi wum In sty tu tu two rzo no. Naj waż niej sze po stu la ty ba daw cze w od nie sie niu
do do ku men tów ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa zo sta ły sfor mu ło wa ne
w 2003 r. przez prof. dr. hab. An drze ja Pacz kow skie go, któ ry wska zał głów ne kie run ki
ba daw cze, a mia no wi cie ba da nia nad ko mu ni stycz nym apa ra tem re pre sji, je go or ga ni za -
cją i funk cjo no wa niem, ob sa dą per so nal ną, związ ka mi z par tią ko mu ni stycz ną oraz so -
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4 Osta tecz ne ure gu lo wa nie sta tu su ar chi wum In sty tu tu na stą pi ło wraz z wej ściem w ży cie uchwa lo -
nej 2 III 2007 r. no we li za cji Usta wy o na ro do wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach, na mo cy któ rej
pre zes In sty tu tu zo bo wią za ny zo stał do okre śla nia spo so bu i try bu udo stęp nia nia ma te ria łów zgro ma -
dzo nych w za so bie pod le głe go mu ar chi wum (DzU, 2007, nr 64, poz. 426). Na te mat sta tu su ar chi wum
IPN oraz for mal no praw nych aspek tów je go funk cjo no wa nia zob.: P. Perzy na, Pro�blem�upo�rząd�ko�wa�nia
ter�mi�no�lo�gii�ar�chi�wal�nej�w dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�[w:] W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań

nad za�so�bem�i funk�cja�mi�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź–
To ruń 2006, s. 29–44; J. Bed na rek, R. Leś kie wicz, Wstęp�[w:] 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, s. 9–27, przy czym do opra co wań o szcze gól nej war to ści na le ży za li czyć: P. Perzy -
na, M. Po lań ska -Berg man, op.�cit. oraz D. Ko czwań ska -Ka li ta, op.�cit.

5 Art. 1 i art. 25–29 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Pod kre śle nia wy ma ga fakt, że Usta wą
z dnia 29 IV 2016 r. o zmia nie usta wy 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, 2016, poz. 749), któ ra we szła w ży cie 16 VI 2016 r., do pre cy zo wa no
ka ta log ści ga nych zbrod ni, m.in. roz sze rza jąc ra my cza so we, w ja kich zbrod nie te by ły po peł nia ne – da -
tą 8 XI 1917 r. za stą pio no za war tą w art. 1 pkt 1 lit. a usta wy da tę 1 IX 1939 r., uchwa lo ną w wer sji pier -
wot nej te go ak tu praw ne go. Usta wo daw ca zna czą co roz sze rzył w ten spo sób ra my cza so we po wsta nia
do ku men tów, któ re In sty tut po wi nien gro ma dzić i udo stęp niać. Z dniem wej ścia w ży cie prze pi sów no -
we li zu ją cych usta wę o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej jed nost ka cen tral na pio nu ar chi wal ne go In sty tu -
tu – Biu ro Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów zo sta ła za stą pio na przez Ar chi wum In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej, a po nad to usta wo daw ca dał moż li wość two rze nia lo kal nych ar chi wów In sty tu tu
w miej sce ist nie ją cych wcze śniej od dzia ło wych biur udo stęp nia nia i ar chi wi za cji do ku men tów
(art. 18 usta wy o IPN). Tym sa mym czę ścio wo usank cjo no wa no praw nie po stu la ty ar chi wi stów do ma -
ga ją cych się upo rząd ko wa nia ter mi no lo gii ar chi wal nej w dzia łal no ści In sty tu tu. Zob. P. Perzy na, op.�cit., 
s. 32–35.
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wiec ki mi pier wo wzo ra mi, a po nad to ba da nia nad rze czy wi sto ścią spo łecz ną w ko mu ni -
stycz nym pań stwie – za rów no po li tycz ną, jak i go spo dar czą6. Ar gu men ta cję pod no szo ną
w dys kur sie pu blicz nym moż na od na leźć w wy wia dach, któ rych udzie lił w la tach 2000–
–2003 dr hab. Ja nusz Kur ty ka, ów cze sny dy rek tor Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej w Kra ko wie, póź niej – w la tach 2005–2010 – pre zes In sty tu tu. W wy wia dzie z 2000 r.
Ja nusz Kur ty ka zwró cił uwa gę na sto ją cą przed hi sto ry ka mi wy jąt ko wą moż li wość pod -
ję cia od pod staw ca łe go nur tu ba dań nad hi sto rią sys te mu ko mu ni stycz ne go w Pol sce
i wpro wa dza nia w obieg spo łecz ny ich wy ni ków7, na to miast w 2003 r. uznał, że hi sto ria
Pol ski z lat 1944–1989 po win na zo stać na pi sa na na no wo, po nie waż wraz z roz po czę -
ciem udo stęp nia nia do ku men tów zgro ma dzo nych przez In sty tut moż li we sta ło się jej na -
świe tle nie od stro ny do tąd zu peł nie nie zna nej8. 

Po stę pu ją ce roz po zna nie i opra co wa nie za so bu ar chi wal ne go IPN po zwo li ło na wska -
za nie dal szych kie run ków ba daw czych oraz uzna nie zgro ma dzo nych przez In sty tut ar -
chi wa liów za waż ne źró dła dla ba da czy Pol ski mię dzy wo jen nej i II woj ny świa to wej,
a tak że do ba dań kul tu ry, na uki, spor tu czy bio gra fi sty ki9. Cią gle jesz cze – jak się wy da -
je cał ko wi cie nie słusz nie – nie do ce nia się zgro ma dzo nych w za so bie In sty tu tu do ku -
men tów ja ko źró deł do pro wa dze nia ba dań ge ne alo gicz nych.

Przez wie le lat nie ja sne i re stryk cyj ne prze pi sy nie po zwa la ły na sze ro kie udo stęp -
nia nie przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej do ku men tów ba da czom i pu bli cy stom. Sy tu -
acja ta wy wo ły wa ła pro te sty śro do wisk na uko wych, co cie ka we jed nak, głów nym
ad re sa tem za rzu tów do ty czą cych utrud nia nia do stę pu do do ku men tów zgro ma dzo nych
w za so bie IPN był sam In sty tut, któ ry zgod nie z za pi sa ną w art. 7 Kon sty tu cji Rze czy -
po spo li tej Pol skiej za sa dą pra wo rząd no ści for mal nej zo bo wią za ny był do dzia ła nia
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6 A. Pacz kow ski, Ar�chi�wa�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�PRL�ja�ko�źró�dło:�co�już�zro�bio�no,�co�moż�na�zba�-
dać, „Pa mięć i Spra wie dli wość. Pi smo In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2003, nr 1, s. 9–21. W tym sa mym
nu me rze cza so pi sma (s. 23–50) opu bli ko wa no wy ni ki an kie ty hi sto rycz nej prze pro wa dzo nej w 2002 r.
przez re dak cję wśród osób wy ko rzy stu ją cych w swo ich ba da niach do ku men ty ko mu ni stycz ne go apa ra -
tu re pre sji. Gro no pol skich hi sto ry ków re pre zen to wa li Hen ryk Do mi ni czak, Da riusz Ja rosz oraz zwią za -
ni z IPN Je rzy Eisler i An drzej Gra jew ski, któ rzy zgod nie wska za li na prze szko dy w po sta ci ogra ni czeń
w do stę pie do ar chi wa liów zgro ma dzo nych przez In sty tut wy ni ka ją ce nie tyl ko z obo wią zu ją ce go sta nu
praw ne go, lecz tak że z nie wy star cza ją ce go roz po zna nia i opra co wa nia za so bu IPN.

7 Ce�lem�jest�jak�naj�szyb�sze�prze�ję�cie�ar�chi�wa�liów, „Cra co via -Le opo lis” 2000, nr 4, prze druk: 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. 79–85.
8 Trze�ba�na no�wo�pi�sać�hi�sto�rię, „Dzien nik Pol ski”, 20 VI 2003 r., prze druk: Rzecz�po�spo�li�ta�wol�-

nych�lu�dzi…, s. 91–98.
9 Por. 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, „Kwar tal nik Hi sto rycz ny” 2010, nr 2, prze druk: 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. 97–110. Bar dzo
waż nym gło sem w dys kur sie do ty czą cym wy ko rzy sty wa nia do ku men tów z za so bu In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej do pro wa dze nia ba dań na uko wych są pu bli ka cje: 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; Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji�–�za�gad�nie�nia
metodo�lo�gicz�no�-źró�dło�znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008; Oso�bo�we�środ�ki�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�–�za�-
gad�nie�nia�źró�dło�znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2013; Cze�ki�ści.�Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�w eu�ro�pej�-

skich�kra�jach�blo�ku�so�wiec�kie�go 1944–1989, red. K. Per sak, Ł. Ka miń ski, War sza wa 2010; War�tość
na�uko�wa�i stan�opra�co�wa�nia�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, red. R. Ko ściań ski,
R. Leś kie wicz, Po znań–War sza wa 2010; J. Eisler, Jak�ba�dać�dzie�je�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce

Lu�do�wej, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2013, nr 1, s. 351–360.
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na pod sta wie i w gra ni cach pra wa. Za pew ne kry ty ka ta ka w znacz nym za kre sie wy ni ka -
ła z nie zna jo mo ści obo wią zu ją ce go pra wa10, ale i w pew nym stop niu mo gła być ona zwią -
za na z po sta wą czę ści pra cow ni ków In sty tu tu, któ rzy do no wo  utwo rzo nej in sty tu cji
pró bo wa li prze nieść pro ce du ry, czy ra czej zwy cza je z re sor tu spraw we wnętrz nych11.

Po szcze gól ne za pi sy usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej par la ment zmie nił po -
nad trzy dzie sto krot nie12, przy czym istot ne mo dy fi ka cje brzmie nia prze pi sów do ty czą -
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10 Szcze gól ną wa gę mia ły za rzu ty do ty czą ce dłu gie go cza su ocze ki wa nia na udo stęp nie nie do ku -
men tów, co mo gło na su wać po dej rze nia, że hi sto ry kom spo za In sty tu tu wręcz utrud nia się do nich do -
stęp (zob. A. Du dek, op.�cit., s. 80). Trud no ści w do stę pie do ma te ria łów ar chi wal nych zgro ma dzo nych
w za so bie IPN zwią za ne by ły nie tyl ko ze sta nem ich opra co wa nia, sta nem or ga ni za cji sa mej in sty tu cji
czy ko niecz no ścią re ali za cji rów no cze śnie kie ro wa nych do ar chi wum In sty tu tu żą dań wie lu upraw nio -
nych i za in te re so wa nych do stę pem do ma te ria łów ar chi wal nych pod mio tów. Wią za ły się one wprost
z ko niecz no ścią uzy ska nia przez pra cow ni ków In sty tu tu – za rów no za trud nio nych w nim ar chi wi stów,
jak i ba da czy – wy da wa ne go przez Urząd Ochro ny Pań stwa, a póź niej Agen cję Bez pie czeń stwa We -
wnętrz ne go po świad cze nia bez pie czeń stwa (po tocz nie zwa ne go „cer ty fi ka tem”) – do ku men tu upraw -
nia ją ce go do do stę pu do ma te ria łów chro nio nych klau zu la mi taj no ści, czy li przez sze reg lat więk szo ści
do ku men tów wy two rzo nych przez ko mu ni stycz ne or ga ny bez pie czeń stwa. To, zda niem kry ty ków In sty -
tu tu, sta wiać mia ło je go pra cow ni ków, a szcze gól nie ar chi wi stów, w po zy cji uprzy wi le jo wa nej. Co cie -
ka we, uży wa ją cy te go ar gu men tu zda wa li się nie za uwa żać, że sam fakt uzy ska nia do stę pu do nie jaw nych
do ku men tów by naj mniej nie umoż li wia pu bli ka cji ich tre ści lub wy ko rzy sty wa nia za war tych w nich in -
for ma cji do pro wa dze nia ba dań na uko wych. Za rzu ty do ty czą ce two rze nia przez In sty tut Pa mię ci Na ro -
do wej sztucz nych ba rier w do stę pie do nie zna nych wcze śniej hi sto ry kom ma te ria łów ar chi wal nych
po brzmie wa ły np. w wy ni kach an kie ty hi sto rycz nej, w ra mach któ rej swo ją oce nę do stęp no ści do ku -
men tów z za so bu IPN przed sta wił w 2002 r. m.in. Da riusz Ja rosz (zob. przypis 6). Nie zwy kle ob ra zo wej
ar gu men ta cji użył de ka dę póź niej Sła wo mir M. No wi now ski pod czas kon fe ren cji „Bez ta ry fy ulgo wej.
Do ro bek na uko wy i edu ka cyj ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej 2000–2010” (Łódź, 8–10 XII 2010 r.),
któ ry za rzu cił „kul ty wo wa nie w IPN odzie dzi czo ne go po służ bach spe cjal nych PRL so wiec kie go mo de -
lu udo stęp nia nia ar chi wa liów”, ar gu men tu jąc, że „przez la ta hi sto ry cy w ogó le nie mie li moż li wo ści sa -
mo dziel ne go pla no wa nia kwe ren dy na pod sta wie ogól nie do stęp nych po mo cy ar chi wal nych”, a tak że,
iż „o tym, kie dy i ja kie do ku men ty wy ko rzy sta ją w uprzed nio de kla ro wa nych ba da niach, ar bi tral nie de -
cy do wa li pra cow ni cy Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów (BUiAD) IPN” (zob. S.M. No -
wi now ski, Hi�sto�ry�cy�czy�ar�chi�tek�ci�po�li�tycz�nej�wy�obraź�ni [w:] Bez�ta�ry�fy�ulgo�wej.�Do�ro�bek�na�uko�wy
i edu�ka�cyj�ny�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej 2000–2010, red. A. Czy żew ski, S.M. No wi now ski, R. Sto -
biec ki, J. Że laz ko, Łódź 2012, s. 37–53). Za bra kło tu jed nak re flek sji, że wska za ne ob ostrze nia do ty czą -
ce za rów no ba da czy, jak i pu bli cy stów wy ni ka ły wprost z obo wią zu ją cych prze pi sów, a w chwi li, kie dy
kry ty kę wy gła sza no, a tym bar dziej pu bli ko wa no – już nie ist nia ły.

11 War to w tym miej scu przy wo łać bar dzo zna mien ną sce nę opi sa ną przez An to nie go Dud ka, a do -
ty czą cą je go pierw sze go ze tknię cia się – ja ko pra cow ni ka In sty tu tu i hi sto ry ka za in te re so wa ne go do ku -
men ta mi or ga nów bez pie czeń stwa – z Grze go rzem Ja ku bow skim, pierw szym dy rek to rem Biu ra
Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN (w la tach 2000–2001), a wcze śniej jed nym z pierw szych
nie ko mu ni stycz nych sze fów Cen tral ne go Ar chi wum MSW. Sta ra ją cy się o usta le nie za sad udo stęp nia -
nia do ku men tów Du dek, ów cze śnie na czel nik Wy dzia łu Ba dań Nauko wych w Biu rze Edu ka cji Pu blicz -
nej, miał zo stać po wi ta ny przez sze fa ar chi wum In sty tu tu sło wa mi: „Wi tam pa so ży ta”, po nie waż
„hi sto ry cy by li dla nie go, sze fa re sor to we go ar chi wum, utra pie niem, kło po tem, pią tym ko łem u wo zu,
sło wem «pa so ży ta mi». Kto był za tem waż ny? Przede wszyst kim służ by spe cjal ne”. Udo stęp nia nie do -
ku men tów ba da czom, w tym hi sto ry kom za trud nio nym w IPN, nie mia ło sta no wić prio ry te tu dla dy rek -
to ra Ja ku bow skie go. Zob. A. Du dek, op.�cit., s. 79 i n.; idem, Hi�sto�ria�IPN�(cz. 4):�Kie�res�i „kie�re�sme�ni”,
http://an to ni.du dek.sa lon24.pl/312025,hi sto ria -ipn -cz -4-kie res -i -kie re sme ni (do stęp 16 IX 2018 r.). In -
ne spoj rze nie na oso bę i dzia łal ność Grze go rza Ja ku bow skie go. Zob. też A. Zie liń ski, Grze�gorz�Ja�ku�-
bow�ski�(1954–2001), „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, nr 4, s. 102–108.

12 Por. In ter ne to wy Sys tem Ak tów Praw nych, http://pra wo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id
=WDU199815510 16 (do stęp 16 IX 2018 r.).
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cych udo stęp nia nia do ku men tów ba da czom i pu bli cy stom na stę po wa ły sze ścio krot nie13.
W kon se kwen cji ta kie go sta nu rze czy moż li we jest wska za nie pię ciu okre sów obo wią -
zy wa nia prze pi sów w od mien ny spo sób okre śla ją cych udo stęp nia nie do ku men tów ba da -
czom i pu bli cy stom.

Okres pierw szy roz po czął się wraz z wej ściem w ży cie prze pi sów usta wy i fak tycz -
nym utwo rze niem In sty tu tu14 (19 stycz nia 1999 r./8 czerw ca 2000 r. – 3 li sto pa da 2005 r.),
po czą tek dru gie go okre su (4 li sto pa da 2005 r. – 14 mar ca 2007 r.) wy zna cza da ta pu bli ka -
cji wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 26 paź dzier ni ka 2005 r. (sygn. akt K 31/04)15.
Ko lej ny, trze ci okres (15 mar ca 2007 r. – 14 ma ja 2007 r.) roz po czął się wraz z wej ściem
w ży cie prze pi sów Usta wy z dnia 18 paź dzier ni ka 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 -
tów16, na to miast czwar ty okres (15 ma ja 2007 r. – 2 sierp nia 2007 r.) – od pu bli ka cji wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 ma ja 2007 r. (sygn. akt K 2/07)17. Okres pią ty, trwa ją cy
po dzień dzi siej szy, roz po czął się 3 sierp nia 2007 r., kie dy w ży cie we szły zna czą co zli be -
ra li zo wa ne prze pi sy umoż li wia ją ce sze ro ki do stęp ba da czy i pu bli cy stów do ma te ria łów
ar chi wal nych zgro ma dzo nych w za so bie IPN18. Omó wio ne da lej ko lej ne no we li za cje usta -
wy o In sty tu cie, któ re mia ły miej sce w la tach 2010 i 2016, do stęp ten jesz cze po sze rzy ły.

Do stęp do do ku men tów zgro ma dzo nych w za so bie ar chi wal nym IPN został ba da -
czom za gwa ran to wa ny już w pier wot nym brzmie niu usta wy o In sty tu cie. Ar ty kuł 36 ust. 5
usta wy sta no wił, że do ku men ty mo gły być – w nie zbęd nym za kre sie i w spo sób nie na -
ru sza ją cy praw osób po krzyw dzo nych w ro zu mie niu prze pi sów usta wy o In sty tu cie Pa -
mię ci Na ro do wej – wy ko rzy sty wa ne przez or ga ny wła dzy pu blicz nej oraz przez in ne
in sty tu cje, or ga ni za cje i oso by w ce lach pro wa dze nia ba dań na uko wych. W ra mach pierw -
szej no we li za cji usta wy, któ rą uchwa lo no już 9 kwiet nia 1999 r.19, do pre cy zo wa no
brzmie nie art. 36 ust. 5, wpro wa dza jąc uwa run ko wa nie udo stęp nia nia oraz wy ko rzy sta -
nia do ku men tów zgo dą pre ze sa In sty tu tu.

Za ło żo no, że ogra ni cze nia w udo stęp nia niu do ku men tów do ce lów ba daw czych wią -
zać się bę dą z okre ślo nym w art. 37 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – a przy słu -
gu ją cym oso bom, któ re uzy ska ły sta tus po krzyw dzo ne go20 – pra wem do za strze że nia
da nych oso bo wych na na wet 90 lat od ich wy two rze nia. Ko lej ne waż ne ogra ni cze nie wią -
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13 DzU, 1999, nr 38, poz. 360; DzU, 2006, nr 218, poz. 1592; zmia ny wy ni ka ją ce z wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, sygn. akt K 2/07 (DzU, 2007, nr 85, poz. 571); DzU, 2007, nr 140, poz. 983;
DzU, 2010, nr 79, poz. 522 oraz DzU, 2016, poz. 749.

14 Zob. przypis 3.
15 DzU, 2005, nr 222, poz. 1914.
16 Zob. przypis 2.
17 DzU, 2007, nr 85, poz. 571.
18 DzU, 2007, nr 140, poz. 983.
19 DzU, 1999, nr 38, poz. 360.
20 Art. 6 ust. 1 usta wy o In sty tu cie sta no wił, że „po krzyw dzo nym, w ro zu mie niu usta wy, jest oso ba,

o któ rej or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa zbie ra ły in for ma cje na pod sta wie ce lo wo gro ma dzo nych da -
nych, w tym w spo sób taj ny”, na to miast w art. 6 ust. 3 do pre cy zo wa no, że „po krzyw dzo nym nie jest
oso ba, któ ra zo sta ła na stęp nie funk cjo na riu szem, pra cow ni kiem lub współ pra cow ni kiem or ga nów
bezpieczeń stwa pań stwa”. Wpro wa dzo na usta wą o IPN in sty tu cja po krzyw dzo ne go bu dzi ła po waż ne
kon tro wer sje i zo sta ła osta tecz nie znie sio na wraz z wej ściem w ży cie 15 III 2007 r. 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. Por. P. Perzy na, M. Po lań ska -Berg man, op.�cit., s. 18–26.
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za ło się z fak tem utwo rze nia w ar chi wum In sty tu tu wy od ręb nio ne go, taj ne go zbio ru –
tzw. zbio ru za strze żo ne go (art. 39 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej), do któ re go
mia ły tra fić do ku men ty po sia da ją ce istot ne zna cze nie dla bez pie czeń stwa pań stwa21. 

Udo stęp nia nie do ku men tów pu bli cy stom zo sta ło jed no znacz nie ure gu lo wa ne do pie -
ro w 2007 r., choć już w usta wie w brzmie niu pier wot nym zna lazł się za pis de�fac�to za -
kła da ją cy moż li wość udo stęp nia nia do ku men tów pu bli cy stom, po nie waż zgod nie z art. 44
usta wy in for ma cje uzy ska ne do ce lów na uko wych i pu bli cy stycz nych nie mo gły być wy -
ko rzy sty wa ne do in nych ce lów lub prze ka zy wa ne in nym in sty tu cjom.

Tak sfor mu ło wa ne prze pi sy usta wy po wo do wa ły wie le pro ble mów in ter pre ta cyj nych,
do dat ko wo zaś – zgod nie z prze pi sa mi art. 43 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do -
wej – po stę po wa nia w spra wach ure gu lo wa nych w usta wie na le ża ło pro wa dzić we dług
prze pi sów Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go22, a kon se kwen cją ta kie go sta nu
rze czy by ło udo stęp nia nie do ku men tów ba da czom i pu bli cy stom na pod sta wie de cy zji
ad mi ni stra cyj nej, czy li pod sta wo wej for my dzia ła nia or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Jed no znacz ne do pre cy zo wa nie prze pi su art. 43 usta wy o In sty tu cie i wy raź ne okre śle nie
ro li dy rek to ra od dzia łu IPN w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym ja ko or ga nu pierw szej
instan cji oraz pre ze sa In sty tu tu ja ko or ga nu od wo ław cze go na stą pi ło do pie ro w mar -
cu 2007 r. wraz z wej ściem w ży cie prze pi sów no we li zu ją cych usta wę23.

Pierw sze za sad ni cze zmia ny w spo so bie udo stęp nia nia do ku men tów ba da czom
i dzien ni ka rzom przy niósł wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 26 paź dzier ni ka 2005 r.
(sygn. akt K 31/04), któ ry wszedł w ży cie 4 li sto pa da te go sa me go ro ku. Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny stwier dził, że brak – co do za sa dy – oso bi ste go sto sun ku do do ku men tów zgro -
ma dzo nych w za so bie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej jest pod sta wo wą ce chą wy róż nia ją cą
ba da czy. Kon se kwen cją ta kie go sta nu rze czy po win no być więc wy łą cza nie z udo stęp -
nie nia ba da czom do ku men tów ich do ty czą cych. Zgod nie z orze cze niem Try bu na łu sa mo
wska za nie ce lu pu bli cy stycz ne go nie mo gło być uzna ne na grun cie usta wy o In sty tu cie
Pa mię ci Na ro do wej za wy star cza ją cy wa ru nek uzy ska nia zgo dy na wy ko rzy sta nie do ku -
men tów znaj du ją cych się w ar chi wum In sty tu tu. Try bu nał Kon sty tu cyj ny zwró cił uwa -
gę, że usta wo daw ca, uchwa la jąc usta wę o IPN, stał na sta no wi sku, że ar chi wum In sty tu tu
nie bę dzie ob ję te swo bod nym do stę pem do zgro ma dzo nych w nim do ku men tów, a więc
za pew nie nie do stę pu do nie go dzien ni ka rzom je dy nie z ra cji wy ko ny wa nia te go za wo -
du, ale bez ko niecz no ści wska za nia i uza sad nie nia ce lu pro wa dze nia ba dań na uko wych
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21 Na te mat utwo rze nia, or ga ni za cji i li kwi da cji wy od ręb nio ne go, taj ne go zbio ru w za so bie In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej zob.: M. Je zior ski, K. Pła ska, Zbiór�za�strze�żo�ny�–�od�taj�nia�nie�na ra�ty, „Biu le tyn
IPN. Pi smo o Naj now szej Hi sto rii Pol ski” 2017, nr 1–2, s. 97–101 oraz A. Krzacz kow ska, Li�kwi�da�cja
„ze�tki”, „Biu le tyn IPN. Pi smo o Naj now szej Hi sto rii Pol ski” 2017, nr 1–2, s. 102–109.

22 Usta wa z dnia 14 VI 1960 r. – Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (tekst jedn.: DzU, 2017,
poz. 1257, zm.: DzU, 2018, poz. 149, poz. 650, poz. 1544 i poz. 1629).

23 Zob. P. Perzy na, M. Po lań ska -Berg man, op.�cit., s. 19–21. Jak za uwa ża D. Ko czwań ska -Ka li ta,
pro blem in ter pre ta cji prze pi sów usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej do ty czą cych udo stęp nia nia do -
ku men tów ba da czom i pu bli cy stom był przed mio tem ob rad Ko le gium IPN w la tach 2004–2005. Ko le -
gium In sty tu tu już w czerw cu 2004 r. pod ję ło Uchwa łę nr 1/04 w spra wie udo stęp nia nia do ku men tów
przed sta wi cie lom środ ków ma so we go prze ka zu, w któ rej udo stęp nia nie do ku men tów dzien ni ka rzom
zwią za ne by ło z pro wa dze niem ba dań na uko wych, jed nak do pie ro w lip cu 2005 r. Ko le gium zde cy do -
wa ło się za ostrzyć pro ce du ry udo stęp nia nia, wa run ku jąc je przed ło że niem przez pu bli cy stów re ko men -
da cji re dak to ra na czel ne go lub wy daw cy. Zob. D. Ko czwań ska -Ka li ta, op.�cit., s. 147.
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na le ża ło by uznać za nie uza sad nio ny kon sty tu cyj nie szcze gól ny przy wi lej tej gru py za -
wo do wej. Jed ną z kon se kwen cji orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ło udo stęp -
nia nie do ku men tów wy łącz nie tym pu bli cy stom, któ rzy by li w sta nie wy ka zać, że
pro wa dzą dzia łal ność na uko wą24.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z paź dzier ni ka 2005 r. wy ka zał wa dli wość obo -
wią zu ją cych prze pi sów usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej, na to miast oży wio na pu -
blicz na dys ku sja do ty czą ca lu stra cji za owo co wa ła wpro wa dze niem no wych prze pi sów,
któ re umoż li wi ły szer szy do stęp do do ku men tów zgro ma dzo nych w za so bie ar chi wal -
nym IPN.

15 mar ca 2007 r. we szły w ży cie (wpro wa dzo ne Usta wą z dnia 18 paź dzier ni ka 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) prze pi sy, któ re po raz pierw szy jed no znacz nie
okre śli ły moż li wość udo stęp nia nia do ku men tów pu bli cy stom25. Zgod nie z art. 36 ust. 1
pkt 2 i 3 usta wy o IPN do ku men ty zgro ma dzo ne w za so bie In sty tu tu, z wy jąt kiem do ku -
men tów, któ re umiesz czo no w tzw. zbio rze za strze żo nym, mia ły być udo stęp nia ne or ga -
nom wła dzy pu blicz nej oraz in nym oso bom i in sty tu cjom, or ga ni za cjom i oso bom
w ce lach pro wa dze nia ba dań na uko wych, a tak że pro wa dze nia dzia łal no ści dzien ni kar -
skiej, o ile pre zes In sty tu tu wy ra zi na to zgo dę, przy czym zgod nie z art. 36 ust. 1a usta -
wy od mo wa udo stęp nie nia do ku men tów mo gła na stą pić do pie ro po za się gnię ciu opi nii
Ko le gium In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.

Usta wo daw ca w art. 36 ust. 3 wpro wa dził ure gu lo wa nia, któ re w za ło że niu po win ny
unie moż li wić udo stęp nia nie ba da czom i pu bli cy stom do ku men tów wy two rzo nych przez
nich lub przy ich udzia le w ra mach czyn no ści wy ko ny wa nych w związ ku z pra cą lub
służ bą w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa al bo w związ ku z czyn no ścia mi w cha rak te -
rze taj ne go in for ma to ra lub po moc ni ka przy ope ra cyj nym zdo by wa niu in for ma cji. Ogra -
ni cze nia udo stęp nia nia do ty czy ły tak że do ku men tów, z któ rych tre ści wy ni ka ło by, że
wnio sko daw cy – ba da cze lub pu bli cy ści – trak to wa ni by li przez or ga ny bez pie czeń stwa
ja ko taj ni in for ma to rzy lub po moc ni cy przy ope ra cyj nym zdo by wa niu in for ma cji, zo bo -
wią za li się do do star cza nia in for ma cji or ga no wi bez pie czeń stwa pań stwa lub świad cze -
nia ta kie mu or ga no wi ja kiej kol wiek po mo cy w dzia ła niach ope ra cyj nych, a tak że
re ali zo wa li za da nia zle co ne przez or gan bez pie czeń stwa, w szcze gól no ści do star cza li te -
mu or ga no wi in for ma cji. War to zwró cić uwa gę na fakt, że do usta wy nie wpro wa dzo no
prze pi sów, z któ rych wy ni kał by obo wią zek prze pro wa dze nia przez In sty tut Pa mię ci Na -
ro do wej spraw dze nia, czy w je go za so bie ar chi wal nym za cho wa ły się do ku men ty do ty -
czą ce ba da cza lub pu bli cy sty, o któ rych mo wa w art. 36 ust. 3 usta wy, a to czy ni ło prze pis
wła ści wie nie moż li wym do wy eg ze kwo wa nia w sy tu acji, kie dy ba dacz lub pu bli cy sta
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24 D. Ko czwań ska -Ka li ta, op.�cit., s. 259. Por. P. Perzy na, M. Po lań ska -Berg man, op.�cit., s. 23 i n.
(tu brak in for ma cji na te mat za sto so wa ne go roz wią za nia).

25 Jed no cze śnie zo stał uchy lo ny art. 44 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej, któ ry sta no wił, że
in for ma cje uzy ska ne do ce lów na uko wych i pu bli cy stycz nych nie mo gły być wy ko rzy sty wa ne do in -
nych ce lów lub prze ka zy wa ne in nym in sty tu cjom. W ra mach tej no we li za cji wy łą czo no tak że prze pi sy
usta wy o ochro nie da nych oso bo wych przy re ali za cji za dań In sty tu tu zwią za nych z gro ma dze niem, opra -
co wy wa niem i udo stęp nia niem do ku men tów, ści ga niem zbrod ni na zi stow skich, ko mu ni stycz nych, prze -
ciw ko po ko jo wi ludz ko ści i zbrod ni wo jen nych, re pre sji z mo ty wów po li tycz nych, a tak że dzia łań
w za kre sie edu ka cji pu blicz nej (art. 71 usta wy o IPN).
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wnio sko wał by o do stęp do do ku men tów, w któ rych je go oso ba wy stę po wa ła by ja ko ukry -
te pod pseu do ni mem źró dło in for ma cji ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa.

Ogra ni cze nia udo stęp nia nia do ku men tów ba da czom i pu bli cy stom wy ni ka ły po nad -
to z art. 37 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej, któ ry po no we li za cji prze pi sów prze -
wi dy wał moż li wość za strze że nia da nych oso bo wych, jed nak na czas nie dłuż szy niż 50 lat
od da ty ich wy two rze nia, a tak że in for ma cji do ty czą cych po cho dze nia et nicz ne go lub ra -
so we go, prze ko nań re li gij nych, przy na leż no ści wy zna nio wej oraz da nych o sta nie zdro -
wia, ży ciu sek su al nym i ujaw nia ją cych stan ma jąt ko wy. Pra wo do za strze że nia
przy słu gi wa ło oso bom, któ rym udo stęp nio no do ku men ty, a co do któ rych nie za cho wa -
ły się in for ma cje świad czą ce o tym, że by ły one trak to wa ne ja ko taj ni in for ma to rzy lub
po moc ni cy przy ope ra cyj nym zdo by wa niu in for ma cji, zo bo wią za li się do do star cza nia
in for ma cji or ga no wi bez pie czeń stwa pań stwa lub świad cze nia ta kie mu or ga no wi ja kiej -
kol wiek po mo cy w dzia ła niach ope ra cyj nych, a tak że re ali zo wa li za da nia zle co ne przez
or gan bez pie czeń stwa, w szcze gól no ści do star cza li te mu or ga no wi in for ma cji.

No wo ścią by ło wpro wa dze nie prze pi su art. 36 ust. 2. Sta no wił on, że pod mio ty, któ -
rym do ku men ty zo sta ły udo stęp nio ne, po no szą od po wie dzial ność praw ną za spo sób ich
wy ko rzy sta nia. Obo wią zek po in for mo wa nia o tym prze pi sie na ło żo no na In sty tut.

15 ma ja 2007 r. opu bli ko wa no wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 ma ja 2007 r.
(sygn. akt K 2/07)26. Try bu nał orzekł nie kon sty tu cyj ność prze pi sów art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz 1a usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Za strze że nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go wzbu dzi ło nie za miesz cze nie w prze pi sie art. 36 żad nych wa run ków do stęp no ści ma te -
ria łów zgro ma dzo nych w za so bie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz nie wska za nie, ja ki mi
kry te ria mi po wi nien kie ro wać się pre zes In sty tu tu, udzie la jąc bądź nie udzie la jąc zgo dy
na udo stęp nie nie do ku men tów ba da czom, tak by je go de cy zje nie mo gły spo tkać się z za -
rzu tem nie kon tro lo wa nej do wol no ści. Try bu nał stwier dził, że zgo da pre ze sa In sty tu tu
na udo stęp nia nie ba da czom do ku men tów nie mo że być cał ko wi cie uzna nio wa i ar bi tral -
nie udzie la na, po nie waż stoi to w sprzecz no ści z gwa ran to wa ną w art. 73 Kon sty tu cji Rze -
czy po spo li tej Pol skiej wol no ścią ba dań na uko wych i ogła sza nia ich wy ni ków. 

Po dob ne za strze że nia Try bu nał Kon sty tu cyj ny od niósł do prze pi su okre śla ją ce go
wyra ża nie zgo dy przez pre ze sa In sty tu tu na udo stęp nia nie do ku men tów pu bli cy stom.
Try bu nał pod kre ślił, że „w wy pad ku re gu la cji do stęp no ści dzien ni ka rzy do ar chi wa liów
IPN po wsta je kon flikt war to ści kon sty tu cyj nych (wol ność in for ma cji – au to no mia in for -
ma cyj na), któ ry mu si być zmi ni ma li zo wa ny przez usta wo daw cę, m.in. w dro dze okreś -
le nia gra nic de mar ka cyj nych za pew nia ją cych ochro nę obu war to ści, bez nad mier ne go
(nie pro por cjo nal ne go) uszczerb ku dla jed nej kosz tem dru giej”. Za od po wied ni in stru -
ment słu żą cy te mu ce lo wi Try bu nał uznał „okre śle nie przez usta wę prze sła nek udzie la -
nia zgo dy przez pre ze sa IPN”.

Uzna nie za nie zgod ne z Kon sty tu cją prze pi sów art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 1a usta wy
o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej unie moż li wi ło udo stęp nia nie do ku men tów ba da czom
i dzien ni ka rzom aż do cza su wej ścia w ży cie ko lej nej no we li za cji usta wy, co na stą pi ło już
3 sierp nia 2007 r.27, a prze pi sy te obo wią zu ją w nie mal nie zmie nio nej for mie do dzi siaj.
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26 Zob. przypis 17.
27 Zob. przypis 18. Na te mat pro ce su le gi sla cyj ne go zob. P. Perzy na, M. Po lań ska -Berg man, op.�cit.,

s. 32 i n. (tam błęd na da ta wej ścia w ży cie no we li za cji usta wy o IPN – 2 VIII 2007 r.). Por. D. Ko czwań -
ska -Ka li ta, op.�cit., s. 125, 238 i n., 261 i n.
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Zgod nie z art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3 usta wy o IPN do ku men ty zgro ma dzo ne przez In sty -
tut udo stęp nia się w ce lu pro wa dze nia ba dań na uko wych i pu bli ka cji ma te ria łu pra so we -
go, w ro zu mie niu prze pi sów Usta wy z dnia 26 stycz nia 1984 r. – Pra wo pra so we28,
z upo waż nie nia re dak cji al bo wy daw cy.

Prze pi sem art. 36 ust. 2 usta wy na ło żo no na dy rek to rów od dzia łów In sty tu tu wła ści -
wych ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia lub sie dzi bę ba da cza bądź pu bli cy sty obo wią -
zek udo stęp nia nia do ku men tów zgro ma dzo nych w za so bie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.
Ozna cza to ko niecz ność spro wa dza nia do sie dzi by od dzia łu IPN ma te ria łów ar chi wal -
nych, któ rych udo stęp nie nia ży czą so bie ba da cze i pu bli cy ści, a to czy ni In sty tut je dy ną
in sty tu cją ar chi wal ną, któ ra dys po nu jąc sie cią ar chi wów te re no wych, z mo cy pra wa zo -
bo wią za na jest do zor ga ni zo wa nia pro ce su udo stęp nia nia do ku men tów po za miej scem
ich prze cho wy wa nia. Kie ro wa ne do dy rek to rów od dzia łów wnio ski po win ny za wie rać
imię i na zwi sko al bo na zwę oraz ad res za miesz ka nia al bo sie dzi by wnio sko daw cy, ro -
dzaj i nu mer do ku men tu toż sa mo ści, a tak że da tę wy da nia do ku men tu toż sa mo ści osoby
występującej o udo stęp nie nie oraz na zwę or ga nu, któ ry go wy dał, a po nad to da ne uła -
twia ją ce od na le zie nie do ku men tów29. 

Wnio sek o udo stęp nie nie do ku men tów w ce lu pro wa dze nia ba dań na uko wych po wi -
nien za wie rać rów nież wska za nie te ma tu pro wa dzo nych ba dań, a po nad to na le ży do łą -
czyć do nie go re ko men da cję pra cow ni ka na uko we go upraw nio ne go do pro wa dze nia
ba dań na uko wych w dys cy pli nach na uk hu ma ni stycz nych, spo łecz nych, go spo dar ki lub
pra wa – w przy pad ku osób nie bę dą cych ta ki mi pra cow ni ka mi30. Ana lo gicz nie, wnio sek
o udo stęp nie nie do ku men tów skła da ny przez pu bli cy stę po wi nien za wie rać do dat ko wo
wska za nie te ma tu ma te ria łu pra so we go, a do łą czyć do nie go na le ży upo waż nie nie re dak -
cji al bo wy daw cy do wy stą pie nia z wnio skiem31.

W ra mach no we li za cji, któ ra we szła w ży cie w sierp niu 2007 r., do pre cy zo wa no
brzmie nie prze pi su zdej mu ją ce go z In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej od po wie dzial ność
za spo sób wy ko rzy sta nia przez ba da czy i pu bli cy stów in for ma cji za czerp nię tych z ma te -
ria łów zgro ma dzo nych w za so bie In sty tu tu. Zgod nie z art. 36 ust. 5 usta wy ba da cze i pu -
bli cy ści, któ rzy zło ży li wnio sek o udo stęp nie nie do ku men tów i któ rym do ku men ty te
zo sta ły udo stęp nio ne, po no szą od po wie dzial ność praw ną za spo sób ich wy ko rzy sta nia,
o czym In sty tut zo bo wią za ny jest po in for mo wać wnio sko daw ców pi sem nie.

Usta wo daw ca pre cy zyj nie okre ślił tak że for mę i moż li we przy czy ny od mo wy udo -
stęp nie nia do ku men tów przez dy rek to ra od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. Zgod -
nie z art. 36 ust. 6 usta wy dy rek tor od dzia łu In sty tu tu w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej
po wi nien od mó wić udo stęp nie nia do ku men tów ba da czom i pu bli cy stom, je że li zło żo ny
przez nich wnio sek nie speł nia omó wio nych wcze śniej wa run ków for mal nych okre ślo -
nych w art. 36 ust. 1–4 lub za cho dzą prze słan ki, z któ rych wy ni ka, że przed miot wnios -
ku sta no wią do ku men ty do ty czą ce wnio sko daw cy i wy two rzo ne przez wnio sko daw cę
lub przy je go udzia le w ra mach czyn no ści wy ko ny wa nych w związ ku z je go pra cą lub
służ bą w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa al bo w związ ku z czyn no ścia mi wy ko ny wa -
ny mi w cha rak te rze taj ne go in for ma to ra lub po moc ni ka przy ope ra cyj nym zdo by wa niu
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28 DzU, 1984, nr 5, poz. 24 z późn. zm.
29 Art. 36 ust. 3 pkt 1–4 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej.
30 Art. 36 ust. 4 pkt 2 lit. a–b usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej.
31 Art. 36 ust. 4 pkt 3 lit. a–b usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej.
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in for ma cji. Re gu la cja ta na wią zu je do prze pi su Usta wy z dnia 18 paź dzier ni ka 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 wpro wa dzo ne go 15 mar ca 2007 r., któ ry w za ło że -
niu po wi nien unie moż li wić udo stęp nia nie ba da czom i pu bli cy stom do ku men tów wy two -
rzo nych przez nich lub przy ich udzia le ja ko źró deł in for ma cji ko mu ni stycz nych or ga nów
bez pie czeń stwa. Po dob nie jak po przed nio, kon struk cja prze pi su unie moż li wia wy eg ze -
kwo wa nie go w sy tu acji, kie dy ba dacz lub pu bli cy sta wnio sko wał by o do stęp do do ku -
men tów, w któ rych je go oso ba wy stę po wa ła by wy łącz nie ja ko ukry te pod pseu do ni mem
źró dło in for ma cji ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa.

Zgod nie z prze pi sa mi, któ re we szły w ży cie 3 sierp nia 2007 r., pod sta wą wy da nia de -
cy zji o od mo wie udo stęp nie nia do ku men tów ba da czom i pu bli cy stom po win no być tak -
że za strze że nie da nych oso bo wych i sen sy tyw nych, a tak że fakt umiesz cze nia żą da nych
do ku men tów w tzw. zbio rze za strze żo nym.

Usta wo daw ca na ło żył na or gan wy da ją cy de cy zję ad mi ni stra cyj ną o od mo wie udo -
stęp nie nia do ku men tów ba da czo wi lub dzien ni ka rzo wi, czy li dy rek to ra od dzia łu In sty -
tu tu, obo wią zek uza sad nie nia fak tycz ne go i praw ne go de cy zji. Od uza sad nie nia
fak tycz ne go moż na od stą pić lub moż na je ogra ni czyć je dy nie w za kre sie, w ja kim udo -
stęp nie nie in for ma cji wnio sko daw cy unie moż li wia re ali za cję Usta wy z dnia 18 paź dzier -
ni ka 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. Prze pi sy sta no wią, że od de cy zji dy rek to -
ra od dzia łu słu ży od wo ła nie do pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej32. 

Pro ce du rę roz pa try wa nia przez pre ze sa In sty tu tu od wo ła nia od de cy zji dy rek to ra od -
dzia łu ure gu lo wa no w art. 36 ust. 9–10. Usta wo daw ca na ło żył na pre ze sa In sty tu tu obo -
wią zek za się gnię cia opi nii Ko le gium In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej przed wy da niem
roz strzy gnię cia, któ rym zde cy do wać po wi nien o utrzy ma niu w mo cy lub uchy le niu de -
cy zji dy rek to ra od dzia łu i prze ka za niu spra wy do po now ne go roz pa trze nia przez or gan
pierw szej in stan cji. De cy zja pre ze sa IPN, po dob nie jak de cy zja dy rek to ra od dzia łu, po -
win na za wie rać uza sad nie nie fak tycz ne i praw ne, a po nad to ana lo gicz nie prze wi dzia no
moż li wość od stą pie nia od uza sad nie nia fak tycz ne go lub ogra ni cze nia go w za kre sie,
w jakim udo stęp nie nie in for ma cji wnio sko daw cy unie moż li wia re ali za cję Usta wy
z dnia 18 paź dzier ni ka 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.

Usta wo daw ca okre ślił po nad to pro ce du rę za skar że nia de cy zji przez ba da czy i pu bli -
cy stów, któ rych nie usa tys fak cjo no wa ło roz strzy gnię cie pre ze sa In sty tu tu utrzy mu ją ce
w mo cy de cy zję dy rek to ra od dzia łu. Zgod nie z art. 36 ust. 11–14 usta wy ba da czom i pu -
bli cy stom przy słu gu je skar ga do są du ad mi ni stra cyj ne go, któ ry ich skar gę po wi nien roz -
po znać na po sie dze niu nie jaw nym, a po upra wo moc nie niu się wy ro ku nie zwłocz nie
zwró cić do In sty tu tu ak ta po stę po wa nia. Na po sie dze niu nie jaw nym po win na zo stać roz -
pa trzo na tak że skar ga ka sa cyj na.

27 ma ja 2010 r. we szła w ży cie ostat nia jak do tąd no we li za cja prze pi sów do ty czą -
cych udo stęp nia nia ba da czom i pu bli cy stom do ku men tów z za so bu In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej, któ rą wpro wa dzo no zmia ny pro ce du ral ne33. Usta wo daw ca art. 36 ust. 4a usta wy
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32 Art. 36 ust. 7–8 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej.
33 DzU, 2010, nr 79, poz. 522.
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na ło żył na dy rek to ra od dzia łu In sty tu tu obo wią zek udo stęp nie nia w ter mi nie 7 dni od dnia
zło że nia wnio sku do ku men tów, któ rych sy gna tu ry są zna ne i któ rych od na le zie nie nie
wy ma ga do dat ko wych kwe rend. Do da no tak że prze pis art. 36 ust. 4b, któ ry sta no wi, że
ba da cze i pu bli cy ści ko rzy sta ją cy z do ku men tów zgro ma dzo nych w za so bie In sty tu tu
ma ją pra wo do uzy ski wa nia (na wnio sek) in for ma cji ze znaj du ją cych się w za so bie ar -
chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej zbio rów da nych, re je strów i kar to tek or ga nów
bez pie czeń stwa pań stwa, w tym do ty czą cych toż sa mo ści taj nych in for ma to rów lub po -
moc ni ków przy ope ra cyj nym zdo by wa niu in for ma cji. God nym pod kre śle nia jest fakt, że
prze pis art. 36 ust. 4b nie wią że pra wa do uzy ski wa nia in for ma cji za war tych w ma te ria -
łach ewi den cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa z in for ma cja mi po cho dzą cy mi z do ku men -
tów udo stęp nio nych ba da czo wi lub pu bli cy ście, ale wy łącz nie z sa mym fak tem
ko rzy sta nia przez nich w oma wia nym try bie z do ku men tów zgro ma dzo nych w za so bie
ar chi wal nym IPN.

Jed ne z naj po waż niej szych i sze ro ko ko men to wa ne w me diach zmia ny ustro jo we i or -
ga ni za cyj ne wpro wa dzo ne w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej usta wą z dnia 29 kwiet -
nia 2016 r. nie wpły nę ły w zna czą cy spo sób na pro ce du rę udo stęp nia nia do ku men tów
ba da czom i pu bli cy stom. Li kwi da cja tzw. zbio ru za strze żo ne go wy mu si ła wy kre śle nie
od nie sień do nie go za war tych w art. 36 ust. 6 usta wy, okre śla ją cym oko licz no ści, w któ -
rych dy rek tor od dzia łu In sty tu tu zo bo wią za ny jest do wy da nia de cy zji o od mo wie udo -
stęp nie nia do ku men tów ba da czom i pu bli cy stom, a po nad to – w związ ku z li kwi da cją
Ra dy In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, utwo rzo nej na pod sta wie prze pi sów usta wy o IPN,
któ re we szły w ży cie 27 ma ja 2010 r. i re sty tu owa niem wy po sa żo ne go w no we, sze ro kie
kom pe ten cje Ko le gium In sty tu tu – przy wró co no brzmie nie sprzed no we li za cji w 2010 r.
prze pi su art. 36 ust. 9 do ty czą ce go spo so bu roz strzy ga nia przez pre ze sa In sty tu tu od wo -
łań od de cy zji dy rek to ra od dzia łu o od mo wie udo stęp nie nia do ku men tów ba da czom i pu -
bli cy stom34.

Bez wąt pie nia do ko na ne na prze strze ni lat zmia ny w prze pi sach usta wy o In sty tu cie
Pa mię ci Na ro do wej do ty czą ce udo stęp nia nia do ku men tów ba da czom i pu bli cy stom sta -
no wią po kło sie de ba ty nad jaw no ścią ży cia pu blicz ne go w Pol sce oraz re ali za cję kon sty -
tu cyj nych wol no ści sło wa, wol no ści ba dań na uko wych i ogła sza nia ich wy ni ków.
Nie zwy kle po waż ne wy zwa nie sta no wi jed nak wy ko na nie prze pi sów pra wa re gu lu ją cych
udo stęp nia nie ba da czom i pu bli cy stom do ku men tów zgro ma dzo nych w za so bie ar chi -
wal nym In sty tu tu, a szcze gól nie prze pi su na ka zu ją ce go udo stęp nia nie w cią gu 7 dni ma -
te ria łów o sy gna tu rach zna nych ba da czom i pu bli cy stom. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej
jest je dy ną in sty tu cją ar chi wal ną w Pol sce, któ ra z mo cy pra wa zo bo wią za na jest do spro -
wa dza nia żą da nych przez ba da czy i pu bli cy stów do ku men tów i udo stęp nia nia ich w od -
dzia łach wła ści wych ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia lub sie dzi bę wnio sko daw ców.
Pró by po do ła nia te mu wy zwa niu sta no wią po waż ny im puls do dzia łań, któ rych ce lem
jest moż li wie naj szer sze opra co wa nie i cy fry za cja za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię -
ci Na ro do wej.
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34 DzU, 2016, poz. 749. Por. przypisy 5 i 21.
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Wy kres nr 1. Licz ba wnio sków ba da czy i pu bli cy stów, któ re wpły nę ły do In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej 

Źró dło: in�for�ma�cje�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, ht tps://ipn.gov.pl/pl/o -ipn/in for -
ma cje -o -dzia lal nos (do stęp 16 IX 2018 r.)

Wy kres nr 2. Licz ba jed no stek ar chi wal nych udo stęp nio nych ba da czom i pu bli cy stom

Źró dło: in�for�ma�cje�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, https://ipn.gov.pl/pl/o -ipn/in for -
ma cje -o -dzia lal nos (do stęp 16 IX 2018 r.)
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Wy kres nr 3. Łącz na licz ba jed no stek ar chi wal nych udo stęp nio nych ba da czom i pub -
li cy stom w la tach 2006–2017

Źró dło: in�for�ma�cje�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, https://ipn.gov.pl/pl/o -ipn/in for -
ma cje -o -dzia lal nos (do stęp 16 IX 2018 r.)

S t R e S Z c Z e N I e

Za pew nie nie ba da czom i pu bli cy stom do stę pu do ma te ria łów ar chi wal nych  prze cho wy wa nych
w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej sta no wi re ali za cję okre ślo nej w Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol -
skiej wol no ści sło wa oraz wol no ści ba dań na uko wych i ogła sza nia ich wy ni ków. Do stęp do ma te -
ria łów ar chi wal nych zo stał za gwa ran to wa ny ba da czom już w pier wot nym brzmie niu Usta wy
z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Zgro ma dzo ne przez IPN ar chi wa lia
mogły by ć wy ko rzy sty wa ne przez or ga ny wła dzy pu blicz nej oraz in ne in sty tu cje, or ga ni za cje i oso -
by do pro wa dze nia ba dań na uko wych w nie zbęd nym za kre sie i z po sza no wa niem praw osób in wi -
gi lo wa nych przez ko mu ni stycz ne or ga ny bez pie czeń stwa oraz osób trze cich.

Prze pi sy  do ty czą ce udo stęp nia nia przez In sty tut ar chi wa liów ba da czom i pu bli cy stom na strę -
cza ły wie lu pro ble mów in ter pre ta cyj nych, sta no wi ły tak że przed miot orze czeń Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Kon se kwen cją wy ro ku Try bu na łu z  paź dzier ni ka 2006 r. by ło  okre so we utrud nie nie
dostę pu do do ku men tów dla pu bli cy stów, na to mia st wy rok z ma ja 2007 r. unie moż li wił do stęp
do ar chi wa liów za rów no ba da czom, jak i pu bli cy stom aż do sierp nia te go ro ku, kie dy we szła
w życie no we li za cja usta wy. Obo wią zu ją ce obec nie  prze pi sy, za pew nia ją ce ba da czom i pu bli cy -
stom nie mal nie ogra ni czo ny do stęp do zbio rów In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, zo sta ły okre ślo ne
w 2007 r., a na stęp nie roz sze rzo ne w 2010 r. 

Sło wa klu czo we: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, usta wa o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej, za sób
ar chi wal ny, udo stęp nia nie akt, pu bli cy ści, ba da cze, ba da nia na uko we, wol ność ba dań na uko wych,
wol ność sło wa, lu stra cja.

S U m m a R y

Providing researchers and journalists with access to archival materials stored at the Institute of
National Remembrance is the implementation of the freedom of speech and freedom of scientific
studies and freedom to publish results thereof, as specified in the Constitution of the Republic of
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Poland. Access to archival materials was guaranteed to researchers already in the original wording
of the Act of 18 December 1998 on the Institute of National Remembrance. The archival materials
collected by the Institute of National Remembrance could be used by public authorities and other
institutions, organizations and individuals in order to conduct research in the necessary scope and
with respect for the rights of persons who had been under surveillance by the communist security
authorities and of third parties. 

Provisions regarding the Institute making archival holdings available to researchers and
journalists caused many problems of interpretation, and were also the subject of rulings issued by
the Constitutional Court. As a consequence of the Court’s ruling of October 2006, journalists were
temporarily prevented from access to documents, while the ruling of May 2007 prevented access
to archives for both researchers and journalists until August of this year, when the amendment to
the Act came into force. The regulations currently in force, ensuring researchers and journalists
almost unlimited access to the collections of the Institute of National Remembrance, were set in
2007, and then developed in 2010. 

Key words: Institute of National Remembrance, Act on the Institute of National Remembrance,
archival holdings, granting access to files, journalists, researchers, scientific research, freedom of
research, freedom of speech, lustration.
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PRZEGLĄD�ARCHIWALNY�INSTYTUTU�PAMIĘCI�NARODOWEJ
Tom�11,�Warszawa�2018,�s.�65–86

Krzysztof Busse

(Delegatura�Instytutu�Pamięci�Narodowej�w�Radomiu)

Praktyka postępowania 
z dokumentacją funduszu

operacyjnego 
na przykładzie zachowanego

zasobu archiwalnego 
po KW MO/WUSW w Radomiu

(1975–1990)

Wszyst�kie�służ�by�spe�cjal�ne�ma�ją�w swo�ich�bu�dże�tach�fun�du�sze�prze�zna�czo�ne
na opła�ca�nie�zdo�by�wa�nia�in�for�ma�cji�oraz�pro�wa�dze�nia�dzia�łań,�któ�re�nie�mogą
być�–�ze�wzglę�du�na za�cho�wa�nie�ta�jem�ni�cy�–�fi�nan�so�wa�ne�w spo�sób�jaw�ny.

Nie�ina�czej�by�ło�w PRL,�gdzie�służ�by�cy�wil�ne�i woj�sko�we�dys�po�no�wa�ły�prze�zna�czo�nym
na ten�cel�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym,�czę�sto�na�zy�wa�nym�też�fun�du�szem�„O”.�Z te�go�źró�-
dła�po�kry�wa�ne�by�ły�wszyst�kie�wy�dat�ki�–�od fi�nan�so�wa�nia�za�ku�pów�róż�ne�go�ro�dza�ju
sprzę�tu�czy�ma�te�ria�łów,�po�przez�opła�ca�nie�miesz�kań�kon�spi�ra�cyj�nych�czy�lo�ka�li�kon�tak�-
to�wych,�na wy�na�gra�dza�niu�oso�bo�wych�źró�deł�in�for�ma�cji�koń�cząc.�Za�gad�nie�nie�to�jed�-
nak�jest�sto�sun�ko�wo�sła�bo�zba�da�ne,�i to�mi�mo�te�go,�że�emo�cje�bu�dzą�zwłasz�cza�pie�nią�dze
zwią�za�ne�z ostat�nią�wy�żej�wy�mie�nio�ną�gru�pą1.�Po�wo�da�mi�te�go�sta�nu�rze�czy�są:�
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1 Jed�ny�mi�z nie�wie�lu�przy�kła�dów�pu�bli�ka�cji�po�świę�co�nych�te�mu�za�gad�nie�niu�są�m.in.:�Fun�dusz
opera�cyj�ny IV Wy�dzia�łu� KW�MO�w Kra�ko�wie� (1962–1966),� oprac. M.� Ha�ła�bur�da,� J.� Szcze�pa�niak�
[w:]�Kościół�ka�to�lic�ki�w cza�sach�ko�mu�ni�stycz�nej�dyk�ta�tu�ry.�Mię�dzy�bo�ha�ter�stwem�a agen�tu�rą,� t. 1,�
red.�J. Szcze�pa�niak,�R.�Ter�lec�ki,�Kra�ków 2007,�s. 317–443;�Fun�dusz�ope�ra�cyj�ny IV Wy�dzia�łu�KW�MO
w Kra�ko�wie�(1966–1970),�oprac. M.�Ha�ła�bur�da,�J.�Szcze�pa�niak�[w:]�Ko�ściół�ka�to�lic�ki�w cza�sach�ko�mu�-
ni�stycz�nej�dyk�ta�tu�ry.�Mię�dzy�bo�ha�ter�stwem�a agen�tu�rą,� t. 2,� red.� J.�Szcze�pa�niak,�R.�Ter�lec�ki,�Kra�-
ków 2008,�s. 345–444;�Fun�dusz�ope�ra�cyj�ny�Wy�dzia�łu�Stu�diów�i Ana�liz�SB�w Kra�ko�wie, IV kwar�tał
1989�ro�ku,�oprac. M.�Ha�ła�bur�da�[w:]�Ko�ściół�ka�to�lic�ki�w cza�sach�ko�mu�ni�stycz�nej�dyk�ta�tu�ry.�Mię�dzy�bo�-
ha�ter�stwem�a agen�tu�rą,�t. 3,�red. M.�La�so�ta,�J.�Szcze�pa�niak,�Kra�ków 2010,�s. 461–497�(szko�da�tyl�ko,�że
au�to�rzy�nie�po�ku�si�li�się�o szer�szą�ana�li�zę�pie�czo�ło�wi�cie�ze�sta�wio�nych�wy�dat�ków�z fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go),
a�także�ar�ty�kuł�Pio�tra�Mil�cza�now�skie�go�po�świę�co�ny�prze�mia�nom�SB�w la�tach 1989–1990.�Zob.�P.�Mil�cza�now�ski,
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1.�Brak�ta�kich�ma�te�ria�łów�ze�wzglę�du�na krót�ki�okres�prze�cho�wy�wa�nia�do�ku�men�ta�-
cji�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�wy�ni�ka�ją�cy�z we�wnętrz�nych�prze�pi�sów�Mi�ni�ster�stwa�Spraw
We�wnętrz�nych.�
2.�Pro�ces�nisz�cze�nia�do�ku�men�tów�do�ty�czą�cych�te�go�za�gad�nie�nia�w po�szcze�gól�nych

jed�nost�kach� Służ�by� Bez�pie�czeń�stwa� z ostat�nie�go� okre�su� przed jej� li�kwi�da�cją,� czy�li
przed 31�lip�ca 1990�r.�Na�le�ży�pod�kre�ślić,�że�by�ło�to�na�tu�ral�nie�uza�leż�nio�ne�od stop�nia
za�an�ga�żo�wa�nia�funk�cjo�na�riu�szy�w nisz�cze�nie�do�ku�men�ta�cji�w po�szcze�gól�nych�wo�je�-
wódz�kich�urzę�dach�spraw�we�wnętrz�nych,�co�jest�te�ma�tem�god�nym�od�ręb�nych�roz�wa�żań.
3.�Nie�wiel�kie�za�in�te�re�so�wa�nie�hi�sto�ry�ków.�
Na po�trze�by�ar�ty�ku�łu�do�ko�na�no�ana�li�zy�za�cho�wa�nej�do�ku�men�ta�cji�ad�mi�ni�stra�cyj�nej

wy�two�rzo�nej�przez�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�ne�oraz�ope�ra�cyj�no�-tech�nicz�ne�(pio�ny�„B”,�„T”,
„W”)�by�łej�SB�z KW�MO/WUSW�w Ra�do�miu�(w la�tach 1975–1990).�Ar�chi�wa�lia�te�obec�-
nie�są�czę�ścią�za�so�bu�De�le�ga�tu�ry�IPN�w Ra�do�miu.�Za�gad�nie�nie�do�ty�czą�ce�prak�ty�ki�po�-
stę�po�wa�nia�z ma�te�ria�ła�mi�fun�du�szu�„O”�zo�sta�nie�omó�wio�ne�w trzech�eta�pach:�naj�pierw
przyj�rzy�my�się�for�mal�nym�pod�sta�wom�two�rze�nia�i dys�po�no�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�-
nym,� na�stęp�nie� –� sta�no�wi� za�cho�wa�nia� do�ku�men�ta�cji� fun�du�szu� „O”,� a na za�koń�cze�-
nie�–�wy�bra�nym�prak�tycz�nym�aspek�tom�do�ku�men�to�wa�nia�ta�kich�wy�dat�ków.�Ni�niej�sze
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Re�for�ma�kra�kow�skiej�struk�tu�ry�SB�na prze�ło�mie�lat 1989�i 1990�(w świe�tle�za�cho�wa�nych�ma�te�ria�łów�ar�-
chi�wal�nych�w kra�kow�skim�OBUiAD),�„Apa�rat�Re�pre�sji�w Pol�sce�Lu�do�wej 1944–1989” 2012,�nr 1.�Naj�-
czę�ściej� oma�wia�nym� wąt�kiem� zwią�za�nym� z wy�ko�rzy�sty�wa�niem� fun�du�szu� ope�ra�cyj�ne�go� jest
wy�na�gro�dze�nie�wy�pła�ca�ne�oso�bo�wym�źró�dłom�in�for�ma�cji.�Li�te�ra�tu�ra�na ten�te�mat�jest�dość�ob�fi�ta,�acz�-
kol�wiek�wśród�wie�lu�ar�ty�ku�łów�war�to�wska�zać:�R.�Ter�lec�ki,�„Mo�ni�ka”,�czy�li�„nie�prze�rwa�ny�do�pływ�in�-
for�ma�cji”,�„Biu�le�tyn�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej” 2005,�nr 3;�P.�Chmie�lo�wiec,�Kosz�tow�ny�„Ja�śmin”,
„Biu�le�tyn�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej” 2005,�nr 3;�Za�rob�ki�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�SB�w Kra�ko�-
wie,�wstęp�i oprac.�H.�Głę�boc�ki,�„Ar�ca�na” 2002,�nr 46–47.�Osob�nym�te�ma�tem�jest�tro�pie�nie�przez�MSW
wy�łu�dza�nia�pie�nię�dzy�przez�nie�uczci�wych�funk�cjo�na�riu�szy�UB/SB,�a tak�że�gro�żą�ce�za to�kon�se�kwen�cje.
Za�gad�nie�nie�to�szcze�gó�ło�wo�opi�sał�Pa�weł�Sku�bisz.�Zob.�P.�Sku�bisz,�Ca�sus�Ba�ra�na –�rzecz�o de�frau�da�-
cji�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�SB,�„Apa�rat�Re�pre�sji�w Pol�sce�Lu�do�wej 1944–1989” 2007,�nr 1;�idem,�Fał�-
szer�stwa�do�ku�men�ta�cji�ope�ra�cyj�nej�po�peł�nio�ne�przez�funk�cjo�na�riu�szy�Urzę�du�Bez�pie�czeń�stwa�i Służ�by
Bez�pie�czeń�stwa [w:]�Oso�bo�we�środ�ki�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�–�za�gad�nie�nia�źró�dło�znaw�cze,�red. F. Mu�siał,
Kra�ków 2013,�s. 191–217.�Nad�uży�cia�fi�nan�so�we�funk�cjo�na�riu�szy�opi�su�je�przez�pry�zmat�za�cho�wa�nej�do�-
ku�men�ta�cji�kon�tro�li�w jed�nost�kach�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�An�to�ni�Zie�liń�ski.�Zob.�A.�Zie�liń�ski,
Mate�ria�ły�kon�tro�li�re�sor�to�wych�ja�ko�przed�miot�ba�dań�hi�sto�ry�ka,�„Prze�gląd�Ar�chi�wal�ny�In�sty�tu�tu�Pa�mię�-
ci�Na�ro�do�wej” 2013,�t. 6.�Kwe�stia�nisz�cze�nia�do�ku�men�ta�cji�SB,�w tym�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go,�po�ja�wia
się�głów�nie�w związ�ku�z nisz�cze�niem�akt�by�łej�SB.�Zob.�m.in.:�S.�Bia�łek,�Bra�ko�wa�nie�i nisz�cze�nie�do�ku�-
men�ta�cji�SB�w wo�je�wódz�twie�opol�skim�w la�tach 1987–1990.�Usta�le�nia�wstęp�ne, „Prze�gląd�Ar�chi�wal�ny
In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej” 2009,�t. 2.�O ce�lach�wy�dat�ko�wa�nia�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�przez�wy�wiad
PRL�(kwe�stie�do�ty�czą�ce�fun�du�szu�„O”�dla�De�par�ta�men�tu I MSW�re�gu�lo�wa�ły�osob�ne�prze�pi�sy)�pi�sze
Krzysz�tof�Tar�ka.�Zob.�K.�Tar�ka,�Dzia�łal�ność�Ka�ro�la�Lew�ko�wi�cza�–�przy�czy�nek�do po�wsta�nia�orien�ta�cji
pro�kra�jo�wej�na emi�gra�cji,�„Pa�mięć�i Spra�wie�dli�wość” 2010,�nr 1;�idem,�Wal�de�mar�Sob�czyk�i „Nasz
Znak”�–�dy�wer�sja�w ru�chu�lu�do�wym�na emi�gra�cji,�„Pa�mięć�i Spra�wie�dli�wość” 2011,�nr 2.�Krzysz�tof
Busse�omó�wił�z ko�lei�fi�nan�so�wa�ne�z fun�du�szu�dzia�ła�nia�dez�in�te�gra�cyj�ne�wy�mie�rzo�ne�w Ko�ściół�rzym�-
sko�ka�to�lic�ki.�Zob.�K.�Bus�se,�„Od�daj�cie�nam�Mat�kę�Bo�żą…”.�Dzia�ła�nia�dez�in�te�gra�cyj�ne�apa�ra�tu�bez�-
pie�czeń�stwa�wo�bec�sank�tu�arium�w Sta�rej�Błot�ni�cy�w świe�tle�do�ku�men�tów�SB,�„Pa�mięć�i Spra�wie�dli�wość”
2017,� nr 1.� Za�gad�nie�nia� zwią�za�ne� z oso�bo�wy�mi� źró�dła�mi� in�for�ma�cji� są� sze�ro�ko� omó�wio�ne,�m.in.�
w:�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�PRL�(1970–1989),�Kra�ków 2007;�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;�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.
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roz�wa�ża�nia�opar�te�są�na pod�sta�wo�wych�–�zda�niem�au�to�ra�–�nor�ma�ty�wach�okre�śla�ją�cych
za�sa�dy�rzą�dzą�ce�dys�po�no�wa�niem�fun�du�szem�„O”.�Wy�bo�ru�ak�tów�praw�nych�do�ko�na�no
w opar�ciu�o kwe�ren�dę�w ar�chi�wach�róż�nych�jed�no�stek�SB�–�oczy�wi�ście�w za�kre�sie�sta�-
no�wią�cym�ra�my�chro�no�lo�gicz�ne�ar�ty�ku�łu.�Są�to:�Za�rzą�dze�nie�nr 0095/69�Mi�ni�stra�Spraw
We�wnętrz�nych�z 29�grud�nia 1969�r.�w spra�wie�za�sad�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�-
cyj�nym� w jed�nost�kach� Mi�li�cji� Oby�wa�tel�skiej� i Służ�by� Bez�pie�czeń�stwa;� In�struk�cja
nr 001/70�Dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�Fi�nan�so�we�go�MSW�z 2�stycz�nia 1970�r.�w spra�wie
go�spo�dar�ki�fi�nan�so�wej�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go;�Za�rzą�dze�nie�nr 0053/72�Mi�ni�stra�Spraw
We�wnętrz�nych�z 29�ma�ja 1972�r.�zmie�nia�ją�ce�za�rzą�dze�nie�w spra�wie�za�sad�go�spo�da�ro�-
wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym;�Za�rzą�dze�nie�nr 0060/81�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych
z 12�grud�nia 1981�r.�zmie�nia�ją�ce�za�rzą�dze�nie�w spra�wie�za�sad�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�-
szem�ope�ra�cyj�nym;�Za�rzą�dze�nie�nr 004/86�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z 29�stycz�-
nia 1986� r.� zmie�nia�ją�ce� za�rzą�dze�nie� w spra�wie� za�sad� go�spo�da�ro�wa�nia� fun�du�szem
ope�ra�cyj�nym;�Za�rzą�dze�nie�nr 0013/88�Sze�fa�WUSW�w Ra�do�miu�z 7�mar�ca 1988� r.
w spra�wie�go�spo�da�ro�wa�nia,�ewi�den�cji�i upo�waż�nie�nia�do dys�po�no�wa�nia�fun�du�szem�ope�-
ra�cyj�nym.�Na�le�ży�za�zna�czyć,�że�część�do�ku�men�tów�po�cho�dzi�z Elek�tro�nicz�ne�go�Zbio�ru
Ak�tów�Nor�ma�tyw�nych�(EZAN)�–�zo�sta�ły�do nie�go�włą�czo�ne�przez�pra�cow�ni�ków�od�dzia�-
ło�wych�ar�chi�wów�IPN�w Ło�dzi,�Kra�ko�wie� i Szcze�ci�nie.�W tym�miej�scu�od�stą�pio�no
od przed�sta�wia�nia�tych�nor�ma�ty�wów,�gdyż�głów�ne�ich�za�ło�że�nia�zo�sta�ły�omó�wio�ne�w dal�-
szej�czę�ści�ni�niej�sze�go�ar�ty�ku�łu.
W la�tach 1975–1990�pod�sta�wo�wym�ak�tem�nor�ma�tyw�nym�od�no�szą�cym�się�do fun�du�-

szu�„O”�by�ło�Za�rzą�dze�nie�nr 0095/69�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z 29�grud�nia 1969 r.
(obo�wią�zy�wa�ło�od 1�stycz�nia 1970�r.).�Wy�ni�ka�z nie�go,�że�fun�dusz�słu�żył�do fi�nan�so�wa�-
nia�w wa�lu�cie�kra�jo�wej�i za�gra�nicz�nej�wy�dat�ków�zwią�za�nych�z po�trze�ba�mi�ope�ra�cyj�ny�-
mi�SB�i MO,�w szcze�gól�no�ści�do�ty�czą�cych�do�pły�wu�in�for�ma�cji�umoż�li�wia�ją�cych�lub
uła�twia�ją�cych�„za�po�bie�ga�nie,�roz�po�zna�wa�nie�i zwal�cza�nie�prze�stęp�czo�ści,�je�że�li�te�wy�-
dat�ki�nie�mo�gą�być�fi�nan�so�wa�ne�w ra�mach�jaw�nej�go�spo�dar�ki�bu�dże�to�wej�z uwa�gi�na ko�-
niecz�ność�za�cho�wa�nia�ta�jem�ni�cy”2.�
Za�rzą�dze�nie�usta�la�ło�trzy�stop�nie�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym�przez

tzw. dys�po�nen�tów.�Naj�wy�żej�umiej�sco�wio�no�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych,�któ�ry�po�-
przez�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�Fi�nan�so�we�go�MSW�za�rzą�dzał�fun�du�szem�łącz�nie�dla�Służ�-
by�Bez�pie�czeń�stwa�i Mi�li�cji�Oby�wa�tel�skiej.�Roz�dział�pie�nię�dzy�na osob�ne�fun�du�sze�„O”
dla�obu�tych�służb�na�stę�po�wał�na po�zio�mie�dys�po�nen�tów�dru�gie�go�stop�nia.�W cen�tra�li
by�li�ni�mi�dy�rek�to�rzy�de�par�ta�men�tów�i biur�(rów�no�rzęd�ni)�w MSW�oraz�KG�MO.�W te�-
re�nie�na�to�miast�by�li�to�pierw�si�za�stęp�cy�ko�men�dan�ta�wo�je�wódz�kie�go�MO�ds.�SB�(dla
„bez�pie�ki”)�oraz�ko�men�dan�ci�wo�je�wódz�cy�(rów�no�rzęd�ni)�MO�(dla�mi�li�cji)3.�Naj�ni�żej
znaj�do�wa�li�się�dys�po�nen�ci�trze�cie�go�stop�nia,�któ�ry�mi�w cen�tra�li�by�li�na�czel�ni�cy�wy�dzia�-
łów�w de�par�ta�men�tach�i biu�rach�MSW�oraz�KG�MO,�a w te�re�nie�–�na�czel�ni�cy�wy�dzia�-
łów� w ko�men�dach� wo�je�wódz�kich� (rów�no�rzęd�nych)� MO.� W po�wia�tach� by�li� ni�mi
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2 AIPN�Łd, 0050/2,�Za�rzą�dze�nie�nr 0095/69�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 29 XII 1969�r.
w spra�wie�za�sad�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym�w jed�nost�kach�Mi�li�cji�Oby�wa�tel�skiej�i Służ�-
by�Bez�pie�czeń�stwa,�b.p.�Za�rzą�dze�nie�to�zmie�nia�ło�ure�gu�lo�wa�nia�do�ty�czą�ce�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go,�wpro�-
wa�dzo�ne�Za�rzą�dze�niem�nr 00181�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 3 X 1959�r.�w spra�wie�go�spo�dar�ki
fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym.

3 Ibi�dem.
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ko�men�dan�ci�po�wia�to�wi�(rów�no�rzęd�ni)�(dla�mi�li�cji)�oraz�pierw�si�za�stęp�cy�ko�men�dan�tów
do spraw�SB�(dla�„bez�pie�ki”)4.
Do za�dań�dys�po�nen�tów�dru�gie�go�stop�nia�na�le�ża�ło�m.in.�spo�rzą�dza�nie�pre�li�mi�na�rzy

wy�dat�ków�i za�po�trze�bo�wa�nia�na fun�dusz�oraz�za�pew�nie�nie�do�pły�wu�środ�ków�do dys�po�-
nen�tów�niż�sze�go�stop�nia,�a tak�że�ra�cjo�nal�ne�i ce�lo�we�dys�po�no�wa�nie�po�wie�rzo�ny�mi�pie�-
niędz�mi.� Za�twier�dza�li� oni� rów�nież� zbior�cze� wy�dat�ki� pod�le�głych� im� dys�po�nen�tów,
a w wy�jąt�ko�wych�sy�tu�acjach�wy�ra�ża�li�zgo�dę�na jed�no�ra�zo�we�wy�dat�ko�wa�nie�kwo�ty�prze�-
kra�cza�ją�cej�do�zwo�lo�ną�gór�ną�gra�ni�cę.�Od 1970�r.�su�ma�ta�wy�no�si�ła�mak�sy�mal�nie 5000 zł
za wy�ko�na�nie�jed�ne�go�za�da�nia.�Na więk�sze�wy�dat�ki�(za�rów�no�w zło�tych,�jak�i wa�lu�tach
ob�cych)�mu�siał�zgo�dzić�się�mi�ni�ster�lub�wła�ści�wy�pod�se�kre�tarz�sta�nu5.�Wy�so�kość�gór�nej
gra�ni�cy� utrzy�ma�na by�ła� nie�co� po�nad dzie�sięć� lat,� gdy�mi�ni�ster�stwo�pod�wyż�szy�ło� ją
do 10 000�zł6,�a w 1986�r.�–�do 25 000�zł7.�Do�daj�my,�że 20�mar�ca 1989�r.�kwo�ta�zo�sta�ła
do�raź�nie� (tyl�ko� do koń�ca 1989� r.)� zwięk�szo�na przez�mi�ni�stra� spraw�we�wnętrz�nych
do 50 000 zł,�lecz�jej�wy�pła�ta�na�stę�po�wa�ła�na�tu�ral�nie�do�pie�ro�po ak�cep�ta�cji�sze�fa�WUSW
(mi�ni�ster�zgo�dził�się�rów�nież�na wie�le�do�dat�ko�wych�zmian�w wy�dat�kach)8.�
Za�rzą�dze�nie�z 1969�r.�na�kła�da�ło�na dys�po�nen�tów�trze�cie�go�stop�nia�wie�le�istot�nych�obo�-

wiąz�ków.�Sys�te�ma�tycz�nie�mu�sie�li�oni�nad�zo�ro�wać�go�spo�dar�kę�fun�du�szem�„O”�poprzez�spraw�-
dza�nie� ce�lo�wo�ści� wy�dat�ków,� zwłasz�cza� w od�nie�sie�niu� do uzy�ska�nych� efek�tów� pra�cy
ope�ra�cyj�nej.�Po�za tą�bie�żą�cą�kon�tro�lą�by�li�tak�że�zo�bli�go�wa�ni�do prze�pro�wa�dze�nia�przy�naj�-
mniej�raz�w ro�ku�oce�ny�wy�dat�ków�we�dług�po�szcze�gól�nych�po�zy�cji.�Dys�po�nen�tom�dru�gie�go
stop�nia�na�ka�za�no�rów�nież�kon�tro�lę�go�spo�dar�ki�fun�du�szem�w pod�le�głych�jed�nost�kach�(oso�bi�-
ście�lub�po�przez�upo�waż�nio�ne�oso�by).�Podwzglę�dem�me�ry�to�rycz�nym�mia�ła�pro�wa�dzić�je�ko�-
mi�sja�po�wo�ły�wa�na każ�do�ra�zo�wo�przez�mi�ni�stra� spraw�we�wnętrz�nych,�a pod wzglę�dem
for�mal�no�-ra�chun�ko�wym�(nie�rza�dziej�niż�raz�na dwa�la�ta)�–�przez�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu
Fi�nan�so�we�go�lub�upo�waż�nio�ne�przez�nie�go�oso�by.�Po�nad�to�okre�ślo�no�za�sa�dy�kon�tro�li�nad ce�-
lo�wo�ścią�wy�dat�ków�z fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�na po�szcze�gól�nych�szcze�blach�re�sor�tu,�a tak�że
okre�so�we�go�prze�ka�zy�wa�nia�spra�woz�dań�dys�po�nen�tom�wyż�sze�go�szcze�bla.�
Za�rzą�dze�nie�wska�zy�wa�ło�rów�nież�na dwa�waż�ne�za�da�nia,�ja�kie�spo�czy�wa�ły�na dy�rek�-

to�rze�De�par�ta�men�tu�Fi�nan�so�we�go�MSW.�Prze�ka�zy�wał�on�pie�nią�dze�dys�po�nen�tom�drugie�-
go�stop�nia�oraz�okre�ślał�za�sa�dy�go�spo�dar�ki�fi�nan�so�wej�fun�du�szu�„O”,�a w szcze�gól�no�ści:
kla�sy�fi�ka�cję�wy�dat�ków�ope�ra�cyj�nych,�pra�wi�dła�pro�wa�dze�nia�ra�chun�ko�wo�ści�w za�kre�sie
tych�wy�dat�ków�oraz�szcze�gó�ło�wy�tryb�po�stę�po�wa�nia�w in�nych�spra�wach�do�ty�czą�cych
go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�szem9.
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4 Ibi�dem.
5 Ibi�dem.
6 AIPN�Łd, 0051/96,�Za�rzą�dze�nie�nr 0060/81�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 12 XII 1981�r.

zmie�nia�ją�ce�za�rzą�dze�nie�w spra�wie�za�sad�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym,�b.p.
7 AIPN�Sz, 0012/374,�t. 2,�Za�rzą�dze�nie�nr 004/86�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 29 I 1986�r.

zmie�nia�ją�ce�za�rzą�dze�nie�w spra�wie�za�sad�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym,�b.p.
8 AIPN�Ra, 02/143,�t. 3,�Pi�smo�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�WUSW�w Ra�do�miu�do na�czel�ni�ka

Wy�dzia�łu V WUSW�w Ra�do�miu�w spra�wie�wy�płat�z fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 7 IV 1989�r.,�s. 119–120.
Z do�ku�men�tu�wy�ni�ka�też,�że�szef�WUSW�na mo�cy�de�cy�zji�mi�ni�stra�upo�waż�nił�za�stęp�ców�ds.�MO�oraz
ds.�SB�m.in.�do za�twier�dza�nia�jed�no�ra�zo�wych�wnio�sków�o wy�pła�tę�do 40 000 zł,�a dys�po�nen�tów�trze�cie�-
go�stop�nia�–�do 30 000 zł.�Mi�ni�ster�zwięk�szył�tak�że�z 300�do 1000 zł�wy�dat�ki�na ce�le�kon�sump�cyj�ne,
któ�rych�dys�po�nen�ci�nie�mu�sie�li�do�ku�men�to�wać�ory�gi�nal�ny�mi�ra�chun�ka�mi.

9 Ibi�dem.
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Pierw�szą�ko�rek�tę�po�wyż�szych�za�pi�sów�prze�pro�wa�dzo�no�już�po dwóch�la�tach.�Za�miast
dwóch�służb�–�MO�i SB�po�ja�wił�się�za�pis:�„jed�nost�ki�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych”.�Po�-
sze�rzo�no�bo�wiem�wów�czas�ka�ta�log�służb�o Za�rząd�Zwia�du�Wojsk�Ochro�ny�Po�gra�ni�cza
(WOP)�oraz�Od�dział�Woj�sko�wej�Służ�by�We�wnętrz�nej�jed�no�stek�woj�sko�wych�pod�le�głych
mi�ni�stro�wi�spraw�we�wnętrz�nych�(WSW�JW�MSW).�Do gru�py�dys�po�nen�tów�dru�gie�go
stop�nia�do�da�no�sze�fa�Od�dzia�łu�Kontr�wy�wia�du�i Kon�tro�li�Ru�chu�Gra�nicz�ne�go�Za�rzą�du
Zwia�du�Do�wódz�twa�WOP�oraz�sze�fów�wy�dzia�łów II bry�gad�i od�dzia�łów�WOP,�a tak�że
sze�fów�wy�dzia�łów�WSW�JW�MSW.�Do�pre�cy�zo�wa�no�za�pi�sy�do�ty�czą�ce�za�twier�dza�nia�wy�-
płat�po�nad wy�zna�czo�ny�li�mit.�Do�da�no,�że�w od�nie�sie�niu�do wy�dat�ków�ope�ra�cyj�nych�Służ�-
by�Mi�li�cji�zgo�dę�wy�da�je�ko�men�dant�głów�ny�MO�(ja�ko�dys�po�nent�dru�gie�go�stop�nia).
W ta�kim�sa�mym�za�kre�sie�ak�cep�to�wał�on�pre�li�mi�na�rze�wy�dat�ków�Służ�by�Mi�li�cji.�Wraz
z po�wyż�szy�mi�zmia�na�mi�roz�sze�rzo�no�rów�nież�ka�ta�log�służb,�któ�rych�kie�row�ni�cy�ja�ko
dys�po�nen�ci�dru�gie�go�stop�nia�spra�wu�ją�nad�zór�nad ce�lo�wo�ścią�wy�dat�ków,�tj.�o sze�fa�Za�-
rzą�du�Zwia�du�WOP�i sze�fa�Od�dzia�łu�WSW�JW�MSW10.
Ta�ki�stan�praw�ny�prze�trwał�pra�wie�pół�to�rej�de�ka�dy,�w trak�cie�któ�rej�struk�tu�ry�MSW

kil�ka�krot�nie�ule�gły�zmia�nom.�Pierw�sza�by�ła�na�stęp�stwem�li�kwi�da�cji�po�wia�tów�i wpro�-
wa�dze�nia�w 1975� r.� no�we�go� po�dzia�łu� ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go� Pol�ski,�w wy�ni�ku� któ�re�go
powsta�ły�no�we�wo�je�wódz�twa�(w tym�ra�dom�skie)11.�Struk�tu�ry�SB�usu�nię�to�wów�czas
z komend�po�wia�to�wych� i ulo�ko�wa�no� je� tyl�ko�w ko�men�dach�wo�je�wódz�kich.�Później
– z uwa�gi�na kil�ku�let�nie�do�świad�cze�nia�–�oka�za�ło�się,�że�„bez�pie�ka”�po�win�na „wró�cić”
do ko�mend�re�jo�no�wych�MO�(two�rzo�nych�od 1983�r.�w opar�ciu�o wy�bra�ne�ko�mi�sa�ria�ty
czy�ko�men�dy�miej�skie).�Po�nad�to�w 1983�r.�zo�sta�ła�uchwa�lo�na usta�wa�o mi�ni�strze�spraw
we�wnętrz�nych,�któ�rej�ze�wnętrz�nym�wy�mia�rem�by�ło�ofi�cjal�ne�po�twier�dze�nie�ist�nie�nia�SB,
jak�rów�nież�prze�mia�no�wa�nie�do�tych�cza�so�wych�ko�mend�wo�je�wódz�kich�w wo�je�wódz�kie
urzę�dy�spraw�we�wnętrz�nych�(WUSW),�a jed�no�stek�niż�sze�go�szcze�bla�w re�jo�no�we,�miej�-
skie�i dziel�ni�co�we�urzę�dy�spraw�we�wnętrz�nych�(RUSW,�MUSW,�DUSW),�z funk�cjo�nu�-
ją�cy�mi�w czę�ści�z nich�ogni�wa�mi�SB�(prze�pro�wa�dzo�no�w tym�okre�sie�tak�że�wie�le�zmian
struk�tu�ral�nych�w ob�rę�bie�de�par�ta�men�tów�i biur�w MSW)12.
No�we�za�rzą�dze�nie�do�ty�czą�ce�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�zo�sta�ło�wpro�wa�dzo�ne�w stycz�-

niu 1986�r.�i obo�wią�zy�wa�ło�do 1990�r.�Uwzględ�nio�no�w nim�wszyst�kie�do�ko�na�ne�w mi�-
nio�nych� la�tach� mo�dy�fi�ka�cje� struk�tur� re�sor�tu� spraw� we�wnętrz�nych.� Dys�po�nen�tem
pierw�sze�go�stop�nia�po�zo�stał�mi�ni�ster,�jed�nak�upo�rząd�ko�wa�no�i nie�co�sko�ry�go�wa�no�ka�ta�-
log�dys�po�nen�tów�dru�gie�go�i trze�cie�go�stop�nia.�Do pierw�szej�gru�py�za�li�czo�no�dy�rek�to�rów
de�par�ta�men�tów�i biur�(rów�no�rzęd�nych)�w MSW,�sze�fów�WUSW,�do�wód�cę�WOP,�sze�fa
Za�rzą�du�WSW�JW�MSW.�W dru�giej�na�to�miast,�czy�li�dys�po�nen�tów�trze�cie�go�stop�nia,
znaleź�li�się�na�czel�ni�cy�wy�dzia�łów�w de�par�ta�men�tach�i biu�rach�(rów�no�rzęd�nych)�MSW,
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10 AIPN�Kr, 012/22,�t. 3,�Za�rzą�dze�nie�nr 0053/72�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 29 V 1972�r.
zmie�nia�ją�ce�za�rzą�dze�nie�w spra�wie�za�sad�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym,�k. 124–124v.

11 Usta�wa�z dnia 28 V 1975�r.�o dwu�stop�nio�wym�po�dzia�le�ad�mi�ni�stra�cyj�nym�pań�stwa�oraz�o zmia�-
nie�usta�wy�o ra�dach�na�ro�do�wych�(DzU, 1975,�nr 16,�poz. 91).

12 Li�te�ra�tu�ra� do�ty�czą�ca� te�go� za�gad�nie�nia� jest� ob�fi�ta.� Prze�mia�ny� struk�tur� apa�ra�tu� re�pre�sji�w la�-
tach 1944–1990�zo�sta�ły�sze�ro�ko�omó�wio�ne�m.in.�w trzy�to�mo�wym�wy�daw�nic�twie:�Apa�rat�bez�pie�czeń�-
stwa�w Pol�sce.� Ka�dra� kie�row�ni�cza,� t. 1: 1945–1956,� red.�K.� Szwa�grzyk,�War�sza�wa 2005;�Apa�rat
bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza,�t. 2: 1956–1975,�red.�P.�Pio�trow�ski,�War�sza�wa 2006;�Apa�-
rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza,�t. 3: 1975–1990,�red.�P.�Pio�trow�ski,�War�sza�wa 2008.
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na�czel�ni�cy�wy�dzia�łów�w WUSW,�sze�fo�wie�RUSW,�MUSW�i DUSW,�sze�fo�wie�wy�dzia�-
łów�wy�wia�du�bry�gad�WOP�i do�wód�ca�Gra�nicz�nej�Pla�ców�ki�Kon�tro�li�(GPK)�WOP�Cen�-
tral�ne�go�Por�tu�Lot�ni�cze�go�War�sza�wa�-Okę�cie,�a tak�że�sze�fo�wie�wy�dzia�łów�WSW�JW
MSW13.
W za�rzą�dze�niach�z 1969�i 1986�r.�zna�la�zły�się�za�pi�sy,�że�szcze�gó�ło�we�za�sa�dy�go�spo�-

da�ro�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym�zo�sta�ną�ure�gu�lo�wa�ne�przez�dy�rek�to�ra�pio�nu�fi�nan�so�-
we�go�MSW�sto�sow�ną�in�struk�cją.�Uzu�peł�nie�niem�pierw�sze�go�ak�tu�by�ła�za�tem�In�struk�cja
nr 001/7014,�a dru�gie�go�–�In�struk�cja�nr 002/8615.�War�to�pod�kre�ślić,�że�w za�so�bie�ar�chi�-
wal�nym�De�le�ga�tu�ry�IPN�w Ra�do�miu�zo�sta�ło�od�na�le�zio�ne�Za�rzą�dze�nie�nr 0013/88�Sze�fa
WUSW� w Ra�do�miu16,� bę�dą�ce� po�łą�cze�niem� Za�rzą�dze�nia� nr 004/86� oraz� In�struk�cji
nr 002/86.�Jak�się�wy�da�je,�głów�nym�ce�lem�je�go�po�wsta�nia�by�ła�chęć�stwo�rze�nia�swe�go
ro�dza�ju�in�struk�cji�ma�ją�cej�uła�twić�sto�so�wa�nie�kon�kret�nych�ure�gu�lo�wań�w bie�żą�cej�prak�-
ty�ce�pra�cy�ope�ra�cyj�nej.
W obu�wspo�mnia�nych�in�struk�cjach�pre�cy�zyj�nie�opi�sa�no�kla�sy�fi�ka�cję�wy�dat�ków�ope�-

ra�cyj�nych,�w ukła�dzie�obo�wią�zu�ją�cym�wszyst�kie�or�ga�ny�MSW.�Jest�to�o ty�le�istot�ne,�że
po�zwa�la�ona�tyl�ko�po nu�me�rze�po�zy�cji�wy�dat�ków�okre�ślić�cel,�na ja�ki�zo�sta�ły�prze�zna�-
czo�ne�da�ne�środ�ki.�Oba�ze�sta�wie�nia�nie�co�się�róż�nią,�a dla�ła�twiej�sze�go�po�rów�na�nia�zmian
do�ko�na�nych�w kla�sy�fi�ka�cji�przed�sta�wio�no�je�w ta�be�li�nr 1.

Ta be la nr 1. Po rów na nie kla sy fi ka cji wy dat ków ope ra cyj nych wg in struk cji z 1970

i 1986 r.
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13 AIPN�Sz, 0012/374,�t. 2,�Za�rzą�dze�nie�nr 004/86�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 29 I 1986 r.
zmie�nia�ją�ce�za�rzą�dze�nie�w spra�wie�za�sad�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym,�b.p.

14 AIPN�Łd, 0050/2,�In�struk�cja�nr 001/70�Dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�Fi�nan�so�we�go�MSW�w spra�wie
go�spo�dar�ki�fi�nan�so�wej�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 2 I 1970�r.,�k. 391–408.

15 AIPN�Sz, 0012/374,�t. 9,�In�struk�cja�nr 002/86�Dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�Fi�nan�sów�MSW�w spra�-
wie�go�spo�dar�ki�fi�nan�so�wej�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 23 I 1986�r.,�b.p.

16 AIPN�Ra, 02/80,�t. 2,�Za�rzą�dze�nie�nr 0013/88�Sze�fa�WUSW�w Ra�do�miu�z dnia 7 III 1988�r.�w spra�-
wie�go�spo�da�ro�wa�nia,�ewi�den�cji�i upo�waż�nie�nia�do dys�po�no�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym,�k. 142–148.

Kla sy fi ka cja

wy dat ków 

ope ra cyj nych

In struk cja nr 001/70 

Dy rek to ra De par ta men tu 

Fi nan so we go MSW

Za rzą dze nie nr 0013/88 

Sze fa WUSW w Ra do miu 

(na pod sta wie In struk cji nr 002/86 

Dy rek to ra De par ta men tu 

Fi nan sów MSW)

Po zy cja 1
Wy�na�gro�dze�nie�taj�nych�
współ�pra�cow�ni�ków

Wy�na�gro�dze�nie�taj�nych�
współ�pra�cow�ni�ków

Po zy cja 2
Zwro�ty�kosz�tów�ope�ra�cyj�nych�

po�nie�sio�nych�przez�funk�cjo�na�riu�szy
Zwro�ty�kosz�tów�ope�ra�cyj�nych�

po�nie�sio�nych�przez�funk�cjo�na�riu�szy�

Po zy cja 3 Utrzy�ma�nie�lo�ka�li�kon�spi�ra�cyj�nych Utrzy�ma�nie�miesz�kań�kon�spi�ra�cyj�nych�
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Źró�dło:�AIPN�Łd, 0050/2,� In�struk�cja�nr 001/70�Dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�Fi�nan�so�we�go�MSW
w spra�wie�go�spo�dar�ki�fi�nan�so�wej�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 2 I 1970�r.,�k. 391–408;�AIPN�Ra, 02/80,
t. 2,�Za�rzą�dze�nie�nr 0013/88�Sze�fa�WUSW�w Ra�do�miu�z dnia 7 III 1988�r.�w spra�wie�go�spo�da�ro�wa�-
nia,�ewi�den�cji�i upo�waż�nie�nia�do dys�po�no�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym,�k. 142–148.

Nie�wcho�dząc�w szcze�gó�ło�we�opi�sy�po�szcze�gól�nych�po�zy�cji�w kla�sy�fi�ka�cji�wy�dat�-
ków�ope�ra�cyj�nych,�jak�rów�nież�in�nych�za�pi�sów,�na�le�ży�zwró�cić�uwa�gę�na kil�ka�waż�nych
za�gad�nień�od�no�szą�cych�się�do wy�bra�nych�aspek�tów�fi�nan�so�wa�nia�dzia�łal�no�ści�ope�ra�cyj�-
nej,�a tak�że�po�stę�po�wa�nia�z ma�te�ria�ła�mi�ar�chi�wal�ny�mi�do�ty�czą�cy�mi�fun�du�szu�„O”.
Za�trzy�mu�jąc�się�przy dru�giej�z tych�kwe�stii,�na�le�ży�pod�kre�ślić,�że�zgod�nie�z In�struk�-

cją�nr 001/70�„cza�so�kres�prze�cho�wy�wa�nia�do�wo�dów,�ksiąg�ra�chun�ko�wych�i in�nych�do�-
ku�men�tów�ope�ra�cyj�nych�okre�śla�za�łącz�nik�do in�struk�cji�wpro�wa�dzo�nej�Za�rzą�dze�niem
nr 0107/68�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 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”.�Dość�szyb�ko,�bo�już
w 1974�r.,�ten�re�sor�to�wy�akt�praw�ny�zo�stał�za�stą�pio�ny�przez�no�we�za�rzą�dze�nie�od�no�szą�-
ce�się�do po�stę�po�wa�nia�z ma�te�ria�ła�mi�ar�chi�wal�ny�mi�(a w 1985�r.�przez�Za�rzą�dze�nie
nr 049/85�z 8� lip�ca� te�go� ro�ku)17.�W in�struk�cji� z 1970� r.� do ka�te�go�rii� „A”�–�zgod�nie
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17 AIPN�Łd, 0050/2,�In�struk�cja�nr 001/70�Dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�Fi�nan�so�we�go�MSW�w spra�wie
go�spo�dar�ki�fi�nan�so�wej�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 2 I 1970�r.,�k. 391–408;�AIPN, 01258/151,�Za�rzą�dze�nie
nr 034/74�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 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,�k. 1–2;�ibi�dem,�Za�rzą�dze�nie�nr 030/79�Mi�ni�stra�Spraw�We�-
wnętrz�nych�z dnia 2 VII 1979�r.�zmie�nia�ją�ce�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,�k. 3–4;�ibi�dem,�In�struk�cja�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�(Za�łącz�nik�do Za�rzą�dze�nia�

Po zy cja 4
Utrzy�ma�nie�ga�ra�ży�i sa�mo�cho�dów

na eta�tach�nie�jaw�nych
Utrzy�ma�nie�ga�ra�ży�i sa�mo�cho�dów�

na eta�tach�nie�jaw�nych�

Po zy cja 5
Za�ku�py�przed�mio�tów�trwa�łe�go�
użyt�ku�(środ�ków�pod�sta�wo�wych)

Za�ku�py�sprzę�tu�
(środ�ków�pod�sta�wo�wych)�

Po zy cja 6

Kau�cje�za lo�ka�le�kon�spi�ra�cyj�ne
i opła�ty�za urzą�dze�nia�sa�ni�tar�ne�
w lo�ka�lach�kon�spi�ra�cyj�nych

Za�opa�trze�nie�funk�cjo�na�riu�szy�
na eta�tach�nie�jaw�nych�

Po zy cja 7 Fun�dusz�re�pre�zen�ta�cyj�ny
Ry�czał�ty�i ekwi�wa�len�ty�wy�pła�ca�ne�

funk�cjo�na�riu�szom�

Po zy cja 8
Za�opa�trze�nie�funk�cjo�na�riu�szy�
na eta�tach�nie�jaw�nych

Fun�dusz�re�pre�zen�ta�cyj�ny�

Po zy cja 9
Ry�czał�ty�i ekwi�wa�len�ty�

wy�pła�ca�ne�funk�cjo�na�riu�szom
In�ne�wy�dat�ki�

Po zy cja 10 In�ne�wy�dat�ki –�
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Zarządzenie nr 0013/88 Szefa WUSW w Radomiu z dnia 7 marca 1988 r. 

w sprawie gospodarowania, ewidencji i upoważnienia do dysponowania

funduszem operacyjnym (pierwsza strona). AIPN Ra, 02/80, t. 2

AIPN�Ra
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z zapisami�w dzia�le�„Fi�nan�se”�(poz. 541)�–�za�li�czo�no�m.in.�nie�któ�re�ty�py�ma�te�ria�łów�ar�-
chi�wal�nych,�któ�re�od�no�szą�się�tak�że�do fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�(cho�ciaż�w tym�dzia�le�nie
jest�on�wy�mie�nio�ny�wprost),�w tym:
–�spra�woz�daw�czość�fi�nan�so�wa,�bu�dże�to�wa�i re�wi�zyj�na,�z za�strze�że�niem,�że�do�ty�czy

ona�okre�sów�rocz�ne�go�i wie�lo�let�nie�go;
–�bu�dżet�i pre�li�mi�na�rze�bu�dże�to�we;
–�roz�ka�zy,�za�rzą�dze�nia�i wy�tycz�ne�do�ty�czą�ce�go�spo�dar�ki�fi�nan�so�wej;
–�pre�li�mi�narz�bu�dże�to�wy:�zbior�czy�pre�li�mi�narz�wy�dat�ków�wraz�z uza�sad�nie�niem�oraz

plan�fi�nan�so�wy�wy�dat�ków�oso�bo�wych.
Ja�ko�ak�ta�ozna�czo�ne�ka�te�go�rią�„B”�wska�za�no�w tym�sa�mym�dzia�le�m.in.�spra�woz�da�-

nia�fi�nan�so�we�za okre�sy�nie�koń�czą�ce�ro�ku�oraz�in�ne�ak�ta�–�B�-5�(poz. 545).
W dzia�le�„Ak�ta�ope�ra�cyj�ne�i śled�cze”�zna�lazł�się�na�to�miast�punkt�„Do�ku�men�ta�cja�roz�-

li�czeń�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go,�spra�wy�ma�te�ria�ło�we�pod wzglę�dem�ope�ra�cyj�nym”�–�z ka�-
te�go�rią�B�-2�(poz. 612)18.
W za�rzą�dze�niu�z 1985�r.,�w dzia�le�„Fi�nan�se”�(poz. 266),�zna�lazł�się�z�kolei�za�pis:

„Ewi�den�cja,�do�wo�dy�księ�go�we�pla�nu�i spra�woz�da�nia�fun�duszu�ope�ra�cyj�ne�go”�–�ka�te�go�-
ria�B�-5,�na�to�miast�w dzia�le�„Ak�ta�ope�ra�cyj�ne”�(poz. 55)�ma�te�ria�ły�te�po�trak�to�wa�no�su�ro�-
wiej,�gdyż�za�pi�so�wi�„Do�ku�men�ta�cja�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go”�nada�no�ka�te�go�rię�Bc19.�To
ostat�nie�tłu�ma�czy,�dla�cze�go�w daw�nych�wy�dzia�łach�„C”�lub�wy�dzia�łach�za�bez�pie�cze�nia
ope�ra�cyj�ne�go�WUSW,�gdzie�nie�znisz�czo�no�do�ku�men�ta�cji�ad�mi�ni�stra�cyj�nej,�ma�te�ria�ły
fun�du�szu�„O”,�któ�re�mo�gły�za�cho�wać�się�do dzi�siaj,�po�cho�dzą�z lat 1988–1990�(star�sze,
o ile�się�za�cho�wa�ły,�nie�zo�sta�ły�znisz�czo�ne�ra�czej�przez�nie�do�pa�trze�nie.�Za przy�kład�niech
po�słu�żą�ze�sta�wie�nia�spo�rzą�dzo�ne�przez�Mar�ka�Ha�ła�bur�dę�i Ja�na Szcze�pa�nia�ka)20.
Trze�ba�za�zna�czyć,�że 1�sierp�nia 1990�r.,�gdy�osta�tecz�nie�we�szły�w ży�cie�prze�pi�sy�usta�-

wy�o po�li�cji�oraz�Urzę�dzie�Ochro�ny�Pań�stwa21,�do od�ręb�nych�ar�chi�wów�tra�fi�ły�ma�te�ria�-
ły�MO�(po�li�cja)�oraz�SB�(UOP).�W ar�chi�wach�ko�mend�wo�je�wódz�kich�po�li�cji�zna�la�zły�się
do�ku�men�ty�wy�dzia�łów�ogól�nych�(w no�wych�struk�tu�rach�na�zwa�no�je�wy�dzia�ła�mi�pre�zy�-
dial�ny�mi),�któ�re�ja�ko�daw�ne�ko�mór�ki�pio�nu�mi�li�cyj�ne�go�nie�prze�ka�zy�wa�ły�swo�ich�ma�te�-
ria�łów� do UOP.� Z te�go� też� po�wo�du� dzi�siaj� pro�ble�ma�tycz�ne� jest� prze�pro�wa�dze�nie
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nr 034/74�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 10 V 1974�r.�z uwzględ�nie�niem�zmian�wpro�wa�dzo�nych
Za�rzą�dze�niem�nr 030/79�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 2 VII 1979�r.),�k. 5–31.�Jak�wska�zu�je
A. Zie�liń�ski,�ostat�nim�ak�tem�praw�nym�okre�śla�ją�cym�to�za�gad�nie�nie�by�ło�Za�rzą�dze�nie�nr 049/85�Mi�ni�-
stra�Spraw�We�wnętrz�nych�z dnia 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�(AIPN�Kr, 051/8,�t. 1).�W do�ku�men�ta�cji�z kon�tro�li
wi�dać�jednak�do�wol�ność�w kwa�li�fi�ko�wa�niu�nie�któ�rych�ma�te�ria�łów�te�go�ty�pu�do okre�ślo�nej�ka�te�go�rii�ar�-
chi�wal�nej,�a pro�ces�nisz�cze�nia�osią�gnął�apo�geum�w la�tach 1989–1990.�Zob.�A.�Zie�liń�ski,�op.�cit.,�s. 16–17.�

18 AIPN, 01258/151,�In�struk�cja�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�(Za�łącz�nik�do Za�rzą�dze�nia�nr 034/74�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych
z dnia 10 V 1974�r.�z uwzględ�nie�niem�zmian�wpro�wa�dzo�nych�Za�rzą�dze�niem�nr 030/79�Mi�ni�stra�Spraw
We�wnętrz�nych�z 2 VII 1979�r.),�k. 5–31.

19 AIPN�Kr, 051/8,�t. 1,�In�struk�cja�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�(Za�łącz�nik�do Za�rzą�dze�nia�nr 049/85), 8 VII 1985�r.,�s. 36–108.

20 P.�For�nal,�Struk�tu�ra,�ka�dra�kie�row�ni�cza�i głów�ne�kie�run�ki�dzia�łań�ope�ra�cyj�nych�Re�fe�ra�tu�Służ�by
Bez�pie�czeń�stwa�Ko�men�dy�Po�wia�to�wej�Mi�li�cji�Oby�wa�tel�skiej�oraz�Re�jo�no�we�go�Urzę�du�Spraw�We�wnętrz�-
nych�w Brzo�zo�wie�w la�tach 1957–1990,�„Apa�rat�Re�pre�sji�w Pol�sce�Lu�do�wej 1944–1989” 2013,�nr 1.

21 Usta�wa�z dnia 6 IV 1990�r.�o Po�li�cji�(DzU, 1990,�nr 30,�poz. 179);�Usta�wa�z dnia 6 IV 1990�r.
o Urzę�dzie�Ochro�ny�Pań�stwa�(DzU, 1990,�nr 30,�poz. 180).
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wszech�stron�nych�ba�dań�nad za�cho�wa�ną�do�ku�men�ta�cją�te�go�ty�pu,�o ile�w ogó�le�jest�ona
jesz�cze�prze�cho�wy�wa�na.�Nie�co�ina�czej�przed�sta�wia�ją�się�na�to�miast�lo�sy�ma�te�ria�łów�wy�-
two�rzo�nych�przez�ko�mór�ki�kon�tro�l�ne�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych:�Głów�ny�In�spek�to�rat
Mi�ni�stra�–�w cen�tra�li�oraz�wy�dzia�ły�in�spek�cji�(ze�spo�ły�ds.�SB)�–�w ko�men�dach�wo�je�-
wódz�kich�MO,�a na�stęp�nie�w wo�je�wódz�kich�urzę�dach�spraw�we�wnętrz�nych.�Co�wię�-
cej�–�jak�wy�ni�ka�m.in.�z za�rzą�dze�nia�sze�fa�WUSW�w Ra�do�miu�z 1988�r.�–�do�ku�men�ta�cja
zwią�za�na z roz�li�cze�nia�mi�tra�fia�ła�nie�do Wy�dzia�łu�„C”,�ale�by�ła�prze�ka�zy�wa�na do Wy�-
dzia�łu�Ogól�ne�go.�Wy�ni�ka�to�z za�pi�sów�znaj�du�ją�cych�się�w dwóch�miej�scach�te�go�za�rzą�-
dze�nia.�W pa�ra�gra�fie 14�za�war�to,�że�wy�pła�ty�dla�dys�po�nen�tów�dru�gie�go�stop�nia�bę�dą
do�ko�ny�wa�ne 5�i 20�dnia�każ�de�go�mie�sią�ca,�po uprzed�nim�zgło�sze�niu�za�po�trze�bo�wa�nia
z okre�śle�niem�wy�so�ko�ści�wy�pła�ty�u na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go.�Na�to�miast�pa�ra�-
graf 32�wska�zu�je,�że�ob�słu�gę�go�spo�dar�ki�fun�du�szem�dys�po�nen�ta�dru�gie�go�stop�nia�spra�-
wu�je�Wy�dział�Ogól�ny�WUSW�w Ra�do�miu22.
Do�ku�men�ta�cja�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�WUSW�w Ra�do�miu�za�cho�wa�ła�się�w nie�wiel�-

kim�stop�niu.�Wspo�mnia�no�o tym�np.�w spra�woz�da�niu�Wy�dzia�łu�„C”�za I kwar�tał 1977�r.
od�no�szą�cym�się�do pra�cy�ope�ra�cyj�nej�MO�i SB�wo�je�wódz�twa�ra�dom�skie�go23.�W ak�tach
po Wy�dzia�le IV zna�la�zły�się�pro�to�ko�ły�prze�ka�za�nia�do�ku�men�ta�cji�fun�du�szu�„O”�przez
pro�wa�dzą�cych�go�funk�cjo�na�riu�szy�w la�tach 1977–198124.�Po�kwi�to�wa�nia�i roz�li�cze�nia�do�-
ty�czą�ce�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków,�kon�tak�tów�ope�ra�cyj�nych�czy�lo�ka�li�kon�tak�to�wych
te�go�wy�dzia�łu�(od 1989�r.�Wy�dział�Stu�diów�iAna�liz�–�WSiA)�po�cho�dzą�z lat 1988–199025,
aWy�dzia�łu V (od 1989�r.�Wy�dział�Ochro�ny�Go�spo�dar�ki�–�WOG)�z lat 1989–199026.�Roz�-
li�cze�nia�fi�nan�so�we�oraz�in�ne�go�ro�dza�ju�do�ku�men�ta�cję�ad�mi�ni�stra�cyj�ną�fun�du�szu�„O”
za la�ta 1976–1990�po�zo�sta�wił�po so�bie�Wy�dział�II27.�Ana�lo�gicz�ne�po�je�dyn�cze�do�ku�men�-
ty�z lat 1977–1988�znaj�du�ją� się� rów�nież�w ma�te�ria�łach�po Wy�dzia�le III (od 1989� r.
Wydział�Ochro�ny�Kon�sty�tu�cyj�ne�go�Po�rząd�ku�Pań�stwa�–�WOKPP)28 oraz�po Wy�dzia�le V
(z lat 1988–1989)29.�W do�ku�men�ta�cji�ad�mi�ni�stra�cyj�nej�mo�że�my�też�zna�leźć�za�pi�sy�in�for�-
mu�ją�ce�o bra�ko�wa�niu�ma�te�ria�łów�fun�du�szu�„O”,�jak�cho�ciaż�by�w przy�pad�ku�Wy�dzia�-
łu III�-A/V/WOG�(z lat 1983–1989)30.�
Osob�ną�kwe�stię�sta�no�wi�do�ku�men�ta�cja�kon�tro�li�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�prze�pro�wa�-

dzo�nych�w 1986�r.�przez�Wy�dział�In�spek�cji�WUSW�we�wszyst�kich�ko�mór�kach�„bez�pie�-
ki”� w wo�je�wódz�kich� i re�jo�no�wych� urzę�dach� spraw� we�wnętrz�nych� wo�je�wódz�twa
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22 AIPN�Ra, 02/80,�t. 2,�Za�rzą�dze�nie�nr 0013/88�Sze�fa�WUSW�w Ra�do�miu�z dnia 7 III 1988�r.�w spra�-
wie�go�spo�da�ro�wa�nia,�ewi�den�cji�i upo�waż�nie�nia�do dys�po�no�wa�nia�fun�du�szem�ope�ra�cyj�nym,�k. 142–148.
W uzu�peł�nie�niu�na�le�ży�do�dać,�że�szef�WUSW�sce�do�wał�na na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�In�spek�cji�obo�wią�zek
przeprowadzenia�przy�naj�mniej�raz�w ro�ku�kon�tro�li�pra�wi�dło�wo�ści�i ce�lo�wo�ści�do�ko�ny�wa�nia�wy�dat�ków
z fun�du�szu�„O”�u dys�po�nen�tów�trze�cie�go�stop�nia.

23 AIPN�Ra, 02/34,�t. 1,�Ze�sta�wie�nie�sta�ty�stycz�ne�ob�ra�zu�ją�ce�pra�cę�ope�ra�cyj�ną�Służ�by�Bez�pie�czeń�-
stwa�i Mi�li�cji�Oby�wa�tel�skiej�wo�je�wódz�twa�ra�dom�skie�go�w I kwar�ta�le 1977�r.,�pas�sim.�

24 AIPN�Ra, 02/97,�t. 2,�Pro�to�ko�ły�zdaw�czo�-od�bior�cze�by�łe�go�Wy�dzia�łu IV.
25 AIPN�Ra, 02/102,�t. 1,�Do�ku�men�ta�cja�fun�du�szu�„O”�by�łe�go�Wy�dzia�łu IV.
26 AIPN�Ra, 02/152,�t. 1,�Pro�to�ko�ły�bra�ko�wa�nia�do�ku�men�tów�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le�Ochro�ny

Go�spo�dar�ki.
27 AIPN�Ra, 02/129,�t. 1–2,�Do�ku�men�ta�cja�fun�du�szu�„O”�Wy�dzia�łu II.
28 AIPN�Ra, 02/132,�t. 1,�Tecz�ka�pro�to�ko�łów�zdaw�czo�-od�bior�czych�by�łe�go�Wy�dzia�łu III.
29 AIPN�Ra, 02/143,�t. 3–4,�Do�ku�men�ta�cja�róż�na na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Ochro�ny�Go�spo�dar�ki.
30 AIPN�Ra, 02/152,�t. 1,�Pro�to�ko�ły�bra�ko�wa�nia�do�ku�men�tów�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le�Ochro�ny

Go�spo�dar�ki.
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ra�dom�skie�go.�Więk�szość�do�ku�men�tów�wy�two�rzo�nych�w trak�cie�in�spek�cji�to�bez�na�mięt�-
ne�wy�li�cze�nia�kwot�otrzy�ma�nych�i wy�pła�co�nych,�po�twier�dza�ją�ce�pro�wa�dze�nie�fun�du�szu
ope�ra�cyj�ne�go�zgod�nie�z obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi.�Cha�rak�ter�do�ku�men�ta�cji�w pew�-
nym�stop�niu�–�jak�wi�dać�z ko�lej�nych�dat�–�wy�ni�ka�za�pew�ne�z ru�ty�no�we�go�pro�wa�dze�nia
tych�kon�tro�li�dzień�po dniu�w ko�lej�nych�ko�mór�kach�SB.�Je�dy�nie�w nie�licz�nych�spra�woz�-
da�niach�są�do�dat�ko�we�in�for�ma�cje,�któ�re�po�sze�rza�ją�na�szą�wie�dzę�na te�mat�nie�któ�rych
tzw.�za�in�te�re�so�wań�SB.�Na przy�kład�w Zwo�le�niu�jest�to�za�pis�do�ty�czą�cy�lo�ka�lu�kon�tak�-
to�we�go�krypt.�„Basz�ta”,�a�naj�czę�ściej�wy�na�gra�dza�nych�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�miał
Wy�dział V (ps.�„Mo�tyl”�–�97 000 zł,�zob.�przy�pis�nr 45;�ps.�„Bro�dacz”�–�60 000 zł;
ps. „Hu�bert”�–�26 500�zł)�oraz�Wy�dział IV (naj�czę�ściej,�bo�aż 27�ra�zy,�wy�na�gra�dza�ny�był
kon�takt�ope�ra�cyj�ny�ps.�„GS”�–�na łącz�ną�kwo�tę 45 000 zł,�a tak�że�TW�ps.�„Ka�zio”
– 51 000 zł�i TW�ps.�„Wuj”�–�36 500�zł)31.
Pod�su�mo�wa�niem� tych� kon�tro�li,� prze�pro�wa�dzo�nych� mię�dzy 1� a 25� paź�dzier�ni�ka

1986 r.,�by�ło�spra�woz�da�nie�kpt.�Alek�san�dra�Umięc�kie�go�ad�re�so�wa�ne�do za�stęp�cy�sze�fa
WUSW�ds.�SB�ppłk.�Mi�ro�sła�wa�Ro�gal�skie�go.�W ta�be�lach�uję�to�szcze�gó�ło�we�da�ne�do�ty�-
czą�ce�wy�dat�ków�wszyst�kich�kon�tro�lo�wa�nych�jed�no�stek�SB�(wy�dzia�ły:�II, III,�IV, V,�VI
oraz�sie�dem�RUSW,�gdzie�by�ły�ulo�ko�wa�ne�ko�mór�ki�SB;�w RUSW�w Ra�do�miu�tych�ogniw
nie�by�ło)�na po�szcze�gól�ne�po�zy�cje�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�(1, 2, 3, 5�i 8).�Tak�że�i tu�wy�-
mie�nio�no�czwór�kę�naj�le�piej�wy�na�gra�dza�nych�TW,�jak�też�wy�li�czo�no,�że�za zgo�dą�sze�fa
WUSW�tyl�ko�dzie�wię�ciu�taj�nym�współ�pra�cow�ni�kom�wy�pła�co�no�kwo�ty�po�wy�żej 5000 zł
(po jed�nym�w wy�dzia�łach: III, V, VI i RUSW�w Ko�zie�ni�cach�oraz�aż�pię�ciu�w Wy�dzia�-
le IV).�Wska�za�no�rów�nież,�że�wśród�na�gród�rze�czo�wych�naj�wię�cej�by�ło�wią�za�nek�kwia�-
tów�wrę�cza�nych�KO�lub�TW,�któ�re�roz�li�cza�no�w ra�por�tach�bez�po�bie�ra�nia�po�kwi�to�wań.
Po�za tym�kon�tro�lu�ją�cy�nie�zna�lazł�żad�nych�uchy�bień�w roz�li�cza�niu�fun�du�szu�„O”32.
Po�dob�ne�in�spek�cje�(pro�ble�mo�we)�prze�pro�wa�dzo�no�we�wrze�śniu 1988�r.�w wy�bra�nych

ko�mór�kach�SB�wo�je�wódz�twa�ra�dom�skie�go�(wy�dzia�ły: II, IV, VI,�„B”,�„W”�oraz�RUSW
w Przy�su�sze�i Zwo�le�niu).�Tak�że�i tym�ra�zem�go�spo�da�ro�wa�nie�fun�du�szem�wszę�dzie�uzna�-
no�za pra�wi�dło�we.�Za zgo�dą�sze�fa�WUSW�(dys�po�nent�dru�gie�go�stop�nia)�w Wy�dzia�le IV
kil�ku�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�otrzy�ma�ło�gra�ty�fi�ka�cję�o war�to�ści�po�wy�żej 10 000 zł
(na�gro�dy�rze�czo�we�wrę�czo�no�TW�ps.:�„Olan”,�nr�rej. 491�–�14 450 zł;�„Dą�brow�ski”,
nr rej. 11024� –� 15 200 zł;� „Wuj”,� nr� rej. 7253� –� 11 200 zł,� na�to�miast� „Stanisław”,
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31 AIPN�Ra, 02/159,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�wWy�dzia�le II WUSW�w Ra�do�miu, 8 IX 1986 r.,
s. 227–229;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le III WUSW�w Ra�do�miu, 15 IX 1986�r.,
s. 230–232;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le IVWUSW�w Ra�do�miu, 22 IX 1986�r.,
s. 233–235;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le V WUSW�w Ra�do�miu, 10 IX 1986�r.,
s. 236–238;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le VI WUSW�w Ra�do�miu, 9 IX 1986�r.,
s. 239–241;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w SB�RUSW�w Bia�ło�brze�gach, 26 VIII 1986�r.,
s. 242–244;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w SB�RUSW�w Grój�cu, 29 VIII 1986�r.,�s. 245–247;
ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w SB�RUSW�w Ko�zie�ni�cach, 2 X 1986�r.,�s. 248–250;�ibi�dem,
Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w SB�RUSW�w Lip�sku, 17 X 1986�r.,�s. 251–253;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�-
tro�li�fun�du�szu�„O”�w SB�RUSW�w Szy�dłow�cu, 2 IX 1986�r.,�s. 254–256;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�-
du�szu�„O”�w SB�RUSW�w Przy�su�sze, 4 IX 1986�r.,�s. 257–258;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”
w SB�RUSW�w Zwo�le�niu, 22 X 1986�r.,�s. 259–261.

32 AIPN�Ra, 02/159,�Spra�woz�da�nie�z kon�tro�li�w za�kre�sie�prze�strze�ga�nia�za�sad�go�spo�da�ro�wa�nia�fun�-
du�szem�ope�ra�cyj�nym�w wy�dzia�łach�li�nio�wych�i jed�nost�kach�re�jo�no�wych�SB�wo�je�wódz�twa�ra�dom�skie�-
go, 5 XI 1986�r.,�s. 223–226.
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nr rej. 11430,�otrzy�mał 20 000 zł�w go�tów�ce).�Co�cie�ka�we,�w wy�ni�ku�po�ro�zu�mie�nia�dy�-
rek�to�rów�Biu�ra�„B”�oraz�De�par�ta�men�tu�Fi�nan�sów�MSW�zgo�dzo�no�się,�aby�Wy�dział�„B”
wy�pła�cił�wy�wia�dow�com�taj�nej�sek�cji�ob�ser�wa�cyj�nej�ekwi�wa�lent�pie�nięż�ny�z po�zy�cji 6.,
a za�tem�zgod�nie�z za�rzą�dze�niem�z 1986�r.�prze�zna�czo�nej�na wy�pła�tę�za�opa�trze�nia�dla
funk�cjo�na�riu�szy�na eta�tach�nie�jaw�nych�(w myśl�prze�pi�sów�na�leż�no�ści�ta�kie�po�win�ny�być
po�kry�wa�ne�z po�zy�cji 7.).�Je�dy�ne�za�strze�że�nia�bu�dzi�ła�wy�so�kość�kwot�przy�zna�wa�nych
dys�po�nen�tom�trze�cie�go�stop�nia�do wy�ko�rzy�sta�nia�w ro�ku�ka�len�da�rzo�wym�(cho�dzi�ło�o wy�-
dzia�ły�„B”�i „W”),�któ�re�by�ły�po�mniej�sza�ne�mi�mo�wy�li�cze�nia�za�po�trze�bo�wa�nia�w opar�-
ciu�o ana�li�zę�fak�tycz�nych�po�trzeb�ope�ra�cyj�nych.�Wska�za�no,�że�co�praw�da�Wy�dział�„W”
prze�kro�czył�wy�dat�ki,� ale�wy�ni�ka�ło� to� z przy�zna�nia�mu�kwo�ty 1 100 000�zł� za�miast
planowa�nej 1 300 000 zł.�Wnio�ski�te�wy�cią�gnię�to�na pod�sta�wie�ana�li�zy�te�czek�per�so�nal�-
nych�i pra�cy 43�TW�(na łącz�nie 589�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków)�kon�tro�lo�wa�nych�ko�mó�-
rek�SB33.
Nie�co�in�ny�cha�rak�ter�mia�ły�kon�tro�le�(z uwa�gi�na ich�za�kres)�na�zy�wa�ne�kom�plek�so�-

wy�mi.�W ma�te�ria�łach�Wy�dzia�łu�In�spek�cji�WUSW�w Ra�do�miu�za�cho�wa�ło�się�kil�ka�pro�-
to�ko�łów�ta�kich�in�spek�cji�prze�pro�wa�dza�nych�w la�tach 1985–1989.�Trze�ba�za�zna�czyć,�że
wy�ko�rzy�sty�wa�nie�fun�du�szu�„O”�by�ło�w ich�trak�cie�tyl�ko�jed�nym�ze�spraw�dza�nych�wąt�-
ków,�acz�kol�wiek�in�te�re�su�ją�cym,�po�nie�waż�osa�dzo�nym�w szer�szej�per�spek�ty�wie�dzia�łal�-
no�ści�da�nej�ko�mór�ki�w ba�da�nym�okre�sie�(ob�sa�da�per�so�nal�na i ob�cią�że�nie�funk�cjo�na�riu�szy
pra�cą�ope�ra�cyj�ną,�cha�rak�te�ry�sty�ka�te�re�nu,�naj�waż�niej�sze�spra�wy�ope�ra�cyj�ne,�taj�ni�współ�-
pra�cow�ni�cy,�po�ten�cjal�ne�za�gro�że�nia�itp.)34.
Jak� już�wcze�śniej�wspo�mnia�no,�za�gad�nie�nie�kon�tro�li� re�sor�to�wych�zo�sta�ło�bar�dzo

szcze�gó�ło�wo�omó�wio�ne�przez�An�to�nie�go�Zie�liń�skie�go35.�W trak�cie�ana�li�zy�ma�te�ria�łów
wy�two�rzo�nych�przez�Głów�ny� In�spek�to�rat�Mi�ni�stra�do�szedł�on�do bar�dzo�cie�ka�wych
wnios�ków.�Wska�zał�przede�wszyst�kim�na moż�li�wość�do�ko�na�nia�po�rów�nań�„mię�dzy�teo�-
rią,�czy�li�za�sa�da�mi�or�ga�ni�za�cji�i pro�wa�dze�nia�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�[…]�na�ka�zy�wa�nej�przez
ak�ty�nor�ma�tyw�ne,�a prak�ty�ką,�tj.�re�ali�za�cją�za�war�tych�w nich�po�sta�no�wień”.�Za�zna�czył,
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33 AIPN�Ra, 02/162,�Plan�kon�tro�li�pro�ble�mo�wej�do�ty�czą�cej�wy�ko�rzy�sta�nia�fun�du�szu�„O”�w wy�ty�po�-
wa�nych�jed�nost�kach�WUSW�w Ra�do�miu�oraz�jed�nost�kach�te�re�no�wych, 8 IX 1988�r.,�s. 143–144;�ibi�-
dem,�Spra�woz�da�nie�z kon�tro�li�pro�ble�mo�wej�do�ty�czą�cej�wy�ko�rzy�sta�nia� fun�du�szu�„O”�w SB�RUSW
w Zwo�le�niu, 21 IX 1988�r.,�s. 157–159;�ibi�dem,�Spra�woz�da�nie�z kon�tro�li�pro�ble�mo�wej�do�ty�czą�cej�wy�-
ko�rzy�sta�nia�fun�du�szu�„O”�wWy�dzia�le IVWUSW�w Ra�do�miu, 26 IX 1988�r.,�s. 160–164;�ibi�dem,�Spra�-
woz�da�nie� z kon�tro�li� pro�ble�mo�wej� do�ty�czą�cej�wy�ko�rzy�sta�nia� fun�du�szu� „O”�w Wy�dzia�le II WUSW
w Ra�do�miu, 16 IX 1988�r.,�s. 165–167;�ibi�dem,�Spra�woz�da�nie�z kon�tro�li�pro�ble�mo�wej�do�ty�czą�cej�wy�ko�-
rzy�sta�nia�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le VI WUSW�w Ra�do�miu, 13 IX 1988�r.,�s. 168–170;�ibi�dem,�Spra�-
woz�da�nie�z kon�tro�li�pro�ble�mo�wej�do�ty�czą�cej�wy�ko�rzy�sta�nia�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le�„W”�WUSW
w Ra�do�miu, 19 IX 1988�r.,�s. 171–173;�ibi�dem,�Spra�woz�da�nie�z kon�tro�li�pro�ble�mo�wej�do�ty�czą�cej�wy�ko�-
rzy�sta�nia�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le�„B”�WUSW�w Ra�do�miu, 22 IX 1988�r.,�s. 174–177;�ibi�dem,�Spra�-
woz�da�nie� z kon�tro�li� pro�ble�mo�wej� do�ty�czą�cej� wy�ko�rzy�sta�nia� fun�du�szu� „O”� w SB� RUSW
w Przy�su�sze, 23 IX 1988�r.,�s. 178–180;�ibi�dem,�Spra�woz�da�nie�z kon�tro�li�pro�ble�mo�wej�do�ty�czą�cej�wy�-
ko�rzy�sta�nia�fun�du�szu�„O”�w wy�ty�po�wa�nych�jed�nost�kach�WUSW�w Ra�do�miu�oraz�jed�nost�kach�te�re�no�-
wych, 28 IX 1988�r.,�s. 145–150.�

34 AIPN�Ra, 02/159,�Pro�to�kół�kon�tro�li�kom�plek�so�wej�pra�cy�SB�RUSW�w Przy�su�sze, 21 II 1985�r.,
s. 4–28;�ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�kom�plek�so�wej�SB�RUSW�w Zwo�le�niu, 3 XII 1986�r.,�s. 184–208;
AIPN�Ra, 02/162,�Pro�to�kół�kon�tro�li�kom�plek�so�wej�SB�RUSW�w Zwo�le�niu, 4 XI 1988�r.,�s. 120–130;
ibi�dem,�Pro�to�kół�kon�tro�li�kom�plek�so�wej�SB�RUSW�w Lip�sku, 29 XI 1988�r.,�s. 131–140.

35 A.�Zie�liń�ski,�op.�cit.,�pas�sim.
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że�kon�tro�le�by�ły�wy�ni�kiem�al�bo�za�pla�no�wa�nych�dzia�łań,�al�bo�po�dej�mo�wa�no�je�na sku�tek
róż�nych�im�pul�sów�ze�wnętrz�nych�w re�ak�cji�na wy�ni�ka�ją�ce�z nich�nie�pra�wi�dło�wo�ści�czy�-
nio�ne�przez�po�szcze�gól�nych�funk�cjo�na�riu�szy.�Szcze�gól�ną�tu�taj�gru�pą�by�ły�nad�uży�cia�do�-
ko�ny�wa�ne�na szko�dę�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go.�W swo�ich�do�cie�ka�niach�Zie�liń�ski�wska�zał
na�za�cho�wa�ne�w ak�tach�MSW�ma�te�ria�ły�do�ty�czą�ce�m.in.�KW�MO/WUSW�w Ra�do�miu,
któ�re�wy�two�rzo�no�pod�czas�in�spek�cji�za�rów�no�pla�no�wych,�jak�i prze�pro�wa�dzo�nych�na sku�-
tek�czyn�ni�ków�ze�wnętrz�nych.�Przy�kła�dem�mo�że�być�po�stę�po�wa�nie�kon�tro�l�ne�wszczę�te
w 1981�r.�prze�ciw�ko�by�łe�mu�już�wów�czas�ko�men�dan�to�wi�wo�je�wódz�kie�mu�MO�w Ra�do�-
miu�płk.�Ma�ria�no�wi�Mo�zga�wie�(awan�so�wa�ne�mu�nie�co�wcze�śniej�na dy�rek�to�ra�ge�ne�ral�-
ne�go�MSW)�w związ�ku�z nad�uży�cia�mi�w go�spo�dar�ce�fun�du�szem�„O”,�po�le�ga�ją�cy�mi
na ła�ma�niu�In�struk�cji�nr 001�z 2�stycz�nia 1970�r.�Do�ty�czy�ło�to�fi�nan�so�wa�nia�wy�dat�ków
np.�na ce�le�kon�sump�cyj�ne�z po�zy�cji 1.,�czy�li�wy�na�gro�dze�nia�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków,
dla�któ�rych�mia�ły�być�ku�po�wa�ne�na�gro�dy�rze�czo�we�(w isto�cie�ni�gdy�ich�nie�otrzy�ma�li).
An�to�ni�Zie�liń�ski�po�sta�wił�te�zę,�że�ła�god�ne�po�trak�to�wa�nie�Mo�zga�wy�(po awan�sie�do MSW
nie�do�tknę�ły�go�żad�ne�du�że�kon�se�kwen�cje)�za�chę�ci�ło�do po�dob�nych�dzia�łań�in�ne�go�funk�-
cjo�na�riu�sza�z ra�dom�skiej�ko�men�dy�–�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu III mjr.�Ta�de�usza�Ża�biń�skie�-
go,� któ�ry� –� jak� wy�ni�ka� z po�wyż�szych� usta�leń� –� w la�tach 1982–1985� sfał�szo�wał
po�kwi�to�wa�nia�wy�dat�ków�ope�ra�cyj�nych�i tym�sa�mym�wy�łu�dził�kwo�tę�ok. 121�tys.�zł.�Nie
po�trak�to�wa�no�go�jed�nak�tak�ła�god�nie�jak�Mo�zga�wy.�Ża�biń�skie�go�zde�gra�do�wa�no�za to
do pod�po�rucz�ni�ka�i 15�ma�ja 1985�r.�wy�da�lo�no�ze�służ�by36.
An�to�ni�Zie�liń�ski,�opi�su�jąc�ma�te�ria�ły�z kon�tro�li,�stwier�dził,�że�są�one�po pierw�sze�do�-

brym� źró�dłem� in�for�ma�cji� o dzia�ła�niach� nie�zgod�nych� z obo�wią�zu�ją�cy�mi� prze�pi�sa�mi,
po dru�gie�po�ka�zu�ją�spo�sób�po�strze�ga�nia�re�sor�tu�i je�go�kon�kret�nych�struk�tur�przez�kon�-
tro�lu�ją�cych,�a po trze�cie�–�co�jest�waż�ne�dla�dal�szych�roz�wa�żań�–�cho�ciaż�są�ma�te�ria�łem
o cha�rak�te�rze�wtór�nym,�na�bie�ra�ją�„du�że�go�zna�cze�nia�wsku�tek�ma�so�we�go�nisz�cze�nia�(wy�-
pro�wa�dza�nia�po�za re�sort)�akt�w la�tach 1989–1990”37.
W trak�cie�kwe�ren�dy�w ar�chi�wa�liach�po by�łej�SB�część�ba�da�czy�sku�pia�się�przede

wszyst�kim�na ak�tach�ope�ra�cyj�nych�i nie�do�strze�ga,�że�ma�te�ria�ły�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�mo�gą
być�nie�oce�nio�nym�źró�dłem�in�for�ma�cji,�zwłasz�cza�wte�dy,�gdy�pod�sta�wo�wa�do�ku�men�ta�-
cja�zo�sta�ła�znisz�czo�na.�Tak�się�dzie�je�w przy�pad�ku�tych�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków,�któ�-
rych�tecz�ki�per�so�nal�ne�i pra�cy�zo�sta�ły�znisz�czo�ne�(cza�sa�mi�tak�że�sta�ra�no�się�„wy�czy�ścić”
i in�ne�ak�ta38),�a je�dy�ne�śla�dy�po�zo�sta�ły�w po�sta�ci�od�pi�sów�zgro�ma�dzo�nych�w róż�ne�go�ro�-
dza�ju�spra�wach�ope�ra�cyj�nych,�ewen�tu�al�nie�za�pi�sów�do�ko�na�nych�wła�śnie�w ak�tach�ad�mi�-
ni�stra�cyj�nych.�Tak�jest�rów�nież�w in�nych�sy�tu�acjach,�np.�do�ty�czą�cych�funk�cjo�na�riu�szy
za�trud�nio�nych�na eta�tach�nie�jaw�nych,�dość�rzad�ko�spo�ty�ka�nych�po�za cen�tra�lą�MSW.�Przy�-
pa�dek�ta�ki�do�ty�czy�rów�nież�WUSW�w Ra�do�miu.
We�dług�Woj�cie�cha�Fra�zi�ka�za�trud�nia�nie�pra�cow�ni�ków�SB�na eta�tach�nie�jaw�nych�by�-

ło�przez�wie�le�lat�nie�ja�ko�za�re�zer�wo�wa�ne�dla�wy�wia�du�(De�par�ta�ment�I)�i kontr�wy�wia�du
(De�par�ta�ment�II).�Ko�niecz�ność�roz�po�zna�nia�za�gro�żeń�w wiel�kich�za�kła�dach�prze�my�sło�-
wych�spra�wi�ła,�że�ta�ką�for�mę�pra�cy�wpro�wa�dzo�no�w 1973�r.�w De�par�ta�men�cie III MSW
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36 Ibi�dem,�s. 19–22, 37–38;�A.�Kut�kow�ski, M.�Krzysz�to�fik,�Twa�rze�ra�dom�skiej�bez�pie�ki.�Ka�ta�log�wy�-
sta�wy,�Lu�blin 2008,�s. 67, 75.

37 A.�Zie�liń�ski,�op.�cit.,�s. 35.
38 Naj�bar�dziej�zna�ny�przy�kład�opi�su�ją�Sła�wo�mir�Cenc�kie�wicz�i Piotr�Gon�tar�czyk�w SB�a Lech�Wa�-

łę�sa.�Przy�czy�nek�do bio�gra�fii,�Gdańsk–War�sza�wa–Kra�ków 2008.
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oraz�w wy�bra�nych�ko�men�dach�wo�je�wódz�kich�MO.�Oso�by�za�trud�nio�ne�na eta�tach�nie�-
jaw�nych�by�ły�opła�ca�ne�z fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go39.�Po po�wsta�niu�„So�li�dar�no�ści”�jed�nym
ze�sta�wia�nych�przed ni�mi�za�dań�–�jak�pod�kre�śla�Grze�gorz�Maj�chrzak�–�by�ło�nie�tyl�ko
roz�bi�ja�nie�związ�ku,�lecz�tak�że�zaj�mo�wa�nie�kie�row�ni�czej�ro�li�w je�go�struk�tu�rach�czy�zdo�-
by�wa�nie�wpły�wo�wej�po�zy�cji40.
W oma�wia�nym�przez�Fra�zi�ka�źró�dle�z 18�li�sto�pa�da 1972�r.�(No�we�for�my�pra�cy�ope�-

ra�cyj�nej�w za�kre�sie�ochro�ny�go�spo�dar�ki�na�ro�do�wej)�wymieniono�m.in.�za�da�nia�sta�wia�ne
funk�cjo�na�riu�szom�na eta�tach�nie�jaw�nych.�W jed�nym�z punk�tów�au�tor�do�ku�men�tu�pi�sze,
że�po�win�ni�oni�rów�nież�zaj�mo�wać�się�ty�po�wa�niem�„ta�kich�zja�wisk�lub�fak�tów,�któ�re�win�-
ny�stać�się�obiek�tem�na�szych�za�in�te�re�so�wań,�z rów�no�cze�snym�okre�śle�niem�np.�ew[en�tu�-
al�nych]�źró�deł�in�for�ma�cji�lub�spo�so�bów�wy�ja�śnia�nia”.�Nie�co�da�lej�wska�za�no�też�na dwie
dro�gi�wy�bo�ru�kan�dy�da�tów�na oso�by�za�trud�nio�ne�na eta�tach�nie�jaw�nych:
„–�skie�ro�wy�wać�na�szych�pra�cow�ni�ków,�któ�rzy�zdo�by�li�kwa�li�fi�ka�cje�od�po�wia�da�ją�ce

tym�kry�te�riom;
–�uka�dro�wie�nie�lu�dzi,�z któ�ry�mi�ma�my�wie�lo�let�nie�kon�tak�ty,�są�z na�szą�służ�bą�zwią�-

za�ni�i w pew�nym�sen�sie�prze�szko�le�ni”41.
Kry�te�ria�te�speł�niał�nie�zwy�kle�cen�ny�dla�Wy�dzia�łu�III/III�-A/V/OG�SB�w Ra�do�miu

taj�ny�współ�pra�cow�nik�no�szą�cy�wów�czas�pseu�do�nim�„Ka�zi�mierz”.�Je�go�dzia�łal�ność�ja�ko
funk�cjo�na�riu�sza�„bez�pie�ki”�na eta�cie�nie�jaw�nym�obej�mo�wa�ła�okres�od 1987�do 1990�r.,
cho�ciaż�ze�służ�ba�mi�współ�pra�co�wał�od 1977�r.�Ze�wszech�miar�słusz�na jest�opi�nia�Mar�-
ci�na Krzysz�to�fi�ka�i Ar�ka�diu�sza�Kut�kow�skie�go,�któ�rzy�wska�za�li,�że�to�przy�pa�dek�„bar�dzo
in�te�re�su�ją�cy�i wart�wni�kli�wych�ba�dań�na�uko�wych”,�gdyż�z re�gu�ły�oso�bo�we�źró�dła�in�for�-
ma�cji�by�ły�przyj�mo�wa�ne�do SB�po zde�kon�spi�ro�wa�niu�–�na eta�ty�jaw�ne42.�Wy�pa�da�za�zna�-
czyć,� że� czę�ścio�wa� od�po�wiedź� na po�sta�wio�ne� wów�czas� py�ta�nie,� dla�cze�go� do�szło
do uka�dro�wie�nia�te�go�wła�śnie�in�for�ma�to�ra,�znaj�du�je�się�m.in.�w do�ku�men�ta�cji�kon�tro�l�nej
do�ty�czą�cej�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go,�a po�niż�sze�roz�wa�ża�nia�sta�no�wią�przy�czy�nek�do dal�-
szych�ba�dań.
Pod ko�niec 1989�r.,�już�po re�or�ga�ni�za�cji�struk�tur�SB,�w wy�ni�ku�któ�rej�w WUSW�Ra�-

do�miu�po�wstał�Wy�dział�Ochro�ny�Go�spo�dar�ki�(w je�go�skład�wszedł�m.in.�daw�ny�Wy�-
dział V),�prze�pro�wa�dzo�no�kom�plek�so�wą�kon�tro�lę�je�go�pra�cy.�W punk�cie�do�ty�czą�cym
sy�tu�acji�ka�dro�wej�za�pi�sa�no,�że�„od dnia 28�lu�te�go 1987�r.�wy�dział�za�trud�nia�na eta�cie�nie�-
jaw�nym�pra�cow�ni�ka�wy�stę�pu�ją�ce�go�ja�ko�TW�ps.�«Ka�zi�mierz»,�nr�rej. 2548.�Jest�to�bar�-
dzo�cen�ne,�ofen�syw�ne�źró�dło.�W opar�ciu�o je�go�in�for�ma�cje�za�ło�żo�no�i zre�ali�zo�wa�no
po�nad 100�spraw�ewi�denc[ji]�ope�rac[yj�nej],�głów�nie�po za�gad�nie�niu�pro�ble�ma�ty�ki�b[yłe�-
go]�pio�nu III.�Uczest�ni�czył�w wie�lu�kom�bi�na�cjach�ope�ra�cyj�nych.�Ak�tu�al�nie�ob�szar�je�go
za�in�te�re�so�wań�le�ży�po�za za�kre�sem�dzia�ła�nia�pio�nu�ochro�ny�go�spo�dar�ki,�stąd�kwe�stia�je�-
go�wy�ko�rzy�sta�nia�wy�ma�ga�pil�ne�go�roz�wią�za�nia.�Do�ty�czy�to�rów�nież�for�my�wy�na�gra�dza�-
nia,�bo�wiem�je�go�wy�na�gro�dze�nie�w znacz�nym�stop�niu�ogra�ni�cza�wy�dat�ki�z poz[ycji] 1.
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39 W.�Fra�zik,�Eta�ty�nie�jaw�ne,�pra�ca�pod przy�kry�ciem,�gru�py�in�ter�wen�cyj�ne,�kon�sul�tan�ci�–�no�we�for�-
my�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�pio�nu III Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�w za�kła�dach�pra�cy�we�dług�do�ku�men�tu�z 1972�r.
[w:]�Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji…,�s. 237–239.

40 G.�Maj�chrzak,�Po�cząt�ki�„ochro�ny”�NSZZ�„So�li�dar�ność”�przez�Służ�bę�Bez�pie�czeń�stwa�(wrze�-
sień 1980–kwie�cień 1981),�„Pa�mięć�i Spra�wie�dli�wość” 2003,�nr 2,�s. 301–305.

41 W.�Fra�zik,�op.�cit.,�s. 240–251.
42 A.�Kut�kow�ski, M.�Krzysz�to�fik,�op.�cit.,�s. 20.
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i 2.�fun�du�szu�[ope�ra�cyj�ne�go]”.�Kon�ty�nu�acja�tych�roz�wa�żań�znaj�du�je�się�kil�ka�aka�pi�tów
da�lej.�W punk�cie�do�ty�czą�cym�fun�du�szu�„O”�za�war�to�uwa�gę,�że�jest�on�nad�mier�nie�ob�-
cią�żo�ny�„wy�dat�ka�mi�z poz[ycji] 6.�na wy�na�gro�dze�nie�pra�cow�ni�ka�na eta�cie�nie�jaw�nym”,
i z te�go�wzglę�du,�jak�i przej�ścia�„ochra�nia�ne�go�ope�ra�cyj�nie�przez�te�go�pra�cow�ni�ka�śro�-
do�wi�ska�do in�ne�go�pio�nu,�kwe�stia�ta�wy�ma�ga�roz�wią�za�nia”.�O tym,�jak�du�ża�by�ła�to�ska�-
la�pro�ble�mu,�świad�czy�fakt,�że�w cią�gu�trzech�kwar�ta�łów 1989�r.�wy�dział�na za�da�nia
do�ty�czą�ce� „ochro�ny� go�spo�dar�ki� na�ro�do�wej”� wy�dał� łącz�nie 2 483 315 zł,� z cze�go
na pozycję 1.�–�508 315 zł,�na po�zy�cję 2.�–�2000 zł,�na po�zy�cję 3.�–�206 000 zł,�a na po�-
zy�cję 6.�–�1 766 691�zł43.�Na�le�ży�za�zna�czyć,�że�pro�to�kół�ww.�kon�tro�li�jest�je�dy�nym�od�na�-
le�zio�nym�do�tąd�do�ku�men�tem�opi�so�wym,�w któ�rym�znaj�du�je�się�ad�no�ta�cja�o wy�dat�kach
przy�na�leż�nych�do po�zy�cji 6.�fun�du�szu�„O”,�tj.�o�wy�na�gro�dze�niach�funk�cjo�na�riu�szy�na eta�-
tach�nie�jaw�nych.
Tym�nie�zwy�kle�cen�nym�taj�nym�współ�pra�cow�ni�kiem,�za�re�je�stro�wa�nym�pod nr. 2548,

by�ła�Ewa�So�ból�–�ra�dom�ska�dzia�łacz�ka�Ko�mi�te�tu�Obro�ny�Ro�bot�ni�ków,�a na�stęp�nie�władz
Re�gio�nu�NSZZ�„So�li�dar�ność”�Zie�mia�Ra�dom�ska,�in�ter�no�wa�na w okre�sie�sta�nu�wo�jen�ne�-
go.�Pod�czas�swo�jej�współ�pra�cy�z SB�i dzia�łal�no�ści�w jej�struk�tu�rach�no�si�ła�ko�lej�no�pseu�-
do�ni�my:�„Ce�sarz”,�„An�drzej”,�„Zby�szek”,�„Ka�rol”�i „Mo�tyl”,�a na�stęp�nie�„Ka�zi�mierz”44.
War�to�wspo�mnieć,�że�każ�dy�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�jest�uni�ka�to�wy,�któ�ry�moż�na po�rów�nać
do od�ci�sków�li�nii�pa�pi�lar�nych,�stąd�nu�mer 2548�mógł�od�no�sić�się�tyl�ko�do jed�nej�re�je�-
stra�cji.�Po�łą�cze�nie�te�go�nu�me�ru�z oso�bą�wy�stę�pu�ją�cą�pod pseu�do�ni�mem�„Ka�zi�mierz”�od�-
naj�du�je�my�tak�że�np.�w ma�te�ria�łach�spra�wy�ope�ra�cyj�nej�Wy�dzia�łu VWUSW�w Ra�do�miu
do�ty�czą�cej�pró�by�utwo�rze�nia�Ko�mi�sji�Za�kła�do�wej�NSZZ�„So�li�dar�ność”�w Za�kła�dach�Me�-
ta�lo�wych�im.�gen.�„Wal�te�ra”�w Ra�do�miu45.�Z in�ne�go�ro�dza�ju�do�ku�men�ta�cji�do�wia�du�je�-
my� się� ko�lej�nych� szcze�gó�łów� związ�ku� TW� ps.� „Ka�zi�mierz”� z SB.� Z roz�ka�zów
per�so�nal�nych�wy�ni�ka,�że�So�ból�zo�sta�ła�przy�ję�ta�do służ�by�w 1987�r.,�a ode�szła�z niej
w 1990�r.�w stop�niu�star�sze�go�sier�żan�ta46.
W za�so�bie�ar�chi�wal�nym�De�le�ga�tu�ry�IPN�w Ra�do�miu�brak�jest�za�rów�no�akt�per�so�nal�-

nych,�jak�i pra�cy�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka�wy�stę�pu�ją�ce�go�pod wska�za�ny�mi�wy�żej�pseu�-
do�ni�ma�mi,� jak� rów�nież� akt� oso�bo�wych� funk�cjo�na�riu�sza� po�zo�sta�ją�ce�go� na eta�cie
nie�jaw�nym.�Nie�sie�to�za so�bą�wie�le�kon�se�kwen�cji�od�no�szą�cych�się�do bra�ku�moż�li�wo�ści
peł�ne�go�oce�nie�nia�pra�cy�tej�oso�by.�Nie�jest�jed�nak�tak,�że�do�ko�na�nie�ta�kiej�oce�ny�nie�jest
moż�li�we.�Za�cho�wa�ły�się�bo�wiem�nie�tyl�ko�znaj�du�ją�ce�się�w wie�lu�spra�wach�ope�ra�cyj�-
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43 AIPN�Ra, 02/143,�t. 3,�Pro�to�kół�kon�tro�li�kom�plek�so�wej�Wy�dzia�łu�Ochro�ny�Go�spo�dar�ki�WUSW
w Ra�do�miu, 17 XI 1989�r.,�s. 143–153.

44 Zo�sta�ła�zi�den�ty�fi�ko�wa�na w 2008�r.�przez�An�drze�ja�So�bie�ra�ja�w je�go�wspo�mnie�niach�Ra�dom�ska
dro�ga�do wol�no�ści 1980–1984,�Ra�dom 2008,�s. 491�oraz�edy�cji�źró�deł�Po�cząt�ki�nie�za�leż�ne�go�ru�chu�chłop�-
skie�go 1978–1980.�Ko�mi�tet�Sa�mo�obro�ny�Chłop�skiej�Zie�mi�Lu�bel�skiej.�Ko�mi�tet�Sa�mo�obro�ny�Chłop�skiej
Zie�mi�Gró�jec�kiej,�wstęp,�wy�bór�i oprac. M.�Cho�ma�-Ju�siń�ska, M.�Krzysz�to�fik,�Lu�blin 2008,�s. 218.�Zob.
też:�„So�li�dar�ność”�Zie�mia�Ra�dom�ska�w do�ku�men�tach 1980–1989,�wstęp,�wy�bór�i oprac. M.�Wierz�bic�ki,
Lu�blin 2010,�s. 18; M.�Wierz�bic�ki,�NSZZ�„So�li�dar�ność”�Re�gion�Zie�mia�Ra�dom�ska [w:]�NSZZ�„So�li�dar�-
ność” 1980–1989,�t. 5,�red.�Ł.�Ka�miń�ski,�G.�Wa�li�gó�ra,�War�sza�wa 2010,�s. 439;�Jaw�nie�i w pod�zie�miu.
Wspo�mnie�nia�lu�dzi�„So�li�dar�no�ści”�re�gio�nu�ra�dom�skie�go�(1980–1989),�wstęp,�wy�bór�i oprac.�K.�Sło�-
wiń�ski,�Lu�blin 2010,�s. 8.

45 AIPN�Ra, 05/710,�Spra�wa�ope�ra�cyj�ne�go�spraw�dze�nia�kryp�to�nim�„Ko�mi�sja”,�pas�sim.
46 AIPN�Ra, 59/64,�Roz�ka�zy�per�so�nal�ne�sze�fa�WUSW�w Ra�do�miu�(kse�ro�ko�pie�do�ty�czą�ce�funk�cjo�-

na�riu�szy�SB),�s. 37;�AIPN�Ra, 59/82,�Roz�ka�zy�per�so�nal�ne�sze�fa�WUSW�w Ra�do�miu�(kse�ro�ko�pie�do�ty�-
czą�ce�funk�cjo�na�riu�szy�SB),�s. 38.
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nych�(ze�wspo�mnia�ne�go�pro�to�ko�łu�wie�my,�że�ów�TW�ak�tyw�nie�uczest�ni�czył�w po�nad stu
spra�wach)�od�pi�sy�do�nie�sień� i oce�ny�pra�cy�TW�–�z za�war�ty�mi�w nie�któ�rych�ko�piach
informa�cjami�o wy�pła�tach�z fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�–�lecz�tak�że�róż�ne�go�ro�dza�ju�do�ku�-
men�ty�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�cha�rak�te�ry�zu�ją�ce�oma�wia�ną�oso�bę.�To�wła�śnie�w tym�przy�pad�ku
m.in. za�cho�wa�ne�do dzi�siaj�nie�licz�ne�ze�sta�wie�nia�ka�so�we�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�Wy�-
dzia�łu�V/WOG�WUSW�w Ra�do�miu�da�ją�nam�szan�sę�na czę�ścio�we�choć�by�od�two�rze�nie
wy�so�ko�ści�wy�pła�ca�nych�kwot�z po�zy�cji 6.,�ale�przede�wszyst�kim�ujaw�nie�nie,�na ja�kie�ce�-
le�by�ły�one�prze�zna�cza�ne�(to�dla�od�mia�ny�je�dy�ne�do�ku�men�ty�ka�so�we�od�no�szą�ce�się�do po�-
zy�cji 6.�od�na�le�zio�ne�do�tąd�w za�so�bie�ar�chi�wal�nym�De�le�ga�tu�ry�IPN�w Ra�do�miu).
Z ra�por�tu� ka�so�we�go� za I kwar�tał 1990� r.� wie�my,� że� ca�ły� fun�dusz� „O”� WOG

wynosił 2 090 244 zł�(na do�ku�men�cie�znaj�du�ją�się�ko�rek�ty�kwot�wy�ni�ka�ją�ce�za�pew�ne
z omy�łek�ra�chun�ko�wych�pod�czas�bi�lan�so�wa�nia�wpły�wów�i wy�dat�ków�z ka�sy�fun�du�-
szu „O”�–�w ni�niej�szym�ar�ty�ku�le�po�da�no�da�ne�po ko�rek�cie).�Do�ko�na�no�z nie�go 12�wy�-
płat�na kwo�tę 1 995 486 zł,�przy czym�TW�ps.�„Ka�zi�mierz” 10�stycz�nia�i 1�mar�ca�ode�brał
łącz�nie 1 883 086 zł�z po�zy�cji 6.�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go,�a za�tem�po�nad 90�proc.47 Z roz�-
li�cze�nia�nr 4/90�do�wia�du�je�my�się,�że�kwo�ta 588 750 zł�wy�pła�co�na w stycz�niu�by�ła�rów�-
no�waż�ni�kiem�za wy�ży�wie�nie�oraz�po�bo�ra�mi�za sty�czeń 1990�r.,�a w roz�li�cze�niu�nr 12/90
znaj�du�je�się�za�pis,�że�kwo�ta 1 294 336 zł�to�po�bo�ry�za lu�ty�i wy�rów�na�nie�upo�sa�że�nia
za IV kwar�tał 1990�r.�(po�win�no�być: 1989�r.).�Po�kwi�to�wa�nia�od�bio�ru�pie�nię�dzy�–�jak�za�-
zna�czo�no�w do�ku�men�tach�–�znaj�do�wa�ły�się�w tecz�ce�per�so�nal�nej�TW�ps.�„Ka�zi�mierz”48.
Jesz�cze�bar�dziej�wstrzą�sa�ją�ce�jest�ze�sta�wie�nie�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�za II kwar�-

tał 1990�r.�Otóż�w do�ku�men�cie�zna�lazł�się�za�pis,�że�w ka�sie�WOG�na pierw�szy�dzień
kwar�ta�łu�znaj�do�wa�ło�się 94 458 zł�(po sko�ry�go�wa�niu�błę�dów�prze�nie�sio�nych�z roz�li�cze�-
nia�za I kwar�tał),�w tym�okre�sie�wpły�nę�ło�do ka�sy 3 400 000 zł,�wy�dat�ko�wa�no�kwo�-
tę 3 321 350 zł�(wy�na�gro�dze�nie�pra�cow�ni�ków�na eta�tach�nie�jaw�nych�–�choć,�cy�tu�jąc
in�struk�cję,�uży�wa�no�licz�by�mno�giej,�to�jed�nak�za�pis�w tym�kon�kret�nym�przy�pad�ku�do�ty�-
czył�jed�nej�oso�by),�a na za�mknię�ciu�okre�su�roz�li�cze�nio�we�go�po�zo�sta�ło 173 108 zł.�W cią�-
gu�dwóch�mie�się�cy�wy�ko�na�no�za�le�d�wie�trzy�ope�ra�cje�fi�nan�so�we:�dwu�krot�nie�ka�sa�zo�sta�ła
za�si�lo�na na ww.�kwo�tę,�a trze�cia�ope�ra�cja�to�wy�pła�ta�dla�TW�ps.�„Ka�zi�mierz”.�Za�ni�ka�ją�-
ca�ak�tyw�ność�SB�tuż�przed jej�li�kwi�da�cją�prze�ja�wia�ła�się�też�bra�kiem�ja�kich�kol�wiek�wy�-
płat� na ce�le� ope�ra�cyj�ne� (dla� in�nych�TW� czy� utrzy�ma�nie� LK),�wy�ka�zy�wa�ne� jesz�cze
w I kwar�ta�le.�Wy�da�je�się�zresz�tą,�że�nie�pla�no�wa�no�już�żad�nych�no�wych�wy�dat�ków,�sko�-
ro�pod�su�mo�wa�nie�na dzień 1�czerw�ca�zo�sta�ło�spo�rzą�dzo�ne…�trzy�dni�wcze�śniej�–�z da�tą
28�ma�ja 1990�r.49 Trze�ba�też�od�no�to�wać,�że�ta�je�dy�na (sic!)�wy�pła�ta�z po�zy�cji�6. fun�du�-
szu�„O”�dla�TW�ps.�„Ka�zi�mierz”�to�„od�pra�wa�z ty�tu�łu�zwol�nie�nia�i ekwi�wa�lent�wz.�za wy�-
ży�wie�nie�za m[ie�sią]c�lu�ty 1990�r.”50.
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47 AIPN�Ra, 02/152,� t. 2,� Ra�port� ka�so�wy�Wy�dzia�łu�Ochro�ny�Go�spo�dar�ki�WUSW�w Ra�do�miu
od 1 I do 31 III 1990�r.,�s. 3–4.

48 Ibi�dem,�Roz�li�cze�nie�nr 4/90, 10 I 1990�r.,�s. 10–11;�ibi�dem,�Roz�li�cze�nie�nr 12/90, 1 III 1990�r.,
s. 17–18.

49 Ibi�dem,�Spra�woz�da�nie�o sta�nie�fun�du�szu�„O”�na dzień 1 IV 1990�r., 5 IV 1990�r.,�s. 5–6;�ibi�dem,
Ra�port�ka�so�wy�Wy�dzia�łu�Ochro�ny�Go�spo�dar�ki�WUSW�w Ra�do�miu�za okres�od 1 IV do 31 V 1990�r.,
s. 28–29;�ibi�dem,�Spra�woz�da�nie�o sta�nie�fun�du�szu�„O”�na dzień 1 VI 1990�r., 28 V 1990�r.,�s. 24–25.

50 Ibi�dem,� Ra�port� ka�so�wy� Wy�dzia�łu� Ochro�ny� Go�spo�dar�ki� WUSW� w Ra�do�miu� za okres
od 1 IV do 31 V 1990�r.,�s. 28–29;�ibi�dem,�Roz�li�cze�nie�nr 3/90, 24 V 1990�r.,�s. 30–31.
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Sprawozdanie o stanie funduszu „O” na dzień 1 IV 1990 r. (pierwsza strona), 

5 IV 1990 r. AIPN Ra, 02/152, t. 2

AIPN�Ra
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W ak�tach�za�cho�wa�ły�się� rów�nież�za�pi�sy�do�ty�czą�ce�wy�na�gro�dze�nia�„Ka�zi�mie�rza”
w 1989�r.,�któ�re�za�miesz�czo�no�w ta�be�li�nr 2.�Ty�tu�ły�po�szcze�gól�nych�wy�płat�po�zwa�la�ją
wy�cią�gnąć�wnio�ski�co�do re�la�cji�mię�dzy�TW�a SB�oraz�wy�na�gro�dze�nia�za wy�ko�ny�wa�ne
za�da�nia.�Trze�ba�mieć�na uwa�dze,�że�do�ty�czą�one�wy�jąt�ko�we�go�okre�su�w naj�now�szych
dzie�jach�Pol�ski,�czy�li�trans�for�ma�cji�ustro�jo�wej�i wy�bo�rów�w dniu 4�czerw�ca 1989�r.,
w wy�ni�ku�któ�rych�ukształ�to�wał�się�tzw.�sejm�kon�trak�to�wy,�a we�wrze�śniu�po�wstał�pierw�-
szy�rząd�pol�ski�po 1945�r.�z nie�ko�mu�ni�stycz�nym�pre�mie�rem.�Po�zwa�la�ją�po�za tym�po�sta�-
wić�py�ta�nia�o ro�lę�te�go�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka�w lo�kal�nym�kon�tek�ście�tych�wy�da�rzeń.

Ta be la nr 2. Wy na gro dze nie TW ps. „Ka zi mierz” za trud nio ne go na sta no wi sku

funk cjo na riu sza na eta cie nie jaw nym

Nr 

roz li cze nia

Kwo ta 

w zł
Ty tu łem

Da ta 

roz li cze nia

19/89 79 444
Po�bo�ry�i ekwi�wa�lent�pie�nięż�ny�wz.�za wy�ży�wie�nie

za m[ie�sią]c�lu�ty
6 II 1989�r.

34/89 199 172
Po�bo�ry�i ekwi�wa�lent�pie�nięż�ny�wz.�za wy�ży�wie�nie
za m[ie�sią]c�ma�rzec 1989�r.�oraz�wy�rów�na�nie�
pod�wyż�ki�płac�za m[ie�sią]c�sty�czeń�i lu�ty 1989�r.

6 III 1989�r.

3/89 144 160
Po�bo�ry,�rów�no�waż�nik�pie�nięż�ny�wz.�za wy�ży�wie�nie

za m[ie�sią]c�kwie�cień 1989�r.�oraz�na�gro�da�
oka�zjo�nal�na z oka�zji 8�mar�ca

5 IV 1989�r.

13/89 233 545

Rów�no�waż�nik�za umun�du�ro�wa�nie,�rów�no�waż�nik
za wy�ży�wie�nie�za V [19]89�[r.],�wy�rów�na�nie�

rów�no�waż�ni�ka�za wy�ży�wie�nie�za III i IV [19]89�[r.],
po�bo�ry�za m[ie�sią]c V [19]89�[r.]

5 V 1989�r.

18/89 20 000 Na�gro�da�z oka�zji 1�Ma�ja 9 V 1989�r.

38/89 131 780
Po�bo�ry,�rów�no�waż�nik�pie�nięż�ny�wz.�za wy�ży�wie�nie

za m[ie�sią]c�czer�wiec 1989�r.
5 VI 1989�r.

3/89 138 954
Po�bo�ry,�rów�no�waż�nik�wz.�za wy�ży�wie�nie�za m[ie�sią]c
li�piec 1989�r.�oraz�wy�rów�na�nie�rów�no�waż�ni�ka�

za m[ie�sią]ce�maj�i czer�wiec
6 VII 1989�r.

10/89 174 400
Po�bo�ry,�rów�no�waż�nik�wz.�za wy�ży�wie�nie�
za m[ie�sią]c�sier�pień�oraz�na�gro�da�
z oka�zji�Świę�ta�Od�ro�dze�nia�Pol�ski

8 VIII 1989�r.
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Źró�dło:�AIPN�Ra,� 02/152,� t.� 2,�Dokumentacja� dotycząca� funduszu�„O”�w�Wydziale�Ochrony
Gospodarki,�s.�35,�37,�58,�59,�76,�77,�83–85,�89,�90,�100,�101,�106,�107,�127,�128,�146,�148,�152,
153,�159,�160,�180–182,�186,�188,�189,�191,�192,�232,�233.�Należy�zaznaczyć,�że�każdy�druk
rozliczenia�otrzymywał�kolejny�numer�w�danym�kwartale,�stąd�też�zestawienia�takie�zawierają
w roku�najwyżej�cztery�rozliczenia�oznaczone�tym�samym�numerem.

Wy�so�kość�kwot�wy�pła�ca�nych�z fun�du�szu�„O”�jest�do�dat�ko�wo�do�wo�dem�zja�wi�ska
upad�ku�pe�ere�low�skiej�go�spo�dar�ki�i ga�lo�pu�ją�cej�in�fla�cji�z koń�ca�lat�osiem�dzie�sią�tych,�któ�-
ra�po�wo�do�wa�ła�ko�niecz�ność�in�ter�wen�cyj�ne�go�zwięk�sza�nia�tak�że�na�kła�dów�na ww.�cel.
Dla�te�go 20�mar�ca 1989�r.�mi�ni�ster�spraw�we�wnętrz�nych�za�de�cy�do�wał�m.in.�o do�raź�-
nym�–�tyl�ko�do koń�ca 1989�r.�–�zwięk�sze�niu�jed�no�ra�zo�wej�wy�pła�ty�z fun�du�szu�ope�ra�cyj�-
ne�go� z 25 000� do 50 000 zł� za wy�ko�na�nie� za�da�nia� lub� z ty�tu�łu� zwro�tu� kosz�tów
ope�ra�cyj�nych�za�twier�dza�nych�przez�sze�fa�WUSW.�Z 300�do 1000 zł�wzro�sła�kwo�ta�zwol�-
nie�nia�dys�po�nen�tów�z do�ku�men�to�wa�nia�wy�dat�ków�na ce�le�kon�sump�cyj�ne�ory�gi�nal�ny�mi
ra�chun�ka�mi.�Za�stęp�cy�sze�fa�WUSW�ds.�SB�oraz�ds.�MO�zo�sta�li�upo�waż�nie�ni�do wy�płat
z fun�du�szu�„O”�do 40 000 zł,�na�to�miast�dys�po�nen�ci�trze�cie�go�stop�nia�–�do�30 000�zł51.
Kil�ka�dni�póź�niej, 11�kwiet�nia 1989�r.,�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�WUSW�w Ra�-

do�miu�kpt.�Ka�zi�mierz�Sa�sal�po�in�for�mo�wał�na�czel�ni�ków�wy�dzia�łów�oraz�sze�fów�RUSW
o przy�zna�niu�im�zakładanej�w pla�nie�rocz�nym�kwo�ty�na fun�dusz�ope�ra�cyj�ny.�Wia�do�mo,
że�dla�Wy�dzia�łu V za�re�zer�wo�wa�no 2 200 000 zł52 (rok�wcze�śniej�by�ło�to 1 550 000�zł). Dzię�-

51 AIPN�Ra, 02/143,�t. 3,�Pi�smo�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�WUSW�w Ra�do�miu�do na�czel�ni�ka
Wy�dzia�łu VWUSW�w Ra�do�miu�w spra�wie�jed�no�ra�zo�wych�wy�płat�z fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 7 IV 1989 r.,
s. 119–120.

52 Ibi�dem,� Pi�smo� na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� Ogól�ne�go�WUSW�w Ra�do�miu� do na�czel�ni�ka�Wy�dzia�-
łu VWUSW�w Ra�do�miu�w spra�wie�przy�zna�nej�kwo�ty�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 11 IV 1989�r.,�s. 121.

31/89 373 636

Po�bo�ry�za IX [19]89�[r.],�wy�rów�na�nie�ro�dzin�ne�go
od IV–VII [19]89�[r.],�wy�rów�na�nie�za VII i VIII
upo�sa�że�nia�za�sad�ni�cze�go�i za sto�pień,�ekwi�wa�lent�
wz.�za wy�ży�wie�nie�za IX [19]89�[r.],�wy�rów�na�nie
ekwiw[alen�tu]�za wy�ży�wie�nie�za VIII [19]89�[r.],�

osło�no�we�ro�dzin�ne�[za] VIII [19]89�[r.]

27 IX 1989�r.

32/89 271 600
Wy�rów�na�nie�po�bo�rów�za m[ie�sią]ce

VII–IX [19]89�[r.]
27 IX 1989�r.

2/89 526 236

Po�bo�ry�i ekwi�wa�lent�wz.�za wy�ży�wie�nie�
za m[ie�sią]c�paź�dzier�nik 1989�[r.],�na�gro�da�
z oka�zji�Świę�ta�MO�i SB,�na�gro�da�–�120�proc.�

upo�sa�że�nia�za czer�wiec 1989�[r.]

7 X 1989�r.

36/89 1 513 378

Po�bo�ry�za m[ie�sią]c�li�sto�pad�i gru�dzień 1989�[r.],�
ekwi�wa�lent�wz.�za wy�ży�wie�nie�za m[ie�sią]ce�jw.,�
jed�no�ra�zo�we�wy�rów�na�nie�upo�sa�że�nia,�wy�rów�na�nie
upo�saż[enia]�za X, XI,�na�gro�da�no�wo�rocz�na

30 XII 1989�r.
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ki�roz�dziel�ni�ko�wi�z te�go�do�ku�men�tu�wie�my,�że�w WUSW�w Ra�do�miu�były 24�ko�mór�ki
upraw�nio�ne�do dys�po�no�wa�nia�fun�du�szem�„O”53.�Jed�nak�bez�da�nych�znaj�du�ją�cych�się
w do�ku�men�ta�cji�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�nie�je�ste�śmy�w sta�nie�do�ko�nać�ja�kich�kol�wiek�po�-
rów�nań�wy�so�ko�ści�przy�zna�nych�środ�ków�po�szcze�gól�nym�ko�mór�kom,�co�by�ło�by�cie�ka�-
wym�ma�te�ria�łem�do roz�wa�żań�nad prio�ry�te�ta�mi�w pra�cy�ope�ra�cyj�nej�i po�zio�mem�ich
fi�nan�so�wa�nia.�Cie�ka�we�jest�na�to�miast,�że�w 1989�r.�li�mit�na na�gro�dy�i za�po�mo�gi�dla�funk�-
cjo�na�riu�szy�Wy�dzia�łu V wy�niósł 1 570 000�mln�zł�(nie�mógł�zo�stać�prze�kro�czo�ny)�i był
o ok. 700 000 zł�niż�szy�niż�na�kła�dy�na fun�dusz�„O”54.
Okres�li�kwi�da�cji�SB�oraz�two�rze�nia�struk�tur�UOP�za�koń�czył�się 31�lip�ca 1990�r.,�gdy

pierw�sza�służ�ba�prze�sta�ła�ist�nieć,�a dru�ga�roz�po�czę�ła�dzia�łal�ność.�Jest�to�tak�że�czas�za�-
my�ka�nia�roz�li�czeń�fi�nan�so�wych.�Dla�Wy�dzia�łu�Ochro�ny�Go�spo�dar�ki�SB�WUSW�w Ra�-
do�miu�ko�rzy�sta�nie�z fun�du�szu�„O”�za�koń�czy�ło�się�z dniem 28�czerw�ca 1990�r.,�gdy
doWy�dzia�łu�Fi�nan�so�we�go�zwró�co�no�po�zo�sta�łą�jesz�cze�kwo�tę�przeznaczoną�na ce�le�ope�-
ra�cyj�ne,�wy�no�szą�cą 173 108 zł�(o czym�po�in�for�mo�wa�no�tak�że�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Ogól�-
ne�go�WUSW)55.�
„Po�rząd�ko�wa�nia”�spraw�po koń�czą�cej�dzia�łal�ność�SB�do�wo�dzą�m.in.�bar�dzo�in�te�re�-

su�ją�ce�ak�ta�do�ty�czą�ce�bra�ko�wa�nia�do�ku�men�ta�cji,�głów�nie�fun�du�szu�„O”,�wy�two�rzo�ne
wWy�dzia�le III�-A/V,�a na�stęp�nie�WOG�w KW�MO/WUSW�w Ra�do�miu�(z lat 1979–1990).
Po�wo�łu�jąc�się�na wspo�mnia�ne�za�rzą�dze�nie�nr 034/74�do�ty�czą�ce�bra�ko�wa�nia�ma�te�ria�łów
w MSW,�od po�cząt�ku�lat�osiem�dzie�sią�tych XX w.�sys�te�ma�tycz�nie�nisz�czo�no�te�go�ty�pu
do�ku�men�ty�fi�nan�so�we�ja�ko�ozna�czo�ne�ka�te�go�rią�B�-256.�Naj�cie�kaw�szy�jest�jed�nak�pro�to�-
kół�bra�ko�wa�nia� z wrze�śnia 1989� r.,� spra�wia�ją�cy�–�ze�wzglę�du�na da�ty�wy�two�rze�nia
materiałów�–�wra�że�nie�swe�go�ro�dza�ju�„sprzą�ta�nia”,�gdyż�od�no�to�wa�no�w nim�do�ku�men�ty
na�wet�z 1981�r.�W oczy�rzu�ca�się�przede�wszyst�kim�brak�pod�sta�wy�praw�nej,�w opar�ciu
o któ�rą�nisz�czo�no�do�ku�men�ty,�oraz�brak�ka�te�go�rii�okre�śla�ją�cej�okres�ich�prze�cho�wy�wa�-
nia.�Znisz�czo�no�rów�nież�pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�w Wy�dzia�le V z 10�wrześ�nia
1986� r.57 Na szczę�ście� je�go�dru�gi�eg�zem�plarz�za�cho�wał� się�w ma�te�ria�łach�Wy�dzia�łu
Inspek�cji�WUSW�w Ra�do�miu,�któ�ry�pro�wa�dził�tę�kon�tro�lę58.

53 Ibi�dem,� Pi�smo� na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� Ogól�ne�go�WUSW�w Ra�do�miu� do na�czel�ni�ka�Wy�dzia�-
łu VWUSW�w Ra�do�miu�w spra�wie�przy�zna�nej�kwo�ty�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 6 IV 1988�r.,�s. 43.

54 Ibi�dem,�Pi�smo�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Fi�nan�so�we�go�WUSW�w Ra�do�miu�do na�czel�ni�ka�Wy�dzia�-
łu V WUSW�w Ra�do�miu�w spra�wie� przy�zna�nej� kwo�ty� li�mi�tu� fi�nan�so�we�go� na za�po�mo�gi� i na�gro�-
dy, 4 III 1989�r.,�s. 118.

55 Ibi�dem,�t. 4,�Pi�smo�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Ochro�ny�Go�spo�dar�ki�WUSW�w Ra�do�miu�do na�czel�ni�ka
Wy�dzia�łu�Fi�nan�so�we�go�WUSW�w Ra�do�miu�w spra�wie�zwro�tu�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go, 28 VI 1990�r.,
s. 4.

56 AIPN�Ra, 02/152,�t. 1,�Pro�to�kół�bra�ko�wa�nia�akt�nr 1/87�(do�ku�men�ta�cji�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go
z 1984�r.), 2 II 1987�r.,�s. 16–19;�ibi�dem,�Pro�to�kół�bra�ko�wa�nia�akt�nr 1/86�(do�ku�men�ta�cji�fun�du�szu�ope�-
ra�cyj�ne�go�z 1983�r.), 4 VI 1986�r.,�s. 22–25;�ibi�dem,�Pro�to�kół�bra�ko�wa�nia�akt�nr 1/85�(do�ku�men�ta�cji�fun�-
du�szu� ope�ra�cyj�ne�go� z 1982� r.), 5 I 1985� r.,� s. 28–31;� ibi�dem,� Pro�to�kół� bra�ko�wa�nia� akt� nr 1/84
(do�ku�men�ta�cji�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�z 1981�r.), 8 V 1984�r.,�s. 35–38; ibi�dem,�Pro�to�kół�bra�ko�wa�nia�akt
nr 1/83�(do�ku�men�ta�cji�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go�z 1979�i 1980�r.), 16 II 1983�r.,�s. 39–42.

57 Ibi�dem,�Pro�to�kół�bra�ko�wa�nia�akt�nr 1/89, 19 IX 1989�r.,�s. 3–14.
58 AIPN�Ra, 02/159,�Pro�to�kół�kon�tro�li�fun�du�szu�„O”�wWy�dzia�le VWUSW�w Ra�do�miu�prze�pro�wa�-

dzo�nej�przez�star�sze�go�in�spek�to�ra�Ze�spo�łu�ds.�SB�Wy�dzia�łu�In�spek�cji�WUSW�w Ra�do�miu�kpt.�Alek�san�-
dra�Umięc�kie�go, 10 IX 1986�r.,�s. 237–239.
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Pod su mo wa nie

Mi�mo�pro�ce�su�nisz�cze�nia�do�ku�men�ta�cji�fun�du�szu�„O”�za�cho�wa�ła�się�część�ma�te�ria�-
łów�z ostat�nich�lat�funk�cjo�no�wa�nia�SB.�Po�zwa�la�to�w pew�nym�stop�niu�wy�ro�bić�so�bie
spoj�rze�nie�na oma�wia�ne�za�gad�nie�nie.�Nie�ste�ty,�czas�prze�cho�wy�wa�nia�tych�ma�te�ria�łów
był�krót�ki,�a jak�pi�sze�au�tor�re�sor�to�we�go�opra�co�wa�nia�Sta�ni�sław�Pi�kul�ski,�jed�nym�z waż�-
nych�aspek�tów�ich�dal�szych�lo�sów�by�ło�oczy�wi�ście�nada�nie�im�klau�zu�li�„taj�ne�spe�cjal�-
ne�go�zna�cze�nia”59.�Do�pie�ro�kwe�ren�da�w ca�łym�za�cho�wa�nym�za�so�bie�ar�chi�wal�nym�IPN
oraz�ana�li�za za�war�tej�tam�do�ku�men�ta�cji�fi�nan�so�wej�na ce�le�ope�ra�cyj�ne�po�zwo�li�ła�by�–�mi�-
mo� du�żej� ska�li� znisz�czeń� tej� do�ku�men�ta�cji� w po�szcze�gól�nych� jed�nost�kach� te�re�no�-
wych�–�na szer�sze�ba�da�nia�po�rów�naw�cze.�Za�sy�gna�li�zo�wa�ne�w po�wyż�szym�ar�ty�ku�le
za�gad�nie�nia�na�le�ży�za�tem�trak�to�wać�ja�ko�wstęp�do dal�szej�dys�ku�sji�nad ni�niej�szą�pro�ble�-
ma�ty�ką.�Przy�kła�dem�mo�że�być�tak�waż�na kwe�stia�jak�licz�ba�i roz�lo�ko�wa�nie�daw�nych�taj�-
nych� współ�pra�cow�ni�ków� SB,� na�stęp�nie� uka�dro�wio�nych� na eta�tach� nie�jaw�nych
i roz�pra�co�wu�ją�cych�śro�do�wi�ska�i za�gad�nie�nia�bę�dą�ce�w za�in�te�re�so�wa�niu�pio�nu III.�Od�-
no�si�się�to�za�rów�no�do cen�tra�li�MSW,�jak�i do jed�no�stek�te�re�no�wych,�po�nie�waż�oso�by�te
sta�no�wi�ły�for�pocz�tę�„bez�pie�ki”�w wal�ce�z opo�zy�cją.�Ta�kie�za�da�nie�stoi�przed ba�da�cza�mi
rów�nież�w od�nie�sie�niu�do TW�ps.�„Ka�zi�mierz”,�któ�re�go�dzia�łal�ność�zo�sta�ła�tu�przy�bli�żo�-
na je�dy�nie�w ob�sza�rze�od�no�szą�cym�się�do śla�dów�po�zo�sta�wio�nych�w za�cho�wa�nej�do�ku�-
men�ta�cji�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go.�In�nym�przy�kła�dem�ta�kiej�ka�rie�ry�jest�Ja�nusz�Mol�ka,
któ�ry�był�tak�że�wy�ko�rzy�sty�wa�ny�przez�pion III do roz�pra�co�wa�nia�śro�do�wisk�opo�zy�cyj�-
nych�w Trój�mie�ście�i War�sza�wie.�Z ra�cji�swo�ich�„osią�gnięć”�Mol�ka�tra�fił�osta�tecz�nie
do De�par�ta�men�tu III MSW60.�To�nie�zwy�kle�cie�ka�wy�przy�pa�dek,�gdyż�jest�jed�nym�z nie�-
wie�lu�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków,�któ�rzy�wy�ra�zi�li�skru�chę�(py�ta�nie,�na ile�szcze�rą)�z po�-
wo�du�roz�pra�co�wy�wa�nia�przy�ja�ciół�z opo�zy�cji.�Sło�wo�skru�cha�po�ja�wi�ła�się�na�wet�w ty�tu�le
pu�bli�cy�stycz�ne�go�uję�cia�lo�sów�te�go�in�for�ma�to�ra�„bez�pie�ki”,�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Bog�-
da�na Ry�ma�now�skie�go61.
Osob�nym�za�gad�nie�niem,�rów�nież�wy�ma�ga�ją�cym�dal�szych�ba�dań,�jest�pro�wa�dze�nie

fun�du�szu�„O”�przez�tak�spe�cy�ficz�ną�ko�mór�kę�SB,�ja�ką�był�pion�śled�czy,�któ�ry�pra�co�wał
z agen�tu�rą�cel�ną.�Pod�czas�kon�tro�li�pro�wa�dzo�nej�w 1985�r.�wWy�dzia�le�Śled�czym�WUSW
w Ra�do�miu�do�ko�na�no�m.in.�ana�li�zy�wy�kształ�ce�nia�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�cel�nych:
na 19�osób 6�le�gi�ty�mo�wa�ło�się�wy�kształ�ce�niem�śred�nim�i ty�leż�sa�mo�za�wo�do�wym,�a po�-
zo�sta�li�–�pod�sta�wo�wym.�W za�le�ce�niach�po�kon�trol�nych�funk�cjo�na�riu�szom�wy�tknię�to�brak
TWC�z wy�kształ�ce�niem�wyż�szym�i wska�za�no�na ko�niecz�ność�po�zy�ska�nia�ta�kich�osób
do współ�pra�cy,�gdyż�„dys�pro�por�cje�w wy�kształ�ce�niu�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�i osób
roz�pra�co�wy�wa�nych�mo�gą�w po�waż�nej�mie�rze�rzu�to�wać�na wy�ni�ki�osią�ga�ne�w roz�pra�co�-
wa�niu”.�Za�rzu�co�no�też�skąp�stwo�w dys�po�no�wa�niu�fun�du�szem�„O”:�„Wy�na�gro�dze�nie�taj�-
nych�współ�pra�cow�ni�ków�w ska�li�mie�sięcz�nej�na�le�ży�uznać�za zbyt�ni�skie.�[…]�win�ni
otrzy�my�wać�co�naj�mniej�dwie�przy�słu�gu�ją�ce�im�w mie�sią�cu�wy�pi�ski�(2�× 700�zł)�oraz�in�-

59 S.�Pi�kul�ski,�Ochro�na ta�jem�ni�cy�w pra�cy�ope�ra�cyj�nej [w:]�Teo�ria�pra�cy�ope�ra�cyj�nej,�red.�Z.�Ja�ku�-
bow�ski,�Z.�Pa�stor�czak,�War�sza�wa 1988,�s. 157–158,�za:�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�PRL�(1970–1989),�Kra�ków 2007,�s. 82–83.

60 D.�So�ko�łow�ski,�R.�Ży�do�nik,�Hi�sto�ria�jed�nej�po�mył�ki.�Ku�li�sy�re�je�stra�cji�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka
ps.�„Ma�jew�ski”,�„Pa�mięć�i Spra�wie�dli�wość” 2012,�nr 2,�s. 411–419.

61 B.�Ry�ma�now�ski,�Ubek.�Wi�na i skru�cha,�Po�znań 2012.�
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ne�świad�cze�nia.�Sy�tu�acja�ma�te�rial�na TW�win�na nie�być�gor�szą�od prze�cięt�nej�sy�tu�acji
osób�roz�pra�co�wy�wa�nych”62.
Na ko�niec�na�le�ży�stwier�dzić,�że�za�gad�nie�nia�zwią�za�ne�z go�spo�da�ro�wa�niem�fun�du�-

szem�ope�ra�cyj�nym�przez�SB�są�bez�wąt�pie�nia�te�ma�ty�ką�war�tą�pod�ję�cia�dal�szych�ba�dań.
Być�mo�że�po�czy�nio�ne�dzię�ki�te�mu�usta�le�nia�po�zwo�lą�na spoj�rze�nie�z no�wej�per�spek�ty�-
wy�na nie�któ�re�wy�da�rze�nia�ostat�nich�lat�ist�nie�nia�PRL�czy�szcze�gó�ły�do�ty�czą�ce�dzia�łal�-
no�ści�nie�któ�rych�funk�cjo�na�riu�szy�i taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków.

S T R e S Z c Z e N I e

Ar�ty�kuł�po�świę�co�ny�jest�pro�ble�ma�ty�ce�do�ty�czą�cej�fun�du�szu�ope�ra�cyj�ne�go,�z któ�re�go�fi�nan�so�-
wa�ne�by�ły�dzia�ła�nia�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�PRL�w la�tach 1975–1990.�Kwe�stię�tę�au�tor�omó�wił
na przy�kła�dzie�wo�je�wódz�twa�ra�dom�skie�go�i ist�nie�ją�cych�w tym�okre�sie�Ko�men�dy�Wo�je�wódz�kiej
MO�oraz�Wo�je�wódz�kie�go�Urzę�du�Spraw�We�wnętrz�nych�w Ra�do�miu.�Sku�pił�się�za�rów�no�na stro�-
nie�teo�re�tycz�nej,�m.in.�prze�ana�li�zo�wał�obo�wią�zu�ją�ce�wów�czas�prze�pi�sy�praw�ne,�jak�i prak�tycz�nej.
Przy�bli�żył�czy�tel�ni�ko�wi�stan�za�cho�wa�nia�ma�te�ria�łów�ar�chi�wal�nych�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�od�no�-
szą�cych�się�do te�go�za�gad�nie�nia,�któ�re�znaj�du�ją�się�w za�so�bie�De�le�ga�tu�ry�IPN�w Ra�do�miu.�Po�nad�-
to�pod�kre�ślił�zna�cze�nie�te�go�ro�dza�ju�do�ku�men�ta�cji�dla�oce�ny�po�szcze�gól�nych�form�ak�tyw�no�ści�SB,
w tym�tak�waż�ne�go�ob�sza�ru,�ja�kim�by�ło�opła�ca�nie�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�(wśród�przy�kła�dów
zna�lazł�się�tak�że�–�co�bar�dzo�rzad�kie�–�in�for�ma�tor�bę�dą�cy�na eta�cie�nie�jaw�nym).�

Słowa kluczowe: fundusz� operacyjny,� dysponent,�wydatki� operacyjne,� fundusz� „O”,� etat
niejawny,�KW�MO�w�Radomiu,�WUSW�w�Radomiu,�Służba�Bezpieczeństwa.

S U M M A R y

The�article�is�devoted�to�the�issues�concerning�the�operational�fund�for�financing�the�activities
of� the� security� apparatus� of� the�Polish�People’s�Republic� in� the� years� 1975–1990.� Its� author
discusses�the�issues�from�the�example�of�the�Radom�province�and�the�Provincial�Headquarters�of
the�MO�(the�Police�Forces�called�“Citizen�Militia”)�and�the�Provincial�Office�of�Internal�Affairs�in
Radom�that�existed�at�that�time.�He�focuses�on�theoretical�and�practical�aspects�thereof,�analysing
inter�alia�the�legal�regulations�that�were�in�force�at�that�time.�He�familiarizes�readers�with�the�state
of�preservation�of�the�Security�Service�archival�materials�concerning�the�issues�kept�among�holdings
of�the�IPN�Branch�in�Radom.�Moreover,�he�stresses�the�importance�of�this�type�of�documentation
for�the�assessment�of�individual�forms�of�SB�(Security�Service)�operation,�including�such�important
areas�as�payments�to�informal�collaborators�(among�the�examples�there�is�also�–�which�is�very�rare
–�an�informant�who�was�employed�in�an�undisclosed�position).�

Key words: the�operational�fund,�the�authorising�officer,�operational�expenses,�the�“O”�fund,
undisclosed�position,�KW�MO�in�Radom,�WUSW�in�Radom,�Security�Service.

62 AIPN�Ra, 02/82,�t. 3,�Pro�to�kół�kon�tro�li�Wy�dzia�łu�Śled�cze�go�WUSW�w Ra�do�miu�od 1 I 1984�r.
do 30 IX 1985�r., 22 XI 1985�r.,�b.p.�Zob.�K.�Bus�se,�Z agen�tu�rą�nie�cze�ka�my�na cen�tra�lę�–�in�struk�cja
pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Wy�dzia�łu�Śled�cze�go�KW�MO�w Ra�do�miu,�„Pa�mięć�i Spra�wie�dli�wość” 2012,�nr 1,
s. 517–534.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 87–104

Mateusz Kubicki

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku)

Zbrodnia 
na terenie Lasu Szpęgawskiego

w ankietach 
Okręgowej Komisji Badania

Zbrodni Hitlerowskich 
w Gdańsku

Wraz z roz po czę ciem II woj ny świa to wej te ren Po mo rza Gdań skie go zna lazł się
w za się gu dzia łań nie miec kie go agre so ra. Mię dzy 1 a 2 wrze śnia 1939 r. po -
su wa ją cy się na przód We hr macht za jął Sta ro gard (Gdań ski)1 i Tczew, któ re

znaj do wa ły się bli sko opi sy wa ne go miej sca zbrod ni2. W obu ośrod kach miej skich roz -
po czę to two rze nie oku pa cyj nej ad mi ni stra cji, a wraz z nią miejsc od osob nie nia, w których
pla no wa no osa dzić oso by uwa ża ne za nie bez piecz ne dla Niem ców, a więc bę dą ce ce lem
„In tel li gen zak tion”3. Funk cjo no wać też za czę ły róż no rod ne for ma cje spro wa dzo ne
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1 Na zwa Sta ro gard Gdań ski obo wią zu je od lat pięć dzie sią tych XX w., stąd na po trze by ni niej sze go
tek stu dru gi człon umiesz czo ny zo stał w na wia sie.

2 J. Mi lew ski, Szpę�gawsk, Tczew–Sta ro gard Gdań ski 1989, s. 9; idem, Ko�cie�wie�w la�tach�oku�pa�cji
hi�tle�row�skiej 1939–1945, War sza wa 1977, s. 39; W. Ody niec, K. Po do ski, A. So bo ciń ski, Zie�mia�Sta�ro�-
gardz�ka, Gdańsk 1974, s. 90–91.

3 Wstę pem do ak cji „In te li gen cja” („In tel li gen zak tion”) by ła ope ra cja „Tan nen berg” („Unter neh men
Tan nen berg”). Po le ga ła ona na stwo rze niu spe cjal nej ko mór ki zaj mu ją cej się zbie ra niem in for ma cji na te -
mat pol skiej „war stwy przy wód czej”. Jed nost ka no si ła na zwę „Zen tral stel le II P” (Po len), dzia ła ła od ma -
ja 1939 r. W okre sie po prze dza ją cym wy buch II woj ny świa to wej zbie ra ła in for ma cje do ty czą ce:
dzia ła czy po li tycz nych, księ ży, na uczy cie li, wy kła dow ców aka de mic kich, kup ców, wła ści cie li fa bryk
i ma jąt ków, rol ni ków oraz wszyst kich osób okre ślo nych ja ko „wro go uspo so bie ni do Niem ców i Rze -
szy”. W re zul ta cie do We hr mach tu ata ku ją ce go te ry to rium II Rze cz po spo li tej przy dzie lo no od dzia ły Ein -
sat zgrup pen. Na ob sza rze Po mo rza Gdań skie go ope ro wał wy dzie lo ny od dział Ein satz kom man do 16.
Po chod ną „Unter neh men Tan nen berg” by ła prze pro wa dzo na po roz po czę ciu nie miec kiej oku pa cji
„Intelli gen zak tion”. W jej efek cie do szło do za pla no wa nych mor dów na oso bach umiesz czo nych 
przez Niem ców na lo kal nych li stach pro skryp cyj nych oraz w Son�der�fahn�dungs�buch�Po�len. Skut kiem 
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z III Rze szy lub utworzone na oku po wa nych zie miach. Do tych oddziałów na le ży za li -
czyć: Einsatz kom man do 16, Ge sta po, We hr macht i Selb st schutz4. Ostat nia z wy mie nio -
nych for ma cji re kru to wa ła się nie mal wy łącz nie z przed sta wi cie li mniej szo ści nie miec kiej
w Sta ro gar dzie (Gdań skim). Po dob ne wy da rze nia mia ły miej sce we wszyst kich mia stach
i wsiach w po wia tach sta ro gardz kim i tczew skim.

Zbrod nię w Le sie Szpę gaw skim nie miec ki oku pant sta ran nie za pla no wał. Ze wzglę -
du na bli skie po ło że nie bo ru i je go roz le gły ob szar zde cy do wa no, że w tym miej scu re -
ali zo wa ny bę dzie plan ma so wych za bójstw lud no ści pol skiej. Pierw sze mor dy mia ły
miej sce już we wrze śniu 1939 r., a za koń czo no je w stycz niu 1940 r. Do grze ba nia ciał
w le sie utwo rzo no nad zo ro wa ne przez Niem ców pol skie ko man do zło żo ne z ro bot ni ków
przy mu so wych. Od 1940 r. sta ra no się za trzeć śla dy zbrod ni, m.in. po przez za le sia nie te -
re nu ma so wych stra ceń. Je sie nią 1944 r. na miej sce przy by ło spe cjal ne ko man do, któ re
od kry ło gro by, a szcząt ki za mor do wa nych osób spa li ło i zmie li ło, co sku tecz nie unie -
moż li wi ło iden ty fi ka cję wszyst kich ofiar. W kon se kwen cji do dzi siaj nie zna my łącz nej
licz by za bi tych w Le sie Szpę gaw skim. We dług po wo jen nych sta ty styk wy no si ła ona
5–7 tys. ofiar.

Prze słan ką do wska za nia osób prze zna czo nych do zgła dze nia by ły przy go to wy wa -
ne – praw do po dob nie jesz cze przed wy bu chem woj ny lub na sa mym po cząt ku oku pa cji
– li sty pro skryp cyj ne. Pod czas ana li zy ma te ria łów, głów nie z pro ce sów do ty czą cych za -
pla no wa nia i prze bie gu po szcze gól nych zbrod ni, uda ło się po twier dzić ist nie nie dwóch
ro dza jów do ku men tów. Pierw szym z nich by ły spi sy lo kal ne spo rzą dzo ne przez folks -
doj czów za miesz ku ją cych po szcze gól ne ob sza ry. Dru gim na to miast by ła Son�der�fahn�dungs�-
buch�Po�len („Spe cjal na księ ga po szu ki waw cza dla Pol ski”), stwo rzo na praw do po dob nie
w grud niu 1939 r. Przed sta wi cie le nie miec kiej mniej szo ści swo je ofia ry po dzie li li na czte -
ry gru py5. Wła śnie na ich pod sta wie od wrze śnia 1939 r. do stycz nia 1940 r. za mor do wa -
no oso by uzna ne przez Niem ców za przed sta wi cie li „war stwy przy wód czej”
(kie row ni czej) lub wro go uspo so bio nych wo bec mniej szo ści6. Nie jed no krot nie ofia ra mi
zbrod nia rzy pa da ły oso by bę dą ce w okre sie przed wo jen nym w oso bi stym kon flik cie
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„In tel li gen zak tion” by ła śmierć na te re nie Po mo rza Gdań skie go przy naj mniej 30 tys. osób. Niem cy za -
mor do wa li Po la ków w ok. 400 miej scach. Wy da rze nia te na zy wa ne są „Zbrod nią Po mor ską 1939 ro ku”.
Szpę�gawsk.�Z mar�ty�ro�lo�gii�miesz�kań�ców�Ko�cie�wia, red. M. Gre go rek, M. Ko złow ska, Gdy nia 1959, s. 16;
J. Mi lew ski, Szpę�gawsk…, s. 13.

4 Szpę�gawsk.�Z mar�ty�ro�lo�gii…, s. 18; J. Mi lew ski, Szpę�gawsk…, s. 9–10; idem, Ko�cie�wie�w la�tach
oku�pa�cji…, s. 57; W. Ja strzęb ski, J. Szi ling, Oku�pa�cja�hi�tle�row�ska�na Po�mo�rzu�Gdań�skim�w la�tach
1939–1945, Gdańsk 1979, s. 29; W. Ja strzęb ski, Po�li�ty�ka�na�ro�do�wo�ścio�wa�w Okrę�gu�Rze�szy�Gdańsk–
Pru�sy�Za�chod�nie�(1939–1945), Byd goszcz 1977, s. 83–84, 87; idem, Ter�ror�i zbrod�nia.�Eks�ter�mi�na�cja
lud�no�ści�pol�skiej�i ży�dow�skiej�w re�jen�cji�byd�go�skiej�w la�tach 1939–1945, War sza wa 1974, s. 60; W. Ody -
niec, K. Po do ski, A. So bo ciń ski, op.�cit., s. 91.

5 Pierw szą gru pę sta no wi ły oso by uzna ne za le gi ty mu ją ce się po cho dze niem nie miec kim lub ta kie,
któ re wsku tek za ist nia łych wy da rzeń zde cy do wa ły się na zmia nę oby wa tel stwa na nie miec kie. Dru ga
gru pa skła da ła się z osób ro ku ją cych szan se na szyb kie zniem cze nie. Oso by przy dzie lo ne do trze ciej
gru py mia ły al bo zo stać osa dzo ne w obo zach kon cen tra cyj nych, al bo wy wie zio ne do Ge ne ral ne go Gu -
ber na tor stwa. Gru pa czwar ta zo sta ła prze zna czo na do eks ter mi na cji. Szpę�gawsk.�Z mar�ty�ro�lo�gii…, s. 19;
J. Mi lew ski, Szpę�gawsk…, s. 17–18; idem, Ko�cie�wie�w la�tach�oku�pa�cji…, s. 62; W. Ja strzęb ski, J. Szi -
ling, op.�cit., s. 32.

6 C. Ma daj czyk, Po�li�ty�ka III Rze�szy�w oku�po�wa�nej�Pol�sce, t. 2, War sza wa 1970, s. 236.
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z Niem ca mi lub po sia da ją ce ma jąt ki na ty le atrak cyj ne, że ich prze ję cie gwa ran to wa ło
folks doj czom szyb kie wzbo ga ce nie. Mo ty wy te przy świe ca ły na zi stom w pro ce sie ekster -
mi na cji lud no ści cy wil nej na te re nie Sta ro gar du (Gdań skie go) i oko lic. Wszyst kie opi sa -
ne po wy żej dzia ła nia, ko or dy no wa ne od gór nie z Ber li na, zo sta ły opa trzo ne kryp to ni mem
„Unter neh men Tan nen berg”7.

Dru gą gru pą prze zna czo ną do eks ter mi na cji by ły oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny -
mi znaj du ją ce się w mo men cie wy bu chu woj ny w szpi ta lu psy chia trycz nym w Koc bo ro -
wie, po ło żo nym nie opo dal Sta ro gar du (Gdań skie go). Po wszech ne prze ko na nie
o obo wiąz ku „li kwi da cji” cho rych, wpa ja ne przez zwią za ne z na zi sta mi śro do wi ska na -
uko we, zna la zło od zwier cie dle nie w ope ra cji ozna czo nej kryp to ni mem „T -4”8. W cza sie
jej trwa nia za bi ja no oso by cho re psy chicz nie ulo ko wa ne w za kła dach roz miesz czo nych
na te re nie Nie miec oraz na zie miach włą czo nych do III Rze szy po wy bu chu woj ny.
Do zakła du w Sta ro gar dzie (Gdań skim) spe cjal ny od dział li kwi da cyj ny wy wo dzą cy się
z SS -Wach sturm bann „Eimann” wkro czył 4 wrze śnia 1939 r. Re ali za cja pro ce su eks ter -
mi na cyj ne go roz po czę ła się 18 dni póź niej9. Część cho rych za mor do wa nych na te re nie
La su Szpę gaw skie go by ła praw do po dob nie re lo ko wa na w cza sie dzia łań zbroj nych z in -
nych ośrod ków lecz ni czych lub prze by wa ła w szpi ta lu jesz cze przed woj ną10.

Omó wio ne wy da rze nia by ły pre lu dium do nie miec kiej ak cji eks ter mi na cyj nej, któ ra
swo im za się giem ob ję ła Sta ro gard (Gdań ski) oraz miej sco wo ści i wsie w je go oko li cy.
Do dnia dzi siej sze go nie uda ło się usta lić, jak wie le ist nień ludz kich po chło nął ter ror
pierw szych dni oku pa cji. Do osza co wa nia bi lan su ak cji „T -4” oraz „In tel li gen zak tion”
źró dłem są rów nież an kie ty OKBZH w Gdań sku, któ re zo sta ły wy ko rzy sta ne do two rze -
nia imien nej li sty ofiar. Ar ty kuł jest pró bą przed sta wie nia ich za war to ści i wska za nia,
w ja kich przy pad kach ma te ria ły te są naj bar dziej przy dat ne.

Zbrodnia na terenie Lasu Szpęgawskiego...
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7 Na le ży wska zać, że pod sta wo wym ce lem ope ra cji „Unter neh men Tan nen berg” by ła eli mi na cja osób
uzna nych przez Niem ców za „war stwę kie row ni czą”. Mia ło to zła mać opór i wo lę dal szej wal ki oraz po -
zba wić lu dzi pod bu do wy ide olo gicz nej. W. Ja strzęb ski, J. Szi ling, op.�cit., s. 28.

8 Ak cja „T -4” („E -Ak tion”) by ła pro gra mem ra so wo -ide olo gicz nym po le ga ją cym na „oczysz cze niu”
nie miec kie go spo łe czeń stwa z osób cho rych psy chicz nie. Jej ge ne za się ga ła koń ca XIX w., kie dy psy -
chia trzy zwią za ni z ko ła mi pro pa gu ją cy mi eu ge ni kę i eu ta na zję cho rych pu bli ko wa li pierw sze tek sty na -
uko we. Kon ty nu acją ich my śli był ma ni fest opu bli ko wa ny przez Kar la Bin din ga i Al fre da Ho che Die
Fre�iga�be�der�Ver�nich�tungs�le�ben�sun�wer�ten�Le�bens („Ze zwo le nie/Przy zwo le nie na znisz cze nie ży cia nie -
war te go ży cia”), w któ rym au to rzy do wo dzi li o zby tecz no ści ist nie nia osób z za bu rze nia mi psy chicz ny -
mi. W paź dzier ni ku 1939 r. roz po czę to przy go to wa nia do ak cji eks ter mi na cyj nej cho rych osób. Po wo ła no
spe cjal ny urząd – Re ich sar be its ge me in schaft He il und Pfle ge an stal ten (Pań stwo wa Wspól no ta Pra cy
Rze szy na Rzecz Za kła dów Opie kuń czo -Lecz ni czych – RAG), któ re go sie dzi ba znaj do wa ła się w Ber -
li nie przy Tier gar ten straße 4 (stąd na zwa ak cji „T -4”). Po cząt ko wo cho rych za bi ja no po przez roz strze -
la nie lub za ka to wa nie tę pym na rzę dziem. Za da nie to re ali zo wa li głów nie człon ko wie SS, a w okre sie
póź niej szym nie miec kie za ło gi szpi ta li psy chia trycz nych. Z cza sem oso by z za bu rze nia mi za bi ja no w sa -
mo cho dach ko mo rach ga zo wych (Ga swa gen) lub w ko mo rach ga zo wych znaj du ją cych się na te re nie
nie miec kich szpi ta li psy chia trycz nych. We dług czę ści ba da czy ak cja „T -4” by ła przy go to wa niem do póź -
niej sze go ma so we go pro ce de ru za bi ja nia Ży dów. J. Mi lew ski, Ko�cie�wie�w la�tach�oku�pa�cji…, s. 72–73.

9 Szpę�gawsk.�Z mar�ty�ro�lo�gii…, s. 37; J. Mi lew ski, Szpę�gawsk…, s. 21; idem, Ko�cie�wie�w la�tach�oku�-
pa�cji…, s. 64, 72; W. Ody niec, K. Po do ski, A. So bo ciń ski, op.�cit., s. 94.

10 W ofi cjal nych spi sach za bi tych wy stę po wa li cho rzy ze szpi ta li psy chia trycz nych w: Kul par kach,
Świe ciu, Ko bie rzy nie, Dzie kan ce, Twor kach, Owiń skiej, War sza wie. J. Mi lew ski, Szpę�gawsk…, s. 21;
idem, Ko�cie�wie�w la�tach�oku�pa�cji…, s. 70.
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An kie ty OKBZH w Gdań sku a zbrod nia w Le sie Szpę gaw skim

An kie ty OKBZH w Gdań sku zgro ma dzo ne w gdań skim od dzia ło wym Ar chi wum IPN
za wie ra ją in for ma cje do ty czą ce zbrod ni po peł nio nych na te re nie daw ne go wo je wódz twa
gdań skie go. Wszyst kie ma te ria ły – zgro ma dzo ne w wie lu ob szer nych jed nost kach ar chi -
wal nych – to ska ny w for ma cie pdf, co nie wąt pli wie sta no wi uła twie nie pod czas ana li zy.
Na le ży pod kre ślić, że da ne z an kiet są frag men ta rycz ne, a opra co wa ne na ich pod sta wie
sza cun ki mo gą nie od twa rzać w peł ni ob ra zu zbrod ni. Wsku tek li kwi da cji przez Niem -
ców do wo dów mor du nie ma moż li wo ści stwier dze nia, a wła ści wie we ry fi ka cji, na ile
an kie ty do star cza ją wie dzy o rze czy wi stej ska li zbrod ni na Po mo rzu Gdań skim.

Pierw szy mi ana li zo wa ny mi do ku men ta mi są an kie ty ze bra ne w jed no st ce o sy gna tu rze
IPN Gd 39/1 (skła da się z dwóch czę ści), za ty tu ło wa nej „An kie ty Okrę go wej Ko mi sji
Badania Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la tach 1968–1969. Wo je wódz two
gdań skie, po wia ty: Sta ro gard Gdań ski i Sztum oraz mia sto So pot. Aresz to wa nia”. Sta -
no wi ły one punkt wyj ścia do dal sze go po szu ki wa nia osób wy mie nio nych na kar tach (po -
twier dze niem by ła ich lo ka li za cja na li stach za bi tych). Prze pro wa dzo na ana li za po zwo li ła
na wska za nie 182 aresz to wa nych, co praw do po dob nie nie od zwier cie dla ska li ak cji prze -
pro wa dzo nej przez Niem ców11. W gru pie tej by ło 170 męż czyzn, co sta no wi ło 93,41 proc.
ogó łu uwię zio nych, oraz 12 ko biet – 6,59 proc.12 Wszyst kie oso by wy ka za ne w ma te ria -
le źró dło wym, zgod nie z za mie szo nym na kar tach opi sem, zo sta ły za mor do wa ne na te -
re nie La su Szpę gaw skie go lub w znaj du ją cym się nie opo dal Sta ro gar du (Gdań skie go)
kom plek sie La sów Ko kosz kow skich. Bra ki w ma te ria łach unie moż li wia ją usta le nie
wszyst kich aresz to wa nych. 

Ta be la nr 1. Po cho dze nie osób aresz to wa nych przez Niem ców w 1939 r. na te re nie

po wia tu Sta ro gard (Gdań ski)
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11 AIPN Gd, 39/1, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne
w la tach 1968–1969. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: Sta ro gard Gdań ski i Sztum oraz mia sto So pot.
Aresz to wa nia, cz. 1 i 2, k. 21–22, 33–34, 39–40, 66–67, 82–83, 88–89, 107–108, 120–121, 132–133,
142–145, 167–168, 199–200, 213–214, 216–217, 220–221, 224–225, 227–228, 230–231, 234–235,
246–247, 260–267, 270–271, 300–301, 308–309, 312–313, 322–325, 374–375, 390–391, 417–418,
460–461, 464–465, 474–475, 480–481, 498–499, 506–507, 533–534, 549–550, 570–571, 574–575,
578–579, 631–632, 637–640, 653–658, 678–679, 695–696, 709–710, 713–714, 719–720, 723–724,
734–735, 738–739, 744–745, 750–751, 798–799, 812–813, 818–819.

12 Waż ne jest do kład ne wska za nie, na któ rych kar tach do ku men tu znaj do wa ły się da ne do ty czą ce
aresz to wa nych ko biet, co po zwo li na ich szyb ką lo ka li za cję w przy pad ku pro wa dze nia dal szych ba dań
na uko wych.  Ibi�dem, cz. 1 i 2, k. 82–83, 107–108, 246–247, 460–461, 549–550, 637–638, 734–735.

Miej sco wość
Licz ba aresz to wa nych osób

Męż czyź ni Ko bie ty 

Sta ro gard (Gdań ski) 42 7 

Ko te że 10 – 

Skórcz 10 – 

Bo bo wo 9 – 
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Źró dło: Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/1,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Badania
Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich�w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1968–1969.�Wo�je�wódz�two�gdań�skie,�powia�ty:

Sta�ro�gard�Gdań�ski�i Sztum�oraz�mia�sto�So�pot.�Aresz�to�wa�nia,�cz. 1�i 2.

Nie zwy kle ko rzyst ne z punk tu wi dze nia ni niej sze go ba da nia jest za miesz cze nie w an -
kie tach in for ma cji do ty czą cych miej sca po cho dze nia po szcze gól nych aresz to wa nych.
Wia do mo za tem, że oma wia ną gru pę two rzy li głów nie miesz kań cy po wia tu sta ro gardz -
kie go, na to miast w sze ściu przy pad kach nie wska za no miej sca po cho dze nia. Du ża licz -
ba osób zo sta ła ska te go ry zo wa na w ra mach grupy „In ne”14.

Ana li za da nych za miesz czo nych w ta be li nr 1 po zwa la na wy cią gnię cie wnio sków
do ty czą cych in ten sy fi ka cji aresz to wań w więk szych ośrod kach miej skich w po wie cie sta -
ro gardz kim. Naj wię cej osób, bo aż 49, za trzy ma no w Sta ro gar dzie (Gdań skim). Sta no -
wi ły one 26,92 proc. ca ło ści15. Ko lej ny mi miej sco wo ścia mi, w któ rych do ko na no
aresz to wań, by ły: Skórcz i Ko te że, przy czym udział poj ma nych wy no sił 5,49 proc.16

Wie lu miesz kań ców aresz to wa no tak że w Bo bo wie (4,95 proc.), Lu bi cho wie (4,40 proc.)
i Ko kosz ko wych (3,85 proc.)17.

Dru gą kwe stią zwią za ną ze zbrod nią na te re nie La su Szpę gaw skie go jest da to wa nie
po szcze gól nych zja wisk. Twór cy an kiet, opie ra jąc się wy łącz nie na wspo mnie niach re -
spon den tów z okre su oku pa cji nie miec kiej, mie li wska zać, kie dy da ne zda rze nie mia ło
miej sce. Łącz na pu la aresz to wań po wią za nych ze Szpę gaw skiem w ba da nym do ku men -
cie wy no si ła 63.

Zbrodnia na terenie Lasu Szpęgawskiego...
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13 Do ka te go rii „In ne” włą czo no te przy pad ki aresz to wa ń, kie dy licz ba osób nie prze kro czy ła pię ciu.
Po cho dzi ły one z na stę pu ją cych miej sco wo ści: Bia ło cho wo, Bu ko wi ny, By to nia, Głu che, Ka li ska, Kla -
ni ny, Klesz cze wo, Klo nów ka, Koc bo ro wo, Ko pyt ko wo, Krąg, Li no wiec, Mi ra do wo, Osiecz na, Oso wa
Le śna, Osów ka, Pą cze wo, Pie ce, Pin czyn, Su min, Szpę gawsk, Szte klin, Trzcińsk, Wiel bran do wo, Bar -
tel Wiel ki, Zie lo na Gó ra, Zim ne Zdro je oraz z gmi ny Zble wo.

14 Sy tu acja ta ka wy stą pi ła w przy pad ku ośmiu męż czyzn. AIPN Gd, 39/1, An kie ty Okrę go wej Ko -
mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la tach 1968–1969. Wo je wódz two gdań skie,
po wia ty: Sta ro gard Gdań ski i Sztum oraz mia sto So pot. Aresz to wa nia, cz. 1 i 2, k. 21–22, 33–34.

15 Ibi�dem, cz. 1 i 2, k. 230–231, 631–632, 637–640, 653–658, 678–679, 695–696.
16 Ibi�dem, cz. 1 i 2, k. 260–267, 570–571, 574–575, 578–579.
17 Ibi�dem, cz. 1, k. 39–40, 234–235, 374–375.

Lu bi cho wo 8 – 

Ko kosz ko wy 7 – 

Bo rze cho wo 6 – 

Czar ny Las 6 – 

Dą brów ka 6 – 

Le śna Ja nia 6 – 

Ra dzie je wo 6 – 

Ryn ków ka 5 – 

In ne13 49 5 
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Wy kres nr 1. Licz ba aresz to wań do ko na nych na miesz kań cach po wia tu sta ro gardz -

kie go w 1939 r., za mor do wa nych następnie w Le sie Szpę gaw skim

Źró dło: Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/1,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Badania
Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich�w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1968–1969.�Wo�je�wódz�two�gdań�skie,�powia�ty:

Sta�ro�gard�Gdań�ski�i Sztum�oraz�mia�sto�So�pot.�Aresz�to�wa�nia,�cz. 1�i 2.

Na le ży zwró cić uwa gę, że na wy kre sie nr 1 za miesz czo no tyl ko te przy pad ki, w któ -
rych re spon den ci ja ko da tę zda rze nia po da li sze ro ko ro zu mia ny 1939 r. Trzy przy pad ki
nie zo sta ły opa trzo ne da tą, acz kol wiek ist nie ją in for ma cje, że oso by te za mor do wa no
na te re nie La su Szpę gaw skie go.

Po ana li zie da to wa nia po szcze gól nych zda rzeń na pierw szy plan wy su wa ją się te, któ -
re zo sta ły opa trzo ne ad no ta cją „1939”. Sta no wią one 50,80 proc. ca ło ści18. Dru gą ce zu rą
cza so wą jest da ta mie sięcz na oscy lu ją ca w gra ni cach wrze sień–li sto pad 1939 r., co by ło
zgod ne z rze czy wi stym cza sem aresz to wa nia po szcze gól nych miesz kań ców po wia tu. Gru -
pa ta sta no wi ła 11,11 proc.19 ogó łu. Trze cią me to dą za pi su da ty aresz to wa nia po szcze gól -
nych osób za sto so wa ną w an kie tach OKBZH w Gdań sku by ła da ta dzien na. Przy ję to dwa
spo so by jej za pi su. Pierw szy z nich po le gał na po da niu za kre su dni, dru gi na to miast wska -
zy wał jed no znacz nie da ny ter min. Łącz nie przy pad ki te sta no wi ły 33,33 proc. ca ło ści20.

Mateusz Kubicki
Z

as
ó

b
 a

r
c

h
iw

al
n

y

92

18 Tak czę ste po da wa nie ro ku 1939 mo gło wy ni kać z róż ni cy cza so wej dzie lą cej ba da nie an kie to we
od zda rzeń w po cząt ko wej fa zie oku pa cji. AIPN Gd, 39/1, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la tach 1968–1969. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: Sta ro gard
Gdań ski i Sztum oraz mia sto So pot. Aresz to wa nia, cz. 1 i 2, k. 33–34, 39–40, 66–67, 88–89,
107–108, 144–145, 167–168, 199–200, 213–214, 216–217, 234–235, 262–263, 270–271, 324–325,
374–375, 417–418, 464–465, 474–475, 480–481, 498–499, 506–507, 533–534, 574–575, 713–714,
719–720, 723–724, 734–735, 738–739, 750–751, 798–799, 812–813, 818–819.

19 Ibi�dem, cz. 1 i 2, k. 82–83, 230–231, 246–247, 264–265, 308–309, 549–550, 709–710.
20 Ibi�dem, cz. 1 i 2, k. 120–121, 132–133, 142–143, 220–221, 224–225, 227–228, 266–267,

300–301, 322–323, 390–391, 570–571, 578–579, 631–632, 637–640, 653–658, 678–679, 695–696, 744–745.
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W ostat niej gru pie wska za no tyl ko miej sce bez okre śle nia ce zu ry cza so wej. Łącz nie sta -
no wi ła ona 4,76 proc. wszyst kich aresz to wań na te re nie po wia tu sta ro gardz kie go21.

W oma wia nych jed nost kach znaj du ją się tak że frag men ta rycz ne in for ma cje nie zwią -
za ne z mor dem po peł nio nym na te re nie La su Szpę gaw skie go. Przy kła dem niech bę dą
do ku men ty zgro ma dzo ne w ak tach opa trzo nych sy gna tu rą IPN Gd 39/15, za ty tu ło wa ną
„An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la -
tach 1968–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: El bląg, Kar tu zy, Ko ście rzy na, Lę -
bork, Pruszcz Gdań ski, Puck, Sta ro gard Gdań ski, Tczew, Wej he ro wo i mia sta: Gdańsk,
So pot, Gdy nia. Prze śla do wa nia, aresz to wa nia, obo zy, eg ze ku cje, wy wo że nia na ro bo ty
przy mu so we do III Rze szy, gra bież i nisz cze nie dóbr”. Do ku men ty po zwa la ją na wska -
za nie pro ce de ru nisz cze nia obiek tów zwią za nych z kul tem re li gij nym. Je den z re spon -
den tów opi sał, że na po cząt ku oku pa cji nie miec kiej na te re nie po wia tu sta ro gardz kie go
zde wa sto wa no wie le bu dow li sa kral nych, w tym ko ścio ły oraz przy droż ne krzy że
i kaplice22.

Ko lej ny mi ma te ria ła mi wy ko rzy sta ny mi do ba da nia zbrod ni po peł nio nej przez Niem -
ców na te re nie La su Szpę gaw skie go w la tach 1939–1940 by ły ak ta ozna czo ne sygn. IPN
Gd 39/16 (skła da ją ce się z dwóch czę ści) i no szą ce ty tuł: „An kie ty Okrę go wej Ko mi sji
Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la tach 1969–1971. Wo je wódz two
gdań skie, po wia ty: El bląg, Kar tu zy, Ko ście rzy na, Kwi dzyn, Mal bork, No wy Dwór Gdań -
ski, Pruszcz Gdań ski, Sta ro gard Gdań ski, Puck, Sztum, Tczew, Wej he ro wo i mia sta:
Gdańsk, So pot, Gdy nia. Prze śla do wa nia i eks ter mi na cja in te li gen cji, obo zy i eg ze ku cje”.
Zgro ma dzo ne w jed no st ce do ku men ty umoż li wia ją uzu peł nie nie li sty osób za mor do wa -
nych. Na le ży jed nak pod kre ślić frag men ta rycz ność da nych w niej za war tych, cze go przy -
kła dem by ło nie poda nie żad nych osób z Tcze wa, któ re zo sta ły zgła dzo ne w miej scu kaź ni.

W pierw szej czę ści ana li zy za war to ści an kiet opa trzo nych sygn. IPN 39/16, cz. 1 na -
le ży omó wić licz bę osób (re pre zen tu ją cych sze ro ko ro zu mia ną „in te li gen cję” z Po mo rza
Gdań skie go) wska za nych przez re spon den tów. W ba da niu podano, że ofia ra mi Niem ców
by ły 82 oso by i zgod nie ze wska za nia mi re spon den tów zo sta ły one zgła dzo ne na te re nie
La su Szpę gaw skie go23. W gru pie tej znaj do wa ło się 80 męż czyzn (97,22 proc.) oraz
2 kobie ty (2,78 proc.)24. Pro por cje te są cha rak te ry stycz ne dla zbrod ni po peł nia nych przez
Niem ców na Po mo rzu Gdań skim. W in nych miej scach kaź ni, co pod kre śla więk szość
ba da czy zaj mu ją cych się tym za gad nie niem, rów nież prze wa ża li męż czyź ni.
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21 Ibi�dem, cz. 1, k. 21–22, 312–313, 460–461.
22 An kie ty te wy ka za ły fakt de wa sta cji 6 krzy ży i 12 fi gur znaj du ją cych się w ka pli cach. Wy stę pu je

w nich tak że wzmian ka do ty czą ca ra bun ku przed mio tów li tur gicz nych z ko ścio ła w Ka li skach. AIPN
Gd, 39/15, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la -
tach 1968–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: El bląg, Kar tu zy, Ko ście rzy na, Lę bork, Pruszcz Gdań -
ski, Puck, Sta ro gard Gdań ski, Tczew, Wej he ro wo i mia sta: Gdańsk, So pot, Gdy nia. Prze śla do wa nia,
aresz to wa nia, obo zy, eg ze ku cje, wy wo że nia na ro bo ty przy mu so we do III Rze szy, gra bież i nisz cze nie
dóbr, k. 54–57.

23 AIPN Gd, 39/16, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra -
ne w la tach 1969–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: El bląg, Kar tu zy, Ko ście rzy na, Kwi dzyn, Mal -
bork, No wy Dwór Gdań ski, Pruszcz Gdań ski, Sta ro gard Gdań ski, Puck, Sztum, Tczew, Wej he ro wo
i mia sta: Gdańsk, So pot, Gdy nia. Prze śla do wa nia i eks ter mi na cja in te li gen cji, obo zy i eg ze ku cje, cz. 1,
k. 304, 306–309, 313, 314–317, 474–475.

24 Ibi�dem.
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Ta be la nr 2. Przed sta wi cie le „in te li gen cji” za mor do wa ni przez Niem ców na te re nie

La su Szpę gaw skie go w la tach 1939–1940

Źró dło:Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/16,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Ba�da�nia
Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich�w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1969–1971.�Wo�je�wódz�two�gdań�skie,�po�wia�ty:

El�bląg,�Kar�tu�zy,�Ko�ście�rzy�na,�Kwi�dzyn,�Mal�bork,�No�wy�Dwór�Gdań�ski,�Pruszcz�Gdań�ski,�Sta�ro�-

gard�Gdań�ski,�Puck,�Sztum,�Tczew,�Wej�he�ro�wo�i mia�sta:�Gdańsk,�So�pot,�Gdy�nia.�Prze�śla�do�wa�nia

i eks�ter�mi�na�cja�in�te�li�gen�cji,�obo�zy,�eg�ze�ku�cje,�cz. 1.

Dru gą kwe stią wy ma ga ją cą omó wie nia jest po cho dze nie po szcze gól nych osób włą -
czo nych do ka te go rii „in te li gen cja”. Za cho wa ne ma te ria ły umoż li wia ją tyl ko frag men -
ta rycz ne od two rze nie zja wi ska. Szcze gó ło we da ne za pre zen to wa no w ta be li nr 2. Jak
wy ni ka z da nych w niej przy to czo nych, naj więk szą gru pę sta no wi ły oso by po cho dzą ce
z Gnie wu. Dzię ki za cho wa nym do ku men tom moż li we jest po da nie imion i na zwisk nie -
któ rych ofiar z te go mia sta. Ich udział w ca ło ści wy no sił 35,37 proc.26 W przy pad ku Sta -
ro gar du (Gdań skie go) wska za no za le d wie trzy przy pad ki, któ re sta no wi ły 3,66 proc.
wszyst kich za mor do wa nych w Le sie Szpę gaw skim wy ka za nych w ra mach ba da nia an -
kie to we go OKBZH w Gdań sku27. Du ży od se tek osób (54,88 proc.) zo stał za kwa li fi ko -
wa ny do ka te go rii „In ne”28. Da ne za pre zen to wa ne w ta be li nr 2 po zwa la ją na wy róż nie nie
w ba da nym zja wi sku zna czą ce go udzia łu osób z po zo sta łych miej sco wo ści.

Ostat nim pod da nym ana li zie zja wi skiem jest da to wa nie zgo nów po szcze gól nych osób.
Da ne od no szą ce się do akt o sygn. IPN Gd 39/16 przed sta wio no na wy kre sie nr 2. Ich
ana li za po zwa la stwier dzić, że przy naj licz niej szej gru pie od no to wa no rok „1939”. Sta -
no wi ła ona 90,24 proc. wszyst kich osób wy mie nio nych w an kie tach, któ rych zgła dzo no
w Szpę gaw sku29. Dru ga grupa pod wzglę dem li czeb no ści (7,32 proc. ca łe go zja wi ska)
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25 Ka te go ria ta obok imie nia, na zwi ska, wy ko ny wa nej pro fe sji oraz da ty uro dze nia nie za wie ra da -
nych do ty czą cych miej sca za miesz ka nia lub przy naj mniej miej sca poj ma nia. Ibi�dem, cz. 1, k. 314–315.

26 Ibi�dem, cz. 1, k. 313.
27 Ibi�dem, cz. 1, k. 304, 306–309.
28 Ibi�dem, cz. 1, k. 314–315.
29 Ibi�dem, cz. 1, k. 314–317.

Miej sco wość
Licz ba za mor do wa nych osób 

Męż czyź ni Ko bie ty 

Gniew 29 – 

Sta ro gard (Gdań ski) 3 – 

Jaź wi ska 2 – 

Je leń 1 – 

Ra ko wiec 1 – 

Ty ma wa 1 – 

In ne25 43 2
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mia ła w opi sie da tę mie sięcz ną30. Na le ży wska zać też na po je dyn czy przy pa dek, w któ -
rym za sto so wa no ce zu rę okre ślo ną przez ra my rocz ne „1939–1945”31. Bio rąc pod uwa -
gę spe cy fi kę zbrod ni po peł nio nej przez Niem ców na te re nie La su Szpę gaw skie go, na su wa
się wnio sek, że trwa ła ona mak sy mal nie do stycz nia 1940 r. Po twier dza to póź niej sza
pierw sza ak cja ni we la cyj na przy pa da ją ca na wio snę te go ro ku.

Kil ku słów omó wie nia wy ma ga dru ga część jed nost ki (IPN Gd 39/16, cz. 2), któ ra
w za sa dzie nie by ła po moc na w cza sie pro wa dze nia ba dań nad zbrod nią na te re nie La su
Szpę gaw skie go. Znaj du ją ce się w niej in for ma cje nie wska zy wa ły jed no znacz nie na miej -
sce zgła dze nia po szcze gól nych osób. Nie zo sta ły one rów nież wy mie nio ne z imie nia
i nazwi ska. Po ja wi ła się na to miast frag men ta rycz na in for ma cja do ty czą ca miej sca
pochodze nia – Tczew, a tak że wzmian ka, że udział w zbrod ni mie li Niem cy. In for ma cje
te ce chu ją się zni ko mą do zą przy dat no ści w pro wa dzo nych ba da niach.

W cza sie ba dań nad zbrod nią po peł nio ną przez oku pan ta nie miec kie go na te re nie Lasu
Szpę gaw skie go po moc ne oka za ły się an kie ty zgro ma dzo ne w tecz ce o sygn. IPN
Gd 39/19, no szą cej ty tuł: „Do ku men ta cja dot. osób za trud nio nych w la tach 1939–1945
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30 Ibi�dem, cz. 1, k. 306–309, 316–317.
31 Ibi�dem, cz. 1, k. 304.

Wy kres nr 2. Za bój stwa do ko na ne przez Niem ców w Le sie Szpę gaw skim na przed -

sta wi cie lach in te li gen cji pol skiej w la tach 1939–1945

Źró dło:Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/16,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Ba�da�nia
Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich�w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1969–1971.�Wo�je�wódz�two�gdań�skie,�po�wia�ty:

El�bląg,�Kar�tu�zy,�Ko�ście�rzy�na,�Kwi�dzyn,�Mal�bork,�No�wy�Dwór�Gdań�ski,�Pruszcz�Gdań�ski,�Sta�ro�-

gard�Gdań�ski,�Puck,�Sztum,�Tczew,�Wej�he�ro�wo�i mia�sta:�Gdańsk,�So�pot,�Gdy�nia.�Prze�śla�do�wa�nia

i eks�ter�mi�na�cja�in�te�li�gen�cji,�obo�zy,�eg�ze�ku�cje,�cz. 1,�k. 304, 306–309, 313–317, 474–475.
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w Za kła dzie Psy chia trycz nym w Koc bo ro wie, któ re by ły po dej rza ne o to, że bra ły udział
w prze śla do wa niach i zabójstwach pa cjen tów szpi ta la (wy ka zy, ko re spon den cja)”. Dzię -
ki za cho wa niu się do ku men tów z okre su eks ter mi na cji pa cjen tów (ak cja krypt. „T -4”)
moż li we by ło stwo rze nie peł nej li sty za mor do wa nych. Dla pod kre śle nia wa gi wy da rzeń,
któ re mia ły miej sce w Szpę gaw sku, OKBZH w Gdań sku wy ko na ła tak że an kie tę za wie -
ra ją cą da ty mor dów na pa cjen tach Szpi ta la Psy chia trycz ne go w Koc bo ro wie. In for ma cje
do ty czą ce mor dów po peł nio nych przez Niem ców w ra mach ak cji „T -4” róż nią się od usta -
leń hi sto ry ków. Wpraw dzie da ty po szcze gól nych wy da rzeń są zbież ne, to róż nią się one
licz bą za bi tych osób. Oma wia ne da ne przed sta wio no w ta be li nr 3.

Ta be la nr 3. Pa cjen ci Szpi ta la Psy chia trycz ne go w Koc bo ro wie za mor do wa ni przez

Niem ców w latach 1939–1945
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32 War to ści te są opar te na ba da niach au to ra, któ ry wy ko nał je w cza sie kwe rend w Od dzia ło wym
Ar chi wum IPN w Gdań sku, Ar chi wum Od dzia ło wej Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol -
skie mu w Gdań sku, Ar chi wum Pań stwo wym w Gdań sku oraz Bun de sar chiv w Lu dwigs bur gu.

Da ta 

zda rze nia

Licz ba za mor do wa nych osób 

za miesz czo na w do ku men cie 

IPN Gd 39/19

Rze czy wi sta licz ba 

za mor do wa nych pa cjen tów32

Męż czyź ni Ko bie ty Męż czyź ni Ko bie ty

22 IX 1939 r. 67 – 81 7

23 IX 1939 r. – – 1 – 

28 IX 1939 r. 60 – 14 2

29 IX 1939 r. – – – 2

1 X 1939 r. – – – 8

3 X 1939 r. 8 117 4 109

7 X 1939 r. – – 1 –

17 X 1939 r. 65 60 51 67

19 X 1939 r. 76 72 72 72

20 X 1939 r. 40 77 39 82

21 X 1939 r. 46 65 33 56

28 X 1939 r. – – – 7

30 X 1939 r. – – 6 –

1–21 XI 1939 r. – – 4 –

28 XI 1939 r. – 100 – 89

29 XI 1939 r. 50 49 50 43
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Źró dło: Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/19,�Do�ku�men�ta�cja�dot.�osób�za�trud�nio�-
nych�w la�tach 1939–1945�w Za�kła�dzie�Psy�chia�trycz�nym�w Koc�bo�ro�wie,�któ�re�by�ły�po�dej�rze�wa�ne

o to,�że�bra�ły�udział�w prze�śla�do�wa�niach�i za�bój�stwach�pa�cjen�tów�szpi�ta�la�(wy�ka�zy,�ko�re�spon�den�-

cja),� k. 20–34;�AIPN�Gd, 39/10,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Ba�da�nia�Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich

w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1968–1971.�Wo�je�wódz�two�gdań�skie,�po�wia�ty:�Sta�ro�gard�Gdań�ski,

Sztum,�Tczew,�Wej�he�ro�wo�oraz�mia�sto�Choj�ni�ce.�Eg�ze�ku�cje,�cz. 1,�k. 11–12, 17–18, 22–95.

Ana li za po wyż szych da nych po zwa la stwier dzić, że czę sto po mniej sze wy da rze nia
włą cza no do ma so wych zbrod ni. W kwe stii ba da nia mordów na te re nie La su Szpę gaw -
skie go istot ne oka za ły się za war te w oma wia nych źró dłach wy ka zy: pra cow ni ków Koc -
bo ro wa zgła dzo nych przez oku pan ta oraz osób, któ re pra co wa ły w szpi ta lu pod czas
oku pa cji33. Jak wy ni ka z po wyż sze go, do ku men ty ze bra ne w IPN Gd 39/19 oka za ły się
po moc ne w od twa rza niu prze bie gu za bójstw osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi. Na le ży
pod kre ślić, że oku pant rów no le gle do ak cji „T -4” re ali zo wał za gła dę „pol skiej war stwy
przy wód czej”. W związ ku z pro wa dze niem jed no cze śnie dwóch ak cji eks ter mi na cyj nych
nie któ re po dob ne do sie bie wy da rze nia mo gły wpły nąć na pro ble my w do kład nym od -
two rze niu prze bie gu mor dów osób za li cza nych do obu tych grup.

Waż nym ma te ria łem ar chi wal nym uzu peł nia ją cym li sty za bi tych pa cjen tów Szpi ta la
Psy chia trycz ne go w Koc bo ro wie w ra mach ak cji „T -4” są do ku men ty zgro ma dzo ne w ak -
tach o sygn. IPN Gd 39/10, cz. 1, za ty tu ło wa nych: „An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da -
nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la tach 1968–1971. Wo je wódz two
gdań skie, po wia ty: Sta ro gard Gdań ski, Sztum, Tczew, Wej he ro wo oraz mia sto Choj ni ce.
Eg ze ku cje”. Za war te w nich in for ma cje po zwo li ły usys te ma ty zo wać bądź sko ry go wać
da ne do ty czą ce mor dów na oso bach z za bu rze nia mi psy chicz ny mi. Przed sta wia ły one in -
ne in for ma cje niż te przy to czo ne w IPN Gd 39/19. Wśród klu czo wych na le ży wy mie nić
do kład ną licz bę ofiar oraz ce zu ry cza so we umoż li wia ją ce usze re go wa nie zda rzeń34.

Ko lej ne ar chi wa lia przydatne do ba da nia zbrod ni po peł nio nej na te re nie La su Szpę -
gaw skie go ozna czo ne są sygn. IPN Gd 39/9 i no szą ty tuł: „An kie ty Okrę go wej Ko mi sji
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33 Zob. AIPN Gd, 39/19, Do ku men ta cja dot. osób za trud nio nych w la tach 1939–1945 w Za kła dzie
Psy chia trycz nym w Koc bo ro wie, któ re by ły po dej rze wa ne o to, że bra ły udział w prze śla do wa niach i za -
bój stwach pa cjen tów szpi ta la (wy ka zy, ko re spon den cja), k. 19, 35–41, 44–51, 100–101.

34 AIPN Gd, 39/10, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra -
ne w la tach 1968–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: Sta ro gard Gdań ski, Sztum, Tczew, Wej he ro -
wo oraz mia sto Choj ni ce. Eg ze ku cje, cz. 1, k. 11–12, 17–18, 22–95.

30 XI 1939 r. 100 – 91 1

5 XII 1939 r. – 45 19 22

8 XII 1939 r. 238 162 235 166

15–31 XII 1939 r. – – 6 10

4 I 1940 r. – – 2 –

10–11 I 1940 r. 90 95 85 91

19–21 I 1940 r. – – 2 –
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Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la tach 1968–1971. Wo je wódz two
gdań skie, po wia ty: Kwi dzyn, Lę bork, Mal bork, No wy Dwór Gdań ski, Pruszcz Gdań ski,
Puck, Sta ro gard Gdań ski i mia sto So pot. Eg ze ku cje”. Nie ste ty, an kie ty cho ciaż za wie ra -
ją in for ma cje do ty czą ce zbrod ni, czę sto po wta rza ją te sa me oso by, co nie wąt pli wie ne -
ga tyw nie wpły wa na ana li zę wy da rzeń ma ją cych miej sce na prze ło mie lat 1939–1940.

Pierw szym czyn ni kiem wy ma ga ją cym omó wie nia jest licz ba osób wska za nych przez
re spon den tów. Zgod nie z tre ścią an kiet by ło ich 274. Po wy łą cze niu ofiar ope ra cji „T -4”
jest to naj więk sza gru pa osób za mor do wa na przez Niem ców35. Skła da ła się ona z 235
męż czyzn (85,77 proc.), 15 ko biet (5,47 proc.) oraz 24 przy pad ków, przy któ rych po da -
no je dy nie „oso ba” (8,76 proc.)36. Jak już wspo mnia no, ze wzglę du na moż li wość po -
wtó rzeń wcze śniej szych in for ma cji da ne te na le ży trak to wać z pew ną do zą scep ty cy zmu.
Dru gim aspek tem pod da nym ana li zie by ło po cho dze nie po szcze gól nych za bi tych.
Na pod sta wie od po wie dzi re spon den tów wie lu oso bom uda ło się przy po rząd ko wać miej -
sce po cho dze nia. Wy ni ki pre zen tu je ta be la nr 4.

Ta be la nr 4. Oso by za mor do wa ne na te re nie La su Szpę gaw skie go wska za ne w do -

ku men tach opa trzo nych sygn. IPN Gd 39/9
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35 AIPN Gd, 39/9, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne
w la tach 1968–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: Kwi dzyn, Lę bork, Mal bork, No wy Dwór Gdań -
ski, Pruszcz Gdań ski, Puck, Sta ro gard Gdań ski i mia sto So pot. Eg ze ku cje, k. 12–13, 22–23, 37–38, 
250–253, 299–302, 318–321, 354–355, 360–363, 382–387, 396–397, 432–433, 463–464, 474–477, 
486–487, 501, 503–510, 515–516, 519–522, 525–528, 533–534, 538–539, 543–544, 563–568, 584–589,
628–629, 646–648, 666–667, 682–683, 709–710, 713–714, 725–726, 733, 736–737, 742–743, 756–757,
764–765, 776–777, 785–788, 850–853, 862–865, 877–878, 883–888, 931–934.

36 Ibi�dem, k. 12–13, 22–23, 37–38, 250–253, 299–302, 318–321, 354–355, 360–363, 382–387, 
396–397, 432–433, 463–464, 474–477, 486–487, 501, 503–510, 515–516, 519–522, 525–528, 533–534,
538–539, 543–544, 563–568, 584–589, 628–629, 646–648, 666–667, 682–683, 709–710, 713–714, 
725–726, 733, 736–737, 742–743, 756–757, 764–765, 776–777, 785–788, 850–853, 862–865, 877–878,
883–888, 931–934.

Miej sce po cho dze nia
Licz ba za mor do wa nych osób 

Męż czyź ni Ko bie ty Brak wska za nej płci 

Czar ny Las 31 8 – 

Sta ro gard (Gdań ski) 30 – – 

Ko kosz ko wy 27 – – 

Mi rot ki 20 1 – 

Dą brów ka 16 – – 

Ja no wo 14 – 24 

Pą cze wo 10 2 – 

Ko te że 10 – – 
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Źró dło: Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/9,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Ba�da�nia
Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich�w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1968–1971.�Wo�je�wódz�two�gdań�skie,�po�wia�ty:

Kwi�dzyn,�Lę�bork,�Mal�bork,�No�wy�Dwór�Gdań�ski,�Pruszcz�Gdań�ski,�Puck,�Sta�ro�gard�Gdań�ski�i mia�-

sto�So�pot.�Eg�ze�ku�cje.

Ana li za da nych po zwa la na wy cią gnię cie wnio sków od no szą cych się do mor der stw
naj więk szych grup osób po cho dzą cych z Czar ne go La su (14,23 proc.), Ja no wa
(13,87 proc.), Sta ro gar du (Gdań skie go) (10,95 proc.) oraz Ko kosz ko wych (9,85 proc.)38.
Ko lej ny mi miej sca mi po cho dze nia by ły Mi rot ki (7,66 proc.) i Dą brów ka (5,84 proc.)39.
Więk szość ofiar wy mie nio no w do ku men tach z imie nia. Wy jąt kiem jest wska za ny w ta -
be li przy pa dek wsi Ja no wo. Wy ni ki pre zen to wa ne przez twór ców an kie ty od bie ga ją
od rze czy wi stej licz by osób za mor do wa nych w Le sie Szpę gaw skim. 

Omó wie nia wy ma ga za sto so wa na przez twór ców an kiet da ta cja. W do ku men tach
w jed no st ce IPN Gd 39/9 istot nie wska za no 67 przy pad ków, któ re by ły zwią za ne z mor -
dem w Le sie Szpę gaw skim. Wśród źró deł znaj du ją się dwa opi su ją ce łącz ną licz bę imien -
nych ofiar ak cji „T -4” za mor do wa nych w okre sie 1939–1940 oraz wszyst kich osób
z za bu rze nia mi zgła dzo nych przez Niem ców do 1945 r.40 Nie sta no wią one jed nak przed -
mio tu ni niej szej ana li zy. Zo sta ły opa trzo ne ad no ta cją „Brak da ty” i wy łą czo ne z ba da -
nia, a więc nie wpły nę ły na licz bę ofiar za miesz czo ną w ta be li nr 4. Ce zu ry cza so we
po zo sta łych zda rzeń zo sta ły wska za ne na wy kre sie nr 3.

Ana li za da ta cji za sto so wa nej w an kie tach IPN Gd 39/9 po zwa la na wska za nie dwóch
głów nych ka te go rii. Pierw szą z nich i naj licz niej szą by ła ce zu ra okre ślo na ja ko 
„1939–1945” (41,79 proc. ca ło ści)41. Dru gą pod wzglę dem li czeb no ści by ła ka te go ria
wska zu ją ca peł ną da tę miesięczną po szcze gól nych wy da rzeń (38,81 proc.)42. Ostat nie
dwie pod gru py zaprezen to wa ne na wy kre sie nr 3 sta no wi ły dla daty rocznej „1939 r.”
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Lu bi cho wo 8 – – 

Bo rze cho wo 6 – – 

Le śna Ja nia 6 – – 

Ra dzie je wo 6 – – 

Ryn ków ka 3 2 – 

In ne37 48 2 – 

37 Do ka te go rii „In ne” włą czo no wszel kie po mniej sze zda rze nia, w któ rych licz ba wska za nych przez
re spon den tów przy pad ków eg ze ku cji nie prze kra cza ła czte rech osób.

38 Ibi�dem, k. 12–13, 22–23, 354–355, 360–363, 501, 503–510, 850–853, 862–865, 877–878, 
883–888, 931–934.

39 Ibi�dem, k. 382–387, 646–648.
40 W do ku men cie na kar tach 478–479 wska za no 1692 oso by, a na kar cie 484 – 2343 ofia ry ak cji 

„T -4”. Ma te ria ły te są zgod ne z ofi cjal ny mi li sta mi zabitych. Ibi�dem, k. 478–479, 484.
41 Ibi�dem, k. 12–13, 22–23, 37–38, 250–253, 299–300, 318–319, 354–355, 396–397, 432–433, 

463–464, 474–477, 509–510, 519–520, 538–539, 584–585, 628–629, 666–667, 682–683, 709–710, 
713–714, 725–726, 733, 736–737, 742–743, 756–757, 764–765, 776–777, 933–934.

42 Ibi�dem, k. 301–302, 382–387, 486–487, 501, 503–510, 521–522, 525–528, 533–534, 563–568,
584–585, 628–629, 787–788, 850–853, 862–865, 877–878, 883–884, 931–932.
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– 8,96 proc. ca ło ści oraz dla ad no ta cji z dokładną datą zgonu – 2,98 proc. Brak da ta cji
wy ka za no w 7,46 proc. przy pad ków43.

Ostat nie ma te ria ły z Od dzia ło we go Ar chi wum IPN w Gdań sku wy ko rzy sta ne do
okreś le nia łącz nej licz by ofiar zbrod ni moż na od na leźć w jed no st ce o sygn. IPN Gd 39/10,
cz. 1–2 za ty tu ło wa nej: „An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich
w Gdań sku ze bra ne w la tach 1968–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: Sta ro gard
Gdań ski, Sztum, Tczew, Wej he ro wo oraz mia sto Choj ni ce. Eg ze ku cje”. W ich skład wcho -
dzą wcze śniej wska za ne ar chi wa lia do ty czą ce ak cji „T -4”, a tak że in ne, przed sta wia ją ce
głów nie zda rze nia ma ją ce miej sce w naj bliż szych oko li cach Sta ro gar du (Gdań skie go)
oraz w sa mym mie ście. Je śli cho dzi o licz bę wska za nych przy pad ków (po wy dzie le niu
osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi), to łącz na licz ba ofiar imien nych wy no si 261 osób,
przy czym 245 (93,87 proc.) to męż czyź ni, a 16 (6,13 proc.) – ko bie ty44. W an kie tach
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43 Ibi�dem, k. 318–319, 354–355, 360–361, 515–516, 538–539, 565–566, 586–587, 646–647, 
682–683, 764–765, 885–886.

44 AIPN Gd, 39/10, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra -
ne w la tach 1968–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: Sta ro gard Gdań ski, Sztum, Tczew, Wej he ro -
wo oraz mia sto Choj ni ce. Eg ze ku cje, cz. 1 i 2, k. 100–101, 107–108, 117–120, 126–127, 149–150,
156–157, 191–194, 212–215, 220–221, 226–227, 230–237, 254–257, 264–265, 272–285, 290–293, 
296–299, 308–313, 318–319, 328–329, 334–335, 340–349, 352–353, 362–363, 366–369, 372–377, 
382–383, 392–401, 467–470, 527–528, 547–552.

Wy kres nr 3. Da ta cja zda rzeń wska za nych przez re spon den tów an kiet zgro ma dzo -

nych pod sygn. IPN Gd 39/9

Źró dło: Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/9,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Ba�da�nia
Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich�w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1968–1971.�Wo�je�wódz�two�gdań�skie,�po�wia�ty:

Kwi�dzyn,�Lę�bork,�Mal�bork,�No�wy�Dwór�Gdań�ski,�Pruszcz�Gdań�ski,�Puck,�Sta�ro�gard�Gdań�ski

i miasto�So�pot.�Eg�ze�ku�cje.
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przy wszyst kich ofia rach umiesz czo no ad no ta cję do ty czą cą płci. Na le ży zwró cić uwa gę
na moż li wość po wtó rze nia nie któ rych osób po ja wia ją cych się w po przed nich do ku men -
tach45. Ba da niu pod le ga ło rów nież po cho dze nie ofiar zbrod ni po peł nio nej przez Niem -
ców w Le sie Szpę gaw skim, co przed sta wio no w ta be li nr 5.

Ta be la nr 5. Oso by za mor do wa ne przez Niem ców na te re nie miej sca zbrod ni, wy -

stę pu ją ce w do ku men tach o sygn. IPN Gd 39/10, cz. 1 i 2

Źró dło: Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/10,�cz. 1�i 2,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�-
sji�Ba�da�nia�Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich�w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1968–1971.�Wo�je�wódz�two�gdań�-

skie,�po�wia�ty:�Sta�ro�gard�Gdań�ski,�Sztum,�Tczew,�Wej�he�ro�wo�oraz�mia�sto�Choj�ni�ce.�Eg�ze�ku�cje.

Jak wy ni ka z da nych za miesz czo nych w ta be li nr 5, za mor do wa nych przy pi sa no nie -
mal po rów no do trzech du żych ośrod ków miej skich: Gnie wu, Pel pli na i Tcze wa. Ofia ry
te sta no wi ły po 17,24 proc. ca ło ści zgo nów wska za nych w do ku men tach zgro ma dzo nych
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45 Sy tu acja ta ka mia ła miej sce w przy pad ku za mor do wa nych na uczy cie li, któ rych na zwi ska po ja -
wia ją się rów nież w ak tach o sygn. IPN Gd 39/9. Por. AIPN Gd, 39/10, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba -
da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra ne w la tach 1968–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty:
Sta ro gard Gdań ski, Sztum, Tczew, Wej he ro wo oraz mia sto Choj ni ce. Eg ze ku cje, cz. 1, k. 19–20.

46 Do ka te go rii „In ne” włą czo no wszyst kie przy pad ki, w któ rych licz ba zgo nów w da nej miej sco -
wo ści nie prze kro czy ła pię ciu.

Miej sce po cho dze nia
Licz ba za mor do wa nych osób 

Męż czyź ni Ko bie ty 

Gniew 45 – 

Pel plin 44 1 

Tczew 44 1 

Opa le nie 16 6 

Mi ło bądz 9 – 

Szpę ga wa 6 3 

Zble wo 7 – 

Gą sior ki 4 1

Grę blin 5 – 

Kier wałd 5 – 

Wi dli ce 5 – 

Brak 5 – 

In ne46 49 4 
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w tecz ce IPN Gd 39/1047. Ko lej ny mi miej sco wo ścia mi by ły Opa le nie (8,43 proc.), Mi ło -
bądz, Szpę ga wa (po 3,45 proc.) oraz Zble wo (2,68 proc.)48. W przy pad ku 5 osób nie wska -
za no miej sca po cho dze nia, acz kol wiek ja ko miej sce za bój stwa wy mie nio no Las
Szpę gaw ski.

Ostat nim ele men tem ana li zy do ku men tów wy ko rzy sta nych pod czas ba da nia zbrod ni
na te re nie La su Szpę gaw skie go, któ re znaj du ją się w Od dzia ło wym Ar chi wum IPN
w Gdań sku, by ła da ta cja zda rzeń opi sy wa nych w an kie tach IPN Gd 39/10. Da ne te przed -
sta wio no na wy kre sie nr 4.

Po czą tek oku pa cji Po mo rza Gdań skie go przez III Rze szę ce cho wał się ma so wo ścią
po peł nia nych zbrod ni. Na le ża ły do nich tak że te wy mie nio ne w ana li zo wa nych an kie -
tach IPN Gd 39/10. Na pod sta wie ma te ria łu, po uprzed nim wy łą cze niu osób za bi tych
w ra mach ak cji „T -4”, wska za no ko lej ne eg ze ku cje po peł nia nie przez Niem ców. Łącz -
nie usta lo no, że w ba da nym okre sie licz ba zda rzeń wy no si ła 61 i nie mal wszyst kie przy -
pa da ły na 1939 r. Je dy nym od stęp stwem by ły dwa przy pad ki, gdzie an kie to wa ni ja ko
ce zu rę cza so wą wska za li rok „1940”49. Pierw szy z za kre sów cza so wych sta no wił
52,45 proc. wszyst kich zda rzeń w ba da nych do ku men tach50. Ana li zu jąc przy pad ki, któ -
re zo sta ły opa trzo ne ce zu ra mi mie sięcz ny mi lub dzien ny mi, sto su nek tych dru gich był
prze wa ża ją cy i wy no sił 24,59 proc. ca ło ści (mie sięcz ne – 9,84 proc.)51. Ostat nią gru pę
sta no wi ły zda rze nia, w przy pad ku któ rych re spon den ci nie wska za li żad nej da ty (9,84
proc.)52.

Za koń cze nie

Jed nym ze źró deł wy ko rzy sta nych w cza sie ba da nia łącz nej licz by ofiar nie miec kiej
zbrod ni na te re nie La su Szpę gaw skie go by ły an kie ty OKBZH w Gdań sku. Ich stwo rze -
nie w la tach 1968–1971 przy czy ni ło się do po wsta nia wie lu pu bli ka cji oma wia ją cych
mord i do star czy ło wie le cen nych da nych per so nal nych za rów no ofiar, jak i spraw ców.
Do dzi siaj jest to jed no z waż niej szych źró deł do ba da nia za bójstw po peł nio nych na lud -
no ści pol skiej w cza sach II woj ny świa to wej. La ta 1939–1945 ce chu ją się bo wiem ni -
kłym sta nem za cho wa nia do ku men tów, co ne ga tyw nie wpły wa na pro wa dzo ne ba da nia.

Za miesz czo na na ła mach ni niej sze go ar ty ku łu ana li za ma te ria łów za cho wa nych
w zbio rach Od dzia ło we go Ar chi wum IPN w Gdań sku po zwa la na okre śle nie przy dat no -
ści tych dokumentów w pro ce sie two rze nia ofi cjal nej li sty osób za mor do wa nych przez
Niem ców w Le sie Szpę gaw skim. Do naj waż niej szych po zy tyw nych stron tre ści an kiet
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47 AIPN Gd, 39/10, An kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku ze bra -
ne w la tach 1968–1971. Wo je wódz two gdań skie, po wia ty: Sta ro gard Gdań ski, Sztum, Tczew, Wej he ro -
wo oraz mia sto Choj ni ce. Eg ze ku cje, cz. 1 i 2, k. 234–237, 352–353, 398–401, 467–470, 527–528,
547–548.

48 Ibi�dem, cz. 1, k. 156–157, 318–319, 342–349, 392–395.
49 Ibi�dem, cz. 1 i 2, k. 346–347, 551–552.
50 Ibi�dem, cz. 1 i 2, k. 100–101, 107–108, 126–127, 156–157, 191–194, 214–215, 220–221, 

226–227, 232–237, 272–275, 280–283, 290–293, 310–311, 318–319, 328–329, 334–335, 348–349, 
362–363, 374–375, 396–397, 469–470, 547–552.

51 Ibi�dem, cz. 1 i 2, k. 117–118, 149–150, 254–257, 264–265, 276–277, 298–299, 308–309, 
342–347, 352–353, 366–369, 372–377, 382–383, 394–401, 467–470, 527–528.

52 Ibi�dem, cz. 1, k. 214–215, 232–233, 308–309, 312–313, 392–393, 398–399.
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na le ży za li czyć wska za nie szcze gó łów, np.: imion i na zwisk, dat uro dze nia, wy ko ny wa -
nych pro fe sji, a tak że praw do po dob nej da ty i miej sca za mor do wa nia. In for ma cje te
przyczy ni ły się do ze bra nia da nych – za rów no su ma rycz nych, jak i szcze gó ło wych – do -
ty czą cych osób zgła dzo nych. Ma te riał ma jed nak wie le wad i nie do cią gnięć. Do naj waż -
niej szych na le ży za li czyć du żą licz bę po wtó rzeń oraz róż ni ce w pi sow ni imion i na zwisk
tych sa mych ofiar. Kwe stio na riu sze w wie lu przy pad kach ce cho wa ły się du ży mi bra ka -
mi do ty czą cy mi da nych szcze gó ło wych. Na le ży jed nak pod kre ślić, że mi mo wska za nych
po wy żej wad an kie ty sta no wią cen ne źró dło do two rze nia imien ne go wy ka zu osób za bi -
tych przez Niem ców w Le sie Szpę gaw skim.

S T R e S Z c Z e N I e

Au tor oma wia wy ni ki ba dań do ty czą cych zbrod ni po peł nio nej przez Niem ców w Le sie Szpę -
gaw skim nie opo dal Sta ro gar du Gdań skie go w la tach 1939–1940. Opi sał po czą tek oku pa cji po wia -
tów sta ro gardz kie go i tczew skie go przez Niem ców oraz pod sta wy po li ty ki eks ter mi na cyj nej do ty -
czą cej ro dzi mej lud no ści („In tel li gen zak tion”) oraz osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi („Ak cja
T -4”). Prze ana li zo wał an kie ty Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Gdań sku,
prze cho wy wa ne w Od dzia ło wym Ar chi wum IPN w Gdań sku, któ re za wie ra ją da ne do ty czą ce wspo -
mnia nej zbrod ni. Każ dy z do ku men tów zo stał pod da ny ba da niu po le ga ją ce mu na wy od ręb nie niu
struk tu ry płci wy bra nej gru py, miej sca po cho dze nia oraz dat za mor do wa nia. Uwzględ nio no tak że
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Wy kres nr 4. Mor dy po peł nio ne przez Niem ców na te re nie La su Szpę gaw skie go

wyka za ne w ak tach o sygn. IPN Gd 39/10, cz. 1 i 2

Źró dło: Opra�co�wa�nie�wła�sne�na pod�sta�wie:�AIPN�Gd, 39/10,�cz. 1�i 2,�An�kie�ty�Okrę�go�wej�Ko�mi�-
sji�Ba�da�nia�Zbrod�ni�Hi�tle�row�skich�w Gdań�sku�ze�bra�ne�w la�tach 1968–1971.�Wo�je�wódz�two�gdań�-

skie,�po�wia�ty:�Sta�ro�gard�Gdań�ski,�Sztum,�Tczew,�Wej�he�ro�wo�oraz�mia�sto�Choj�ni�ce.�Eg�ze�ku�cje.
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zbio ry do ku men tów za wie ra ją ce szcząt ko we in for ma cje na te mat ra bun ku i nisz cze nia mie nia ko -
ściel ne go lub wy two rów kul tu ry oraz wska zu ją ce człon ków za ło gi Szpi ta la Psy chia trycz ne go
w Koc bo ro wie po dej rza nych o udział w mor do wa niu pa cjen tów. Pod ję ta na ła mach ar ty ku łu agre -
ga cja da nych zo sta ła prze pro wa dzo na w iden tycz ny spo sób dla każ de go ze źró deł. 

Słowa kluczowe: Las Szpęgawski, Starogard Gdański, mord w Lesie Szpęgawskim, zbrodnia
pomorska 1939 r.

S u M M A R y

The author discusses the results of research on the crime committed by the Germans in the
Szpęgawski Forest near Starogard Gdanski in the years 1939–1940. He describes the beginning of
the occupation of the Starogard and Tczew powiats (counties) by the Germans and the grounds for
the extermination policy against the indigenous population (“Intelligenzaktion”) and people with
mental disorders (“Action T-4”). He analyses the investigations of the District Commission for the
Investigation of Nazi War Crimes in Gdansk, which contain data on the aforementioned crime and
are kept in the Branch Archives of the Institute of National Remembrance in Gdansk. Each
document is subjected to an examination to reveal the gender structure of a given group, place of
origin and date of murder regarding its members. Also included are collections of documents
containing residual information on the robbery and destruction of church property or cultural
artefacts and pointing to the members of the Psychiatric Hospital crew in Kocborów as suspected
of being involved in killing some patients. The data aggregation undertaken in the article has been
carried out in the same way for each of the sources. 

Key words: Szpęgawski Forest, Starogard Gdanski, murder in Szpęgawski Forest, Pomeranian
crime of 1939.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 105–120

Marek Węgrzyn

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)

Julagi. 
Zapomniane obozy pracy 

dla Żydów na terenie Krakowa
(1942–1943)

Pod sta wę praw ną or ga ni zo wa nych w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie od wio sny
1940 r. licz nych obo zów pra cy sta no wi ło roz po rzą dze nie Han sa Fran ka z 26 paź -
dzier ni ka 1939 r., wpro wa dza ją ce obo wią zek pra cy dla Po la ków od 18 do 60 ro ku

ży cia, roz sze rzo ny roz po rzą dze niem z 14 grud nia 1939 r. na mło do cia nych w wie ku
14–18 lat. W tym sa mym cza sie wpro wa dzo no tak że przy mus pra cy dla ży dów
od 14 do 60 ro ku ży cia, z moż li wo ścią roz sze rze nia tych gra nic wie ku, je śli wy ma ga ły -
by te go po trze by go spo dar ki wo jen nej. Na pod sta wie wspo mnia nych ak tów praw nych
two rzo no nie mal wszyst kie ty py obo zów pra cy. W ofi cjal nej no men kla tu rze na zi stow -
skiej no si ły one róż ne na zwy: Ar be it sla ger, Zwang sar be it sla ger, Stra far be it sla ger, Ju den -
la ger, Sam mel la ger, Bau dien stla ger, Ein sat zla ger, Ver wal tung s Ar be it sla ger1. 

In ne kry te rium, ja kie sto so wa no w przy pad ku obo zów pra cy w GG, to na ro do wość.
W związ ku z tym ist nia ły tu taj obo zy pra cy wy łącz nie dla Po la ków – obo zy Służ by
Budow la nej (Bau dienst), ży dów (Ju de nar be it sla ger) i Ukra iń ców (Ukra iń ska Służ ba
Ojczyź nie)2. 

Ge ne ral nie za tem – po da jąc za Jó ze fem Mar szał kiem – mo że my wy róż nić dwa pod -
sta wo we ty py obo zów pra cy. Pierw szy to tzw. zwy kłe obo zy pra cy, któ re two rzo no głów -
nie w la tach 1940–1941. Umiesz cza no w nich bez ro bot nych Po la ków za re je stro wa nych
w urzę dach pra cy, któ re by ły je dy nym dys po nen tem si ły ro bo czej. Bez ro bot ni osa dze ni
w tych obo zach by li wy ko rzy sty wa ni  przy bu do wie dróg i lot nisk, ro bo tach me lio ra cyj -
nych i ko le jo wych oraz w go spo dar stwach rol nych. Obo zy or ga ni za cyj nie pod le ga ły róż -
nym struk tu rom, np. te zaj mu ją ce się bu do wą dróg pod po rząd ko wa ne by ły wła dzom
ad mi ni stra cyj nym GG i ko mór kom bu dow la nym We hr mach tu, a zwią za ne z ro bo ta mi
me lio ra cyj ny mi czy rol ny mi – wy dzia łom wy ży wie nia i go spo dar ki rol nej3. Zwy kły mi

105

H
isto

r
ia i u

str
ó

j

1 J. Mar sza łek, Obo�zy�pra�cy�w Ge�ne�ral�nym�Gu�ber�na�tor�stwie�w la�tach 1939–1945, Lu blin 1998, s. 11.
2 Ibi�dem, s. 11–12.
3 Ibi�dem, s. 12.
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obo za mi pra cy dys po no wa ły rów nież za rzą dy bu dow la ne wojsk lot ni czych (Bau le itung
der Luft waf fe), a tak że Dy rek cja Ko lei Wschod nich (Ost bahn).

Do dru gie go ty pu na le ży za li czyć obo zy, któ rych w la tach 1939–1945 funk cjo no wa -
ło na oku po wa nych zie miach pol skich aż 792. Wśród nich moż na wy róż nić trzy gru py:

1. Obo zy pra cy dla ży dów (Ar be it sla ger für Juden, Ju den la ger, Ju lag).
2. Obo zy Służ by Bu dow la nej (Bau dienst) dla Po la ków i Ukra iń ców.
3. Obo zy pra cy for ty fi ka cyj ne 1944–1945 – głów nie dla Po la ków4.
Wśród wszyst kich ro dza jów obo zów, te prze zna czo ne dla ży dów na le ża ły do naj licz -

niej szych na te re nie oku po wa nej Pol ski. W okre sie ca łej oku pa cji nie miec kiej by ło
ich 491, co sta no wi 58 proc. istniejących obo zów pra cy, a swój naj więk szy roz wój osiąg -
nę ły one nie mal we wszyst kich dys tryk tach w 1942 r.5

Obo zy pra cy dla lud no ści ży dow skiej prze cho dzi ły ewo lu cję. Na po cząt ku swo je go
ist nie nia, a więc w la tach 1940–1941, pra cu ją cy w nich więź nio wie w przy pad ku cho ro -
by czy wy pad ków lo so wych by li wy mie nia ni na in ne, zdro we oso by. Ra dy ży dow skie
mia ły moż li wość udzie la nia po mo cy ma te rial nej osobom osa dzo nym w tych miej scach.
Zda rza ły się też przy pad ki, że obóz li kwi do wa no, a ro bot ni ków od sy ła no do do mów. Cha -
rak ter oma wia nych miejsc uległ jed nak za sad ni czej zmia nie na po cząt ku 1942 r., kie dy
za czę to  je wy ko rzy sty wać do eks ter mi na cji więź niów po przez pra cę po nad si ły6.

Obo zy pra cy nie ustan nie to wa rzy szy ły pro ce so wi za gła dy ży dów. Pa nu ją ce wa run ki
i re pre sje, a tak że ich we wnętrz na or ga ni za cja zmie nia ły się w okre sie ich funk cjo no wa -
nia, np. od uwię zie nia osób na okre ślo ny czas i zwol nie nia po wy ko na niu kon kret ne go
za da nia do cał ko wi tej ich izo la cji i wy nisz cze nia ka torż ni czą pra cą. Naj gor szy re żim pa -
no wał w tych obo zach, któ re zna la zły się w za rzą dzie SS i po li cji. Od sa me go po cząt ku
obo zy pra cy pod wzglę dem funk cjo no wa nia by ły zbli żo ne do obo zów kon cen tra cyj nych.
Z uwa gi na ich du żą licz bę i bra ki ka dro we pier wot nie by ły one ob słu gi wa ne tak że przez
Son der dienst czy Ord nungs dienst (ży dow ską Służ bę Po rząd ko wą). Od 1942 r. obo wiąz -
ki te cał ko wi cie prze ję ły wła dze SS7.

Wy dział Głów ny Spraw We wnętrz nych rzą du Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa 28 ma ja
1941 r. wy dał za rzą dze nie o przy łą cze niu 1 czerw ca 1941 r. do Kra ko wa czę ści 2 gmi n
o raz 27 gmin wiej skich. Uro czy ste przy ję cie no wych dziel nic od by ło się w gma chu Ra -
dy Miej skiej 13 czerw ca 1941 r. z udzia łem sze fa rzą du GG dr. Jo se fa Bühle ra i sze fa
dys tryk tu kra kow skie go dr. Ot to Wächte ra. Wśród przy łą czo nych te re nów zna la zła się
za chod nia część Bie ża no wa oraz Pro ko cim8.

Na przy kła dzie Pro ko ci mia moż na za ob ser wo wać, jak wy glą da ło wcie la nie w ży cie
nie miec kiej po li ty ki ra so wej, któ rej za sa dy zo sta ły wpro wa dzo ne już w li sto pa dzie 1939 r.
Lu dzi po dzie lo no wów czas we dług ich po cho dze nia: na pod lu dzi, czy li ży dów, lu dzi
o ogra ni czo nych pra wach – Po la ków, nad lu dzi, czy li Niem ców ro do wi tych (re ichs deut -
schów) i Niem ców nie peł nej krwi (volks deut schów). Rdzen ny mi Niem ca mi oka za ły się
ro dzi ny Lam mów, Ger la chów, Lan ge rów, Ja klów, Krau sów, Sie glów, Za ją ców, Sro ków,
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4 Ibi�dem, s. 13.
5 Ibi�dem, s. 14.
6 Do�ku�men�ty�i ma�te�ria�ły�z cza�sów�oku�pa�cji�nie�miec�kiej�w Pol�sce, t. 1: Obo�zy, oprac. B. Na chman,

Łódź 1946, s. 7.
7 J. Mar sza łek, op.�cit., s. 15.
8 T. Wroń ski, Kro�ni�ka�oku�po�wa�ne�go�Kra�ko�wa, Kra ków 1973, s. 156–157.
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Dą brow skich, Ma łec kich i Gla se rów9, któ re do tej po ry by ły bar dzo sza no wa ne przez
współ o by wa te li. Wie le osób z nich  po cho dzą cych peł ni ło w II Rzecz po spo li tej różne
funk cje pu blicz ne, np. rad nych. Nie ste ty, spo ra ich część po wrze śniu 1939 r. opo wie -
dzia ła się po stro nie oku pan ta nie miec kie go. ży dzi z ko le i zo sta li pod da ni prze pi som do -
ty czą cym obo wiąz ko we go mel dun ku. Pod czas tej pro ce du ry do sta wa li kar ty z żół tym
pa skiem. Był to pierw szy krok do ich peł nej eks ter mi na cji10.

Obo zy pra cy przy mu so wej, czy li tzw. ju la gi (Ju de nar be it sla ger), by ły pierw szy mi za -
ło żo ny mi przez Niem ców dla ży dów w Kra ko wie i oko li cy. Po wsta ły one w 1942 r. na te -
re nie Pła szo wa, Pro ko ci mia i Bie ża no wa ja ko ju la gi I, II i III. Po cząt ko wo by ły one
sa mo dziel ny mi obo za mi pod le ga ją cy mi do wód cy SS i po li cji na dys trykt kra kow ski.
W dru giej po ło wie 1943 r. zo sta ły one przy łą czo ne do Zwang sar be it sla ger (ZAL) Pla -
szow ja ko fi lie obo zu głów ne go. Ta ki stan rze czy utrzy mał się aż do ich li kwi da cji w li -
sto pa dzie 1943 r. Wię zio no w nich żydów z Kra ko wa, po wia tów kra kow skie go
i mie chow skie go oraz wy sie dleń ców z dal szych oko lic. Obo zy mia ły wspo ma gać go spo -
dar kę wojenną III Rze szy. Ich po wsta nie w Kra ko wie zwią za ne jest z dzia łal no ścią nie -
miec kich firm pro wa dzą cych du że in we sty cje, przede wszyst kim w za kre sie ro bót
ko le jo wych i dro go wych. Sa mo mia sto by ło waż nym wę złem ko le jo wym na tra sie bieg -
ną cej z Rze szy na front wschod ni. Po waż ną prze szko dę w spraw nym trans por cie sta no -
wił jed nak sta ry układ ko mu ni ka cyj ny, w któ rym ca ły ruch to wa ro wy prze cho dził przez
dwo rzec głów ny i cen trum. Wła dzom nie miec kim za le ża ło na stwo rze niu ta kich szlaków
ko mu ni ka cyj nych dla skła dów woj sko wych, na któ rych nie by ło by blo kad i opóź nień.
Opra co wa no w tym ce lu plan roz bu do wy sie ci ko le jo wej na tym ob sza rze, któ ry miał za -
pew nić lep szą droż ność li nii na od cin ku Łob zów–Pła szów. Pla no wa niem i re ali za cją tych
za dań miał się za jąć kra kow ski od dział Dy rek cji Ko lei Wschod nich (Neu bau in spek tion
der Ost bahn Di rek tion Kra kau). Pra ce bu dow la ne zle co no pry wat nym fir mom nie miec -
kim, ta kim jak: Jo sef Klug z Re gens bur ga oraz STU AG (Stras sen - Und Tie fbau Unter -
neh mung AG), May re der – Kraus, Fi scher – Hay ni chen Sach sen, Sie mens Bau union,
Jäge rund Klee, oraz wie lu in nym drob nym przed się bior stwom11.

W stycz niu 1943 r. ko men dę nad ca łym kom plek sem ZAL Pla szow ob jął na kil ka ty -
go dni SS -Obe rscharführer Franz Jo sef Müller12, któ ry rów no cze śnie za rzą dzał ju la ga mi.
W lu tym te go sa me go ro ku prze ka zał on obóz przy by łe mu z Lu bli na Amo no wi Götho wi13.

W li sto pa dzie 1942 r. w oku po wa nym Kra ko wie utwo rzo no obóz pra cy dla ży dów –
Ju de nar be it sla ger I Pla szow, czy li Ju lag I14. Bez po śred ni nad zór po li cyj ny, za rów no
nad tym obo zem, jak i nad dwo ma po zo sta ły mi, ze stro ny SS spra wo wał Franz Jo sef
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9 R. Bo roń, Pro�ko�cim XX wie�ku, Kra ków 2007, s. 39.
10 Ibi�dem, s. 40.
11 R. Ko tar ba, Nie�miec�ki�obóz�w Pła�szo�wie 1942–1945, War sza wa–Kra ków 2009, s. 51; AIPN,

GK 174/348, Obóz w Pła szo wie. Wspo mnie nia więź niów, opi sy obo zów kra kow skich, k. 3.
12 SS -Obe rscharführer Franz Jo sef Müller był od po wie dzial ny za prze pro wa dza nie ma so wych eg ze -

ku cji więź niów. Brał udział w tzw. ak cjach wy sie dla nia lud no ści ży dow skiej w Tar no wie i Kra ko wie
(GKBZHwP, Kar to te ka oso bo wa zbrod nia rzy hi tle row skich). Wię cej zob. AżIH w War sza wie, Re la cje
nr: 344, 783, 1072, 1118, 1332, 1750, 2058, 2392, 3288, 3326, 3366, 3400, 3414.

13 R. Ko tar ba, op.�cit., s. 26.
14 AIPN, 2448/445, An kie ty Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce oraz Okrę -

go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w War sza wie ze bra ne w la tach 1968–1972. An kie ty do -
ty czą ce wo je wódz twa kra kow skie go – VII. Po wiat i mia sto Kra ków, k. 232.
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Müller15. Ju lag I wraz z więź nia mi sta no wił wła sność Neu bau in spek tion der Ost bahn
Direk tion Kra kau. Obóz zbu do wa ny był z go to wych ba ra ków, któ re w isto cie by ły  du ży -
mi ha la mi z jed nym wej ściem. Okien i drzwi nie wol no by ło otwie rać, gdyż te ren Ju la -
gu po cząt ko wo nie był ogro dzo ny. Wy ży wie nie więź niów skła da ło się z 1,2 kg bo chen ka
chle ba otrę bia ne go oraz 5 dkg mar mo la dy na ty dzień i raz dzien nie zu py ka pu ścia nej.
Straż obo zo wa w pierw szym okre sie zło żo na by ła z mło dych ukra iń skich i pol skich funk -
cjo na riu szy Bahn schut zu. Więź nio wie w cią gu dwu na sto go dzin ne go dnia pra cy wy ko -
ny wa li na sy py, bu do wa li mo sty i prze jaz dy. Na ko lei pra co wa ły tak że ko bie ty, któ re
zaj mo wa ły się ob słu gą zwrot nic16.

W pła szow skim Ju la gu znaj do wał się od dział ro bo czy pod le gły bez po śred nio
kolei – KAW Aus bes se rung swer ke. Dla od róż nie nia go  od po zo sta ły ch je go ro bot ni cy
nosi li czar ne ubra nia z du żą li te rą „J” na ma lo wa ną na ple cach żół tą far bą. Gru pa ta, kie -
dy pew ne go dnia wra ca ła z pra cy, by ła świad kiem, jak Müller ka zał klę czeć 22–23 oso -
bom. Praw do po dob nie zo sta li oni roz strze la ni. W Ju la gu czę sto zda rza ły się wi zy ty
róż nych ofi cje li. Pew ne go dnia przy je cha ła de le ga cja Ost bah nu. Jej człon ko wie oglądali
warsz ta ty pra cy i spi sy wa li nu me ry więź niów nie mo gą cych już pra co wać. Do łą czono
do nich wów czas tak że in ży niera Bie na z Kra ko wa. Więź niów nie zdol nych do dal szej
pra cy za pę dzo no do ba ra ków, a na stęp nie ro zle gły się strza ły. W ostat niej chwi li z gru py
tej Müller wy cią gnął Bie na, któ ry szczę śli wie do cze kał koń ca woj ny17.

Za po rzą dek w obo zie – po dob nie jak w po zo sta łych ju la gach – od po wie dzial na by -
ła ży dow ska Służ ba Po rząd ko wa, czy li Ord nungs dienst (OD), któ rej człon ko wie pil no -
wa li tak że wszyst kich bram wjaz do wych do obo zu18. Ta ki stan rze czy utrzy my wał się
do zi my 1942/1943 r., kie dy wła dze obo zo we zde cy do wa ły, że od ma nów za stą pią Niem -
cy uzbro je ni w cięż kie ka ra bi ny ma szy no we. Nie po trzeb ni już funk cjo na riu sze OD zo -
sta li roz strze la ni19.

Ju lag II Pro ko cim jest ko lej nym obo zem pra cy dla oby wa te li po cho dze nia ży dow -
skie go na te re nie oku po wa ne go miasta, któ ry funk cjo no wał w la tach 1942–1943. Był on
od da lo ny o dzie sięć mi nut dro gi od dwor ca w Pro ko ci miu20. Prze cięt ny stan dzien ny obo -
zu wy no sił 1700 osób21, a ogól na licz ba je go więź niów – 300022. Zo sta li oni umiesz cze -
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15 AIPN, 2586/150, Od pis wy ro ku Są du Kra jo we go w Mos bach w Ba de nii z 24 IV 1961 r. w spra -
wie kar nej prze ciw ko ko men dan to wi obo zów pra cy dla ży dów w Pła szo wie, Pro ko ci miu oraz Bie ża no -
wie Fran zo wi Jo se fo wi Mülle ro wi, k. 6.

16 AIPN Kr, 502/1108, Ze zna nie Bezalela Zellnera przed Wo je wódz ką ży dow ską Ko mi sją Hi sto -
rycz ną w Kra ko wie z paź dzier ni ka 1945 r. zło żo ne w spra wie prze ciw ko Jo han no wi Re in lo wi oskar żo -
ne mu o to, że w 1943 r. w Kra ko wie na te re nie fir my Jo sef Klug brał udział w za bój stwach lud no ści
cy wil nej oraz znę cał się nad więź nia mi za trud nio ny mi w tej fir mie, b.p.

17 Ibi�dem.
18 AIPN, 2586/150, Od pis wy ro ku Są du Kra jo we go w Mos bach w Ba de nii z 24 IV 1961 r. w spra -

wie kar nej prze ciw ko ko men dan to wi obo zów pra cy dla ży dów w Pła szo wie, Pro ko ci miu oraz Bie ża no -
wie Fran zo wi Jo se fo wi Mülle ro wi, k. 7.

19 Ibi�dem, k. 9.
20 AIPN, 2448/439, An kie ty Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce oraz Okrę -

go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w War sza wie ze bra ne w la tach 1968–1972. An kie ty do -
ty czą ce wo je wódz twa kra kow skie go – VII. Po wiat i mia sto Kra ków, k. 99.

21 AIPN, 2448/438, An kie ty Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce oraz Okrę -
go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w War sza wie ze bra ne w la tach 1968–1972. An kie ty do -
ty czą ce wo je wódz twa kra kow skie go – VII. Po wiat i mia sto Kra ków, k. 120.
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Ludwik Hessler, kierownik Julagu II w Prokocimiu. AIPN Kr, 502/1014

Legitymacja potwierdzająca przynależność Ludwika Hesslera do SA. 

AIPN Kr, 502/1014
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ni w ba ra kach, w któ rych każ da fir ma mia ła urzęd ni ka łącz ni ko we go oraz dostar cza ła
ich stra że. Wszech wład nym kie row ni kiem Ju la gu był Obe rscharführer SA Ludwik Hes -
sler. Uro dził się on 27 mar ca 1898 r. w Gross An he im nad Me nem. W 1931 r. wstą pił
do NSDAP, a rok póź niej – do SA. W la tach 1932–1933 peł nił funk cję Or st grup pen le ite -
ra w Obe r t shau sen. W stycz niu 1939 r. wstą pił do Deut sche Ar be its front (Nie miec kie go
Fron tu Pra cy). W paź dzier ni ku 1942 r. zo stał kie row ni kiem utwo rzo ne go wła śnie w Kra -
ko wie -Pro ko ci miu  obo zu ży dow skie go23.

Oprócz nad zo ru nie miec kie go na te re nie obo zu funk cjo no wa ły struk tu ry Ord nung -
sdienst. Ko men dan tem OD był wię zień Adolf Pi stol, któ ry po zo sta wał w cią głej łącz no -
ści z kie row ni kiem Ju la gu i oso ba mi uwię zio ny mi. Służ ba po rząd ko wa skła da ła się
z 25 więź niów. Do jej obo wiąz ków na le ża ło utrzy ma nie po rząd ku w obo zie, od pro wa -
dza nie więź niów na miej sce pra cy oraz wy ko ny wa nie in nych po le ceń kie row ni ka obo zu
i je go zwierzch ni ków24. 

Ra da ży dow ska kra kow skie go get ta przy cho dzi ła czę sto do obo zu ce lem uzgod nie -
nia waż nych kwe stii. Wy ni kiem tych spo tkań by ły do dat ko we ra cje chle ba, ubra nie i obu -
wie, któ re by ły do star cza ne do Ju la gu. Nie ste ty nie wie le z tych ar ty ku łów tra fia ło
do sa mych więź niów. Na te re nie obo zu funk cjo no wa ła kuch nia25.

Cen nych in for ma cji do ty czą cych funk cjo no wa nia obo zu w Pro ko ci miu do star cza ją
ze zna nia zło żo ne po woj nie przez oca la łych więź niów. Jed nym z nich był Ra fa el Zel l -
ner, któ ry do obo zu przy był w paź dzier ni ku 1942 r. Oto jed na z je go re la cji: „W grud -
niu 1942 r. przy pro wa dzo no do obo zu ro dzi nę ży dow ską, któ ra zo sta ła roz strze la na.
Przy każ dej ta kiej eg ze ku cji obec ny był ko men dant26, któ ry oso bi ście wy da wał wszyst -
kie wy ro ki śmier ci”27.

Da wid Gold berg do obo zu w Pro ko ci miu tra fił la tem 1942 r. wraz z trans por tem
ok. 2800 ży dów. Więź nio wie pra co wa li na po trze by Ko lei Wschod nich Rze szy. Na po -
cząt ku w obo zie nie by ło żad nych ba ra ków i urzą dzeń. Gold berg prze by wał w nim
do 22 wrze śnia 1943 r. We dług je go re la cji zło żo nej po woj nie Hes sler za zwy czaj po ja -
wiał się w obo zie w ubra niu cy wil nym. Mun dur SS za kła dał je dy nie w cza sie uro czy -
stych świąt. Od po wia dał za wy wóz ar ty ku łów żyw no ścio wych prze zna czo nych dla
więź niów. Na je go po le ce nie ar ty ku ły te by ły trans por to wa ne do obo zu w Pła szo wie.
Więź nio wie otrzy my wa li skrom ne ra cje żyw no ścio we skła da ją ce się z czar nej nie sło -
dzo nej ka wy na śnia da nie i ko la cję. Obiad skła dał się z wod ni stej zu py z ka pu stą. Po -
nad to więź nio wie otrzy my wa li dzien nie 20 gram chle ba. In ne ar ty ku ły prze zna czo ne
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22 AIPN, 2448/439, An kie ty Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce oraz Okrę -
go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w War sza wie ze bra ne w la tach 1968–1972. An kie ty do -
ty czą ce wo je wódz twa kra kow skie go – VII. Po wiat i mia sto Kra ków, k. 243.

23 AIPN Kr, 502/1014, Tłu ma cze nie ze znań Lu dwi ka Hes sle ra zło żo nych w spra wie prze ciw ko kie -
row ni ko wi obo zu pra cy Ju lag II w Pro ko ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro wi, k. 5.

24 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Adol fa Pi sto la z 27 I 1947 r. prze pro wa dzo ne go w spra -
wie  prze ciw ko kie row ni ko wi obo zu pra cy Ju lag II w Pro ko ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro wi, k. 45.

25 Ibi�dem, Tłu ma cze nie ze znań Lu dwi ka Hes sle ra zło żo nych w spra wie prze ciw ko kie row ni ko wi
obo zu pra cy Ju lag II w Pro ko ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro wi, k. 6.

26 Świa dek miał na my śli kie row ni ka obo zu Lu dwi ka Hes sle ra. Czę sto przez więź niów był on na zy -
wa ny ko men dan tem.

27 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ra fa ela Zel l ne ra z 18 XII 1946 r. prze pro wa dzo ne go
w spra wie prze ciw ko kie row ni ko wi obo zu pra cy Ju lag II w Pro ko ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro wi, k. 27.
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dla więź niów by ły sprze da wa ne przez Niemców. Prze dłu że niem wła dzy kie row ni ka Hes -
sle ra był ko men dant ochro ny obo zu Kin le in, któ ry nie dość, że za naj drob niej sze uchy -
bie nia lub bez wy raź ne go po wo du bił więź niów, lecz tak że na ka zy wał, aby bi li oni sie bie
wza jem nie. Zna ne są przy pad ki roz strze li wa nia więź niów za rów no oso bi ście przez Hes -
sle ra, jak i na je go roz kaz, któ ry wy ko ny wał głów nie funk cjo na riusz obo zu o na zwi sku
Za char. Pew ne go dnia, po po wro cie ko lumn ro bo czych do obo zu, Hes sler wy dał roz kaz
od sta wie nia na bok je de na stu więź niów. Zo sta li oni wy pro wa dze ni po za ob ręb obo zu,
w oko li ce na sy pu ko le jo we go, a na stęp nie roz strze la ni. Nie jest zna ny po wód ska za nia
ich na śmierć. Ko lej ny przy pa dek to roz strze la nie pa ni Ho ro wit zo wej. Przy czy ną tu taj
naj praw do po dob niej był fakt po sia da nia przez jej mę ża tzw. aryj skich pa pie rów28. In ne
ofia ry obo zu w Pro ko ci miu to Lej zor Kno bler, któ ry zgi nął w li sto pa dzie 1942 r. Zo stał
za strze lo ny ja ko oso ba star sza i nie zdol na do pra cy29. Sa lo mona Kat zen go lera zabito
na te re nie obo zu 30 czerw ca 1942 r.30 Szy ja Ol mer zo stał za mor do wa ny w sierp niu
1942 r.31 La gerführer oso bi ście prze pro wa dzał w obo zie se lek cje wśród cho rych. Kie dy
w ba ra kach od naj dy wał więź niów nie na da ją cych się do pra cy, roz strze li wał ich32.

Pew ne go dnia je den z maj strów nie miec kich z fir my Klug przy pro wa dził do Hes sle -
ra dwu na stu lu dzi po cho dze nia ży dow skie go, któ rzy nie mo gli wy ko ny wać cięż kiej pra -
cy. Za pro po no wał wo bec te go przy dzie le nie ich do lżej szych za dań. Kie row nik obo zu,
mi mo że za pew nił go, iż więź niów tych skie ru je do in nej pra cy, wy dał roz kaz swo je mu
pod wład ne mu Ukra iń co wi Sa che ro wi, aby ten roz strze lał ca łą dwu nast kę. Po le ce nie to
zo sta ło bez względ nie wy ko na ne34. Hes sler bar dzo czę sto urzą dzał w swo im do mu li ba -
cje al ko ho lo we. Pod czas jed nej z nich na ka zał wy pro wa dzić więź nia na plac i tam go za -
strze lił. Sza cu je się, że łącz nie oso bi ście zamordował on 50 osób34. Aron Geller, któ ry
pra co wał przy bu do wie ba ra ków w Ju la gu II, wspo mi nał: „Wów czas to widzia łem po -
dej rza ne go Hes sle ra sto ją ce go obok ba ra ku, w któ rym on miesz kał. Z po szcze gól nych
ba ra ków straż nik obo zo wy – zda je się Ro sja nin, względ nie Ukra iniec – wy pro wa dzał ko -
lej no więź nió w i w obec no ści Hes sle ra, w nie da le kiej od nie go od le gło ści, więź niów tych
[roz]strze lał. W ten spo sób w mo jej obec no ści roz strze la no ko lej no trzech ży dów,
przy czym przy po mi nam so bie, że ostat nie mu, to jest trze cie mu ży do wi, straż nik ten
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28 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Da wi da Gold ber ga z 20 I 1947 r. prze pro wa dzo ne go przez
pro ku ra to ra Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Kra ko wie w spra wie prze ciw ko kie row ni ko wi obo zu pra cy
Ju lag II w Pro ko ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro wi, k. 36.

29 AN w Kra ko wie, SGCKr 488 (I 2 Zg 107/46), Ak ta w spra wie o stwier dze nie zgo nu Lej zo ra Kno -
ble ra, b.p.

30 AN w Kra ko wie, SGCKr 491 (I 2 Zg 382/46), Ak ta w spra wie o stwier dze nie zgo nu Sa lo mo na Kat -
zen go le ra, b.p.

31 AN w Kra ko wie, SGCKr 487 (I 2 Zg 68/46), Ak ta w spra wie o stwier dze nie zgo nu Szyi Ol me -
ra, b.p.

32 AIPN Kr, 502/1014, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ra fa ela Zel l ne ra z 20 I 1947 r. prze pro wa -
dzo ne go w spra wie prze ciw ko kie row ni ko wi obo zu pra cy Ju lag II w Pro ko ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro -
wi, k. 37.

33 Ibi�dem, Pro to kół ze zna nia Me na sche Sil ber ga zło żo ne go przed Wo je wódz ką ży dow ską Ko mi sją
Hi sto rycz ną w Kra ko wie 17 I 1947 r. w spra wie prze ciw ko kie row ni ko wi obo zu pra cy Ju lag II w Pro ko -
ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro wi, k. 53; AżIH, 301/2319, Re la cja Me na sche Sil ber ga, k. 1.

34 AIPN Kr, 502/1014, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Adol fa Pi sto la z 27 I 1947 r. prze pro wa -
dzonego w spra wie prze ciw ko kie row ni ko wi obo zu pra cy Ju lag II w Pro ko ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro -
wi, k. 46.

06_Wegrzyn:PA IPN 11  01.07.2019  14:20  Strona 111



Marek Węgrzyn
H

is
to

r
ia

 i
 u

st
r

ó
j

112

Protokół wykonania kary śmierci na Ludwiku Hesslerze, 21 XII 1948 r. 

AIPN Kr, 425/184

AIPN Kr
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kazał klęk nąć, sam zdjął mu z gło wy ka pe lusz, a na stęp nie za strze lił go strza łem w kark”.
Eg ze ku cja ta zo sta ła prze pro wa dzo na w o bec no ści więź niów, któ rzy w tym dniu nie by li
w sta nie iść do pra cy35.

Fry da Al ster dzień po wy sie dle niu ży dów z Wie licz ki, któ re mia ło miej sce 28 sierp -
nia 1942 r., tra fi ła do Ju la gu w Pro ko ci miu. Ra zem z ro dzi ca mi i bra tem pra co wa ła tam
w biu rze fir my bu dow la nej. By ła świad kiem wie lu dra ma tycz nych scen roz gry wa ją cych
się w obo zie. Pew ne go dnia pa dło za rzą dze nie, że bę dą roz strze li wa ni więź nio wie, któ -
rzy wy su nę li się z sze re gu w dro dze do pra cy (cho dzi ło o oso by za trud nio ne w fir mach
STU AG i Schro eder). Więź nio wie by li ka ra ni za naj drob niej sze prze wi nie nia, jak zga -
sze nie świa tła w ba ra ku czy nie na dą ża nie za ko lum ną idą cą do pra cy36. W 1943 r. za bi to
w Pro ko ci miu kil ku na stu le ka rzy, m.in. sto ma to lo ga Gum plo wi cza i je go sy na Lu dwi ka,
a tak że ad wo ka ta Ho ro wit za i je go żo nę. Śmierć po nie śli tak że le karz Gold ste in i me dyk
Sti fel, a tak że dwu dzie sto let nia Wan da Nus sen feld i pra cow ni cy am bu la to rium. Mor -
derstw do ko na no na oso bi sty roz kaz Hes sle ra37.

Iza ak Tel ler, uro dzo ny 14 grud nia 1922 r. w Kra ko wie, od stycz nia 1941 r. prze by wał
wraz z ca łą ro dzi ną w Rze pien ni ku Strzy żew skim w po wie cie ja siel skim. W dniu 8 sierp -
nia 1942 r. ca ła ludność ży dow ska w wie ku od 16 do 35 lat mia ła sta wić się w Bo bo wie.
Stam tąd wszy scy zo sta li wy sła ni do obo zu pra cy w Pro ko ci miu. Tel ler w obo zie prze by -
wał szes na ście ty go dni. Ja ko wię zień pra co wał przy bu do wie na sy pu pod tor ko le jo wy
w Bie ża no wie. Z po by tu w pro ko cim skim Ju la gu pa mię tał strasz ne wa run ki sa ni tar ne,
wszech obec ny brud i cięż ką, ca ło dzien ną pra cę fi zycz ną38. 

W po cząt ko wym okre sie ist nie nia obo zu zwło ki roz strze la nych wy wo żo ne by ły
do get ta kra kow skie go. Póź niej grze ba no je w ob rę bie obo zu. Do tej czyn no ści uży wa ne
by ło ko man do więź niar skie, tzw. Hof kol lo na, skła da ją ce się z pię ciu męż czyzn pod kie -
row nic twem więź nia o na zwi sku Ro sen blat. Straż na te re nie obo zu oraz wo kół nie go peł -
ni li tak że Ukra iń cy39.

Z po wo du złe go sta nu fi zycz ne go więź niów kie ro wa nych do pra cy  do szło do kon -
flik tu mię dzy STU AG a Hes sle rem. Fir ma po sta no wi ła za brać z obo zu 800 więź niów,
którzy wy ko ny wa li pra ce na jej zle ce nie, i umie ścić ich w no wo po wsta ją cym Ju la -
gu III w Bie ża no wie40.

Lu dwik Hes sler po woj nie zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny w kra kow skim wię zie niu
przy ul. Se nac kiej41. Sąd Okrę go wy w Kra ko wie 2 lip ca 1948 r. ska zał go na ka rę śmier -
ci, a 22 paź dzier ni ka te go ro ku Sąd Naj wyż szy na se sji wy jaz do wej w Kra ko wie od da lił

35 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia Aro na Gel le ra z 15 II 1947 r. prze pro wa dzo ne go w spra wie prze -
ciw ko kie row ni ko wi obo zu pra cy Ju lag II w Pro ko ci miu Lu dwi ko wi Hes sle ro wi, k. 74.

36 AżIH, 301/2322, Re la cja Fry dy Al ster, k. 1.
37 Ibi�dem, k. 2.
38 AIPN, 753/393, Pro to kół prze słu cha nia świad ka nr 489 – Iza aka Tel le ra, k. 3. Do ku ment znaj du -

je się w zbio rze od pi sów pro to ko łów prze słu chań świad ków oraz wspo mnień więź niów obo zu Ra -
vensbrück i in nych obo zów, spo rzą dzo nym w Pol skim In sty tu cie Źró dło wym w Lund.

39 Ibi�dem, k. 35.
40 Ibi�dem, k. 36.
41 AIPN Kr, 488/5, Ko pia kar ty z kar to te ki więź niów zmar łych wy ko na na na pod sta wie „Ksiąg głów -

nych więź niów: wię zień w Kra ko wie przy ul. Mon te lu pich i przy ul. Se nac kiej, wię zie nia w No wym
Wiśni czu, ośrod ka pra cy w Brzesz czach z lat 1945–1954”.
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je go  re wi zję  od wy ro ku są du okrę go we go42. Pre zy dent Bo le sław Bie rut nie sko rzy stał
z przy słu gu ją ce go mu pra wa ła ski43. Wy rok śmier ci wy ko na no 21 grud nia 1948 r. w wię -
zie niu przy ul. Mon te lu pich w Kra ko wie44.

Na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa da 1942 r. w czę ści Bie ża no wa, na gra ni cy mię -
dzy Ga jem a Czar no cho wi ca mi (dzi siej szy re jon ulic Zło cie nio wej i Su char skie go), zo -
stał za ło żo ny obóz pra cy przy mu so wej dla ży dów (Ju de nar be it sla ger III). Po cząt ko wo
prze by wa li tam więź nio wie obo zu w Pro ko ci miu, któ rzy po za koń cze niu pra cy mie li
do nie go wró cić. Szyb ko jed nak zo sta ła pod ję ta de cy zja o utwo rze niu sta łe go obo zu
w Bie ża no wie45. Ist nie nie obo zu zwią za ne by ło z dzia łal no ścią fir my STU AG. Na je go
te re nie by ło kil ka ba ra ków miesz kal nych, kuch nia, pral nia i łaź nia. Prze by wa ło tam tak -
że 60 ko biet, któ re by ły za trud nio ne w kuch ni, przy sprzą ta niu ba ra ków oraz pra cach po -
moc ni czych46.
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42 AIPN Kr, 502/1014, Wy rok Są du Naj wyż sze go na se sji wy jaz do wej w Kra ko wie z 22 X 1948 r.,
k. 230.

43 Ibi�dem, Pi smo Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści do Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 7 XII 1948 r.,
k. 242.

44 Ibi�dem, Pi smo pro ku ra to ra Są du Okrę go we go w Kra ko wie Ja na Bar bac kie go do Wy dzia łu VII Są -
du Okrę go we go w Kra ko wie z 22 XII 1948 r., k. 244.

45 T. Aschen bren ner, Wieś,�któ�ra�by�ła�i ni�gdy�nie�wró�ci.�Bie�ża�nów�z mo�ich�lat�mło�dzień�czych, Kra -
ków 2002, s. 226.

46 R. Ko tar ba, op.�cit., s. 54–55.

Victor Ritschek, Lagerführer Julagu III w Bieżanowie. AIPN Kr, 1/9176
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Po czą tek funk cjo no wa nia obo zu zwią za ny jest z oso bą Frie dri cha Wil hel ma Lind ne -
ra47, kie row ni ka ro bót ko le jo wych z ra mie nia Ost bah nu48. W 1942 r. zo stał on służ bo wo
prze nie sio ny z Nie miec do Pol ski i otrzy mał z kra kow skiej dy rek cji tej fir my zle ce nie
prze bu do wy ukła du to rów ko le jo wych w Bie ża no wie. Ju lag III za sad ni czo pod le gał SS,
lecz fak tycz ną wła dzę spra wo wał w nim wła śnie Lind ner. Kie ro wał obo zem w ta ki spo -
sób, że więź nio wie czę sto ty tu ło wa li go La gerführe rem (kie row ni kiem obo zu), choć fak -
tycz nym kie row ni kiem Ju lagu był z ra mie nia SS Vic tor Rit schek (SS -Rot tenführer).
Wo bec więź niów miał on w za sa dzie nie ogra ni czo ną wła dzę. Od no sił się do nich w spo -
sób bez względ ny, okrut ny i sa dy stycz ny. Bił ich przy każ dej nada rza ją cej się oka zji i wy -
mu szał na nich róż ne świad cze nia49. Bar dzo czę sto za rzą dzał tzw. ćwi cze nia noc ne,
pod czas któ rych więź nio wie mu sie li roz bie rać się do na ga, ka zał im na ko men dę za ła -
twiać swo je po trze by fi zjo lo gicz ne oraz zmu szał ich dla swojej roz ryw ki do wy pi ja nia
du żej ilo ści al ko ho lu50.

Wie lu in for ma cji do ty czą cych funk cjo no wa nia obo zu oraz pa nu ją cych w nim wa run -
ków do star cza ją ze zna nia, ja kie po woj nie zło ży li oca la li więź nio wie Ju la gu III w Bie ża -
no wie. Jed nym z nich był Da wid Sil ber man, któ ry w obo zie prze by wał od czerw ca 1942 r.
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47 Frie drich Wil helm Lind ner, s. An dre asa i Ma rii z d. Rösch, ur. 9 III 1904 r. w No rym ber dze, nie -
miec ki in ży nier, nad zor ca z ra mie nia kra kow skiej dy rek cji Ost bahn w obo zie pra cy dla ży dów w Bie ża -
no wie (Ju lag III), 3 VI 1948 r. ska za ny przez Sąd Okrę go wy w Kra ko wie na ka rę śmier ci, wy rok
wy ko na no 5 I 1949 r. w wię zie niu przy ul. Mon te lu pich w Kra ko wie (GKBZHwP, Kar to te ka oso bo wa
zbrod nia rzy hi tle row skich). Wię cej zob. AżIH, Re la cja nr 3740.

48 AIPN Kr, 425/319, Wy rok Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 3 VI 1948 r. w spra wie prze ciw ko
Frie dri cho wi Wil hel mo wi Lind ne ro wi, k. 26.

49 Ibi�dem, k. 28.
50 Ibi�dem, k. 26.

Niedokończony wiadukt kolejowy w Bieżanowie, efekt pracy więźniów Julagu III

w Bieżanowie. Zbiory autora
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do li sto pa da 1943 r. W tym cza sie pra co wał w ko man dzie zaj mu ją cym się bu do wą to rów
ko le jo wych. Bez po śred nim je go prze ło żo nym był maj ster o na zwi sku Sant schek. Sil ber -
man po dał, że Lind ner miał się do pusz czać czę stych ak tów prze mo cy wo bec więź niów.
Na wio snę 1943 r. jed ną z ko biet ka zał prze nieść do obo zu w Pro ko ci miu, gdzie na tych -
miast zo sta ła za strze lo na przez maj stra Ze ge ra51. La tem 1943 r. na te re nie obo zu za mor -
do wa no więź nia Jó ze fa Plat ne ra oraz dok to ra Fur ma na52. Śmierć le ka rza opi su je w swo ich
po wo jen nych ze zna niach Fi lip Lew. Opo wia dał on, że mię dzy Fur ma nem a Lind ne rem
do szło do sprzecz ki. Wsku tek te go ten pierw szy rzu cił się do uciecz ki. W od po wie dzi
Lind ner wy rwał ka ra bin z rąk sto ją ce go obok nie go funk cjo na riu sza Bahn schut zu i strze -
lił do ucie ka ją ce go, lecz go nie tra fił. Wów czas do Lind ne ra pod szedł maj ster Ze ger,
wziął ka ra bin i od dał dwa śmier tel ne strza ły do Fur ma na53.

Czę sto sto so wa ną tor tu rą by ła tzw. gim na sty ka, w cza sie któ rej więź nio wie mu sie li
wy ko ny wać róż ne kar ne ćwi cze nia. Jed nym ze spo so bów znę ca nia się by ło wie sza nie
za rę ce na bel ce. Zda rza ły się tak że przy pad ki sa mo wol ne go strze la nia do więź niów. Przy -
kła dem jest po strze le nie nie zna nej oso by za trud nio nej w fir mie Am bi Schröder. Ran ny
zo stał umiesz czo ny w szpi ta lu. Dal szy je go los po zo sta je nie zna ny54. Na te re nie obo -
zu – jak wspo mnia no – znaj do wał się szpi tal. La tem 1943 r. na oso bi sty roz kaz Fran za
Jo se fa Mülle ra zo sta li za strze le ni wszy scy le ka rze, den ty ści i pie lę gniar ki. Jed ne mu
z leka rzy uda ło się ucie c i ukryć, lecz wkrót ce zo stał schwy ta ny i roz strze la ny na te re nie
Ju la gu55.

Więź nio wie bie ża now skie go Ju la gu pra co wa li m.in. przy bu do wie na sy pu i ukła da -
niu to rów ko le jo wych na od cin ku kil ku ki lo me trów od sta cji ko le jo wej Bie ża nów w kie -
run ku Boch ni. Kie row ni kiem (Bau le ite rem) tej in we sty cji z ra mie nia fir my STU AG był
Franz Schla ger. Ubra ny był za zwy czaj w krót kie spodnie – w le cie skó rza ne – oraz kurt -
kę z wy ło ga mi zie lo ny mi, a fa son je go ka pe lu sza wska zy wał, że po cho dził z Ty ro lu.
W kla pie ma ry nar ki za wsze no sił wpię tą od zna kę par tyj ną, a pod czas uro czy sto ści dodat -
ko wo swa sty kę na ra mie niu56. Schla ger był po wszech nie zna ny z bru tal ne go trak to wa nia
więź niów57. Nie był lu bia ny tak że przez nie miec kich maj strów z po wo du do no si ciel stwa.
Ro bot ni ków ży dow skich bił la ską za na wet naj drob niej sze uchy bie nia pod czas pra cy.
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51 AIPN Kr, 502/1335, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Da wi da Sil ber ma na z 24 VIII 1947 r. prze -
pro wa dzo ne go w spra wie prze ciw ko by łe mu nad zor cy w obo zie pra cy dla ży dów w Bie ża no wie Frie -
dri cho wi Wil hel mo wi Lind ne ro wi, b.p.

52 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Abra ma Pin ka sa z 24 VIII 1947 r. prze pro wa dzo ne go
w spra wie prze ciw ko by łe mu nad zor cy w obo zie pra cy dla ży dów w Bie ża no wie Frie dri cho wi Wil hel -
mo wi Lind ne ro wi, b.p.

53 AIPN Kr, 425/319, Wy rok Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 3 VI 1948 r. w spra wie prze ciw ko
Frie dri cho wi Wil hel mo wi Lind ne ro wi, k. 28.

54 AIPN, 502/1335, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ze li ga Rit ter man na z 22 VII 1947 r. prze pro wa -
dzo ne go w spra wie prze ciw ko by łe mu nad zor cy w obo zie pra cy dla ży dów w Bie ża no wie Frie dri cho wi
Wil hel mo wi Lind ne ro wi, b.p.

55 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ja ku ba Ho len de ra z 21 VII 1947 r. prze pro wa dzo ne go
w spra wie prze ciw ko by łe mu nad zor cy w obo zie pra cy dla ży dów w Bie ża no wie Frie dri cho wi Wil hel -
mo wi Lind ne ro wi, b.p.

56 AżIH, 301/3738, Re la cja Jó ze fa Ho fstätte ra, k. 1.
57 AIPN, GK 174/598, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Sa lo mo na Wil l ne ra z 2 II 1953 r. w spra wie

prze ciw ko by łe mu nad zor cy bu dow la ne mu w obo zie kar nym dla ży dów w Bie ża no wie Fran zo wi Schla -
ge ro wi, k. 7.
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Latem 1943 r. gło śna w obo zie by ła spra wa za strze le nia przez SS -Oberscharführe ra
Mülle ra dwóch mło dych więź niów ży dow skich, któ rzy by li za trud nie ni przy no sze niu
de sek. W cza sie pra cy mu sie li prze cho dzić przez bu do wa ny wał ko le jo wy, po któ rym
prze jeż dża ły po cią gi. Obok te go miej sca po wsta wał tak że most, któ re go bu do wa by ła za -
bez pie czo na wy so kim osza lo wa niem zro bio nym z de sek. Za kry wa ło ono na tym od cin -
ku wi dok, w związ ku z czym sto ją cy na gó rze ro bot nik ostrze gał trąb ką ro bot ni ków
o zbli ża niu się po cią gu. Wspo mnia ni dwaj ro bot ni cy znaj do wa li się wła śnie na to rze ko -
le jo wym, kie dy spo za osza lo wa nia uka zał się pa ro wóz. Na je go wi dok prze cho dzą cy
zrzu ci li de skę na tor, a sa mi zbie gli z wa łu na dwie prze ciw ne stro ny. Po ciąg bez pro ble -
mu prze ciął le żą cą na to rze prze szko dę i na wet się nie za trzy mał. Zda rze nie to do strzegł
Schla ger, któ ry za czął krzy czeć, że ro bot ni cy do ko na li sa bo ta żu, i gro ził po waż ny mi kon -
se kwen cja mi. Wkrót ce na bu do wę przy je chał Müller i po wy słu cha niu Schla ge ra naj -
pierw tych ro bot ni ków po bił, a na stęp nie ich za strze lił58.

W bie ża now skim Ju la gu w cza sie ka torż ni czej pra cy gi nę li przed sta wi cie le przed wo -
jen nej spo łecz no ści ży dow skiej Kra ko wa i oko lic. Spo śród naj bar dziej zna nych osób za -
mor do wa nych w tym obo zie wy mie nić trze ba dr. Da wi da Lipschütza, He le nę Wolf
i Mak sy mi lia na Gum plo wi cza.

Dok tor Da wid Lipschütz przed woj ną był ad wo ka tem. Uro dził się 30 mar ca 1909 r.
w Kra ko wie ja ko syn Bel li z Kan ne rów i Herc ki Lipschütza. Na po cząt ku oku pa cji nie -
miec kiej miesz kał w Wo li Du chac kiej. W 1942 r. prze niósł się z żo ną do Wie licz ki,
a w sierp niu te go ro ku umiesz czo no go w obo zie w Bie ża no wie, gdzie zo stał ko men dan -
tem Ord nungs dien stu. 19 li sto pa da 1943 r. zo stał za strze lo ny na te re nie obo zu. Je go zwło -
ki 29 kwiet nia 1946 r. eks hu mo wa no i prze nie sio no na cmen tarz ży dow ski w Kra ko wie59.

He le na ze Spi rów Wol fo wa przed woj ną miesz ka ła w Wie licz ce. W 1942 r. wy sie dlo -
no ją i umiesz czo no w obo zie w Bie ża no wie, gdzie we wrze śniu 1943 r. zo sta ła za strze -
lo na60.

Mak sy mi lian Gum plo wicz uro dził się 11 lu te go 1898 r. w Wied niu. Do wy bu chu
II woj ny świa to wej miesz kał w Kra ko wie. 21 wrze śnia 1943 r. zo stał za strze lo ny  na tere -
nie obo zu w Bie ża no wie. We dług re la cji świad ka Niem cy mie li ka zać mu wła sno ręcz nie
wy ko pać grób i wejść do nie go, po czym zo stał za strze lo ny61.

Z bie ża now skie go la gru z da rza ły się uciecz ki więź niów, któ re za zwy czaj koń czy ły
się nie po wo dze niem. Jed na z nich mia ła miej sce w 1943 r. – jesz cze w okre sie ist nie nia
Ju la gu. Dwaj więź nio wie po zła pa niu zo sta li pod da ni bru tal ne mu prze słu cha niu i po wie -
sze ni w pu blicz nej eg ze ku cji na te re nie obo zu62.

Oprócz prze wa ża ją cych  nieu da nych prób zda rza ły się i te – choć nie licz ne – koń czą -
ce się po wo dze niem. Przy kła dem jest uciecz ka z Ju la gu III dwu dzie sto kil ku let nie go ży -
dow skie go więź nia o imie niu Szy mon, po cho dzą ce go z Ko ło myi, któ ry z za wo du był
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58 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Sa lo mo na Wil l ne ra z 2 II 1953 r. w spra wie prze ciw ko
by łe mu nad zor cy bu dow la ne mu w obo zie kar nym dla ży dów w Bie ża no wie Fran zo wi Schla ge ro wi, k. 8.

59 AN w Kra ko wie, SGCKr 491 (I 2 Zg 415/46), Spra wa o stwier dze nie zgo nu Da wi da
Lipschütza, b.p.

60 AN w Kra ko wie, 29/1034/9371 (Zg 35/46), Spra wa o uzna nie za zmar łą He le ny Wolf, b.p.
61 AN w Kra ko wie, SGCKr 481 (I 1 Zg 923/46), Spra wa o uzna nie za zmar łe go Mak sy mi lia na

Gumplo wi cza, b.p.
62 AżIH, 301/1044, Re la cja M. Hol la en de ra, k. 6.
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kraw cem. Po uciecz ce z obo zu ukry wa ny był przez Po la ka o na zwi sku Ję drzej czyk.
Sytuacja ta sta no wi ła du że nie bez pie czeń stwo za rów no dla ukry wa ne go, jak i ukry wa ją -
ce go. Wy ni ka ło to m.in. z te go, iż w Bie ża no wie sta cjo no wa ło kil ka od dzia łów nie miec -
kich. W no wej szko le kwa te ro wał od dział szko le nio wy pie cho ty, we dwo rze znaj do wa ły
się warsz ta ty re mon to we, a na Ory zie by ły wiel kie ma ga zy ny woj sko we. Na sta cji ko le -
jo wej znaj do wał się licz ny od dział ochro ny ko lei. No cą na to miast zda rza ły się czę ste ak -
cje pro wa dzo ne przez Ge sta po. To wszyst ko po ka zu je, jak trud na i nie bez piecz na by ła
de cy zja o ukry wa niu lud no ści ży dow skiej63. Hi sto ria Szy mo na nie ste ty nie mia ła swo je -
go szczę śli we go zakończenia. Nie mo gąc znieść psy chicz nie i fi zycz nie ukry wa nia się
w spe cjal nie dla nie go zro bio nej kry jów ce, co raz czę ściej ją opusz czał. Miał w Bie ża no -
wie już cał kiem licz ne gro no zna jo mych. W li sto pa dzie 1944 r. do Ję drzej czy ków przy -
szedł ich są siad o na zwi sku Ja ku biec, któ ry po wie dział, że na tzw. gór ce (te ren dzi siej szej
pę tli tram wa jo wej w Bie ża no wie) zna lazł praw do po dob nie cia ło kraw ca Szy mo na.
Po iden ty fi ka cji oka za ło się, że fak tycz nie by ły to zwło ki Szy mo na. Po cho wa no go
na miej sco wym cmen ta rzu w Bie ża no wie. Kon spi ra cja pol ska usta li ła póź niej, że naj -
praw do po dob niej zo stał on za strze lo ny przez Ukra iń ców ucie ka ją cych ze służ by w nie -
miec kiej po li cji ko le jo wej64.

Je sie nią 1943 r. mia ła miej sce in na uda na uciecz ka. Tym ra zem z obo zu wy do stał się
z dwo ma to wa rzy sza mi Izra el Al ster. „Na wol no ści” ukry wał się on przez kil ka na ście
mie się cy w trzy oso bo wym bun krze nieopodal Wie licz ki. Po mo cy udzie la li mu daw ni
zna jo mi z wie lic kiej or ga ni za cji PPS. Je go to wa rzy sze uciecz ki nie mie li ty le szczę ścia
i pod czas po ści gu zo sta li za bi ci  przez po li cjan tów z Wie licz ki65.

Waż ną ro lę w po mo cy więź niom Ju la gu III w Bie ża no wie peł ni ła ży dow ska Sa mo -
po moc Spo łecz na, któ ra po wsta ła 1 wrze śnia 1939 r. w War sza wie ja ko Ko mi sja Ko or -
dy na cyj na przy Sto łecz nym Ko mi te cie Sa mo po mo cy Spo łecz nej. Jej prze wod ni czą cym
był dr Mi chał We ichert. W czerw cu 1940 r. prze nie sio no ją do Kra ko wa i ob ję ła opie ką
ca łą lud ność ży dow ską w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie. Dwu krot nie by ła za my ka na
przez wła dze nie miec kie – w lip cu i grud niu 1942 r. Dzia łal ność wzno wi ła w mar cu
1943 r. i od tąd ja ko Cen tral na Po moc dla ży dów w GG (Jüdi sche Unter stut zung stel -
le – JUS) wspie ra ła więź niów 45 obo zów ży dow skich66. Or ga ni za cja ta za opa try wa ła
obo zy kra kow skie i pod kra kow skie, w tym Ju lag III, w du że ilo ści le ków, ma te ria łów
opa trun ko wych i chi rur gicz nych, środ ków de zyn fek cyj nych oraz żyw ność. Urzą dza ła
i utrzy my wa ła kuch nie, dzię ki któ rym wśród osób cho rych i nie do ży wio nych, dzie ci czy
nie któ rych in nych ka te go rii więź niów roz dzie la ła po żyw ne zu py, zna ne w obo zach
pod na zwą „zup ju so wych”. We dług nie zu peł nie do kład nych da nych obóz w Bie ża no -
wie od 19 ma ja do 15 paź dzier ni ka 1943 r. otrzy mał osiem na ście du żych przy dzia łów
żyw no ści z JUS67. Or ga ni za cja ist nia ła do koń ca lip ca 1944 r.

Do więź niów ju la gów co raz czę ściej za czy na ły do cie rać in for ma cje o pla no wa nej li -
kwi da cji obo zów pra cy. Je den z więź niów, Bez a lel Zel l ner z Ju la gu I, je sie nią 1942 r.
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63 S. Ję drzej czyk, Szy�mon,�kra�wiec�z Ko�ło�myi, „Pło mień” 1995, nr 6, s. 18.
64 Ibi�dem, s. 19.
65 R. Ko tar ba, op.�cit., s. 86.
66 AIPN, GK 196/327, Pro to kół prze słu cha nia dr. Michała Weicherta z 30 VIII 1947 r. w spra wie

prze ciw ko Jó ze fo wi Bühle ro wi, k. 13.
67 Ibi�dem, k. 14.
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wszedł w kon takt z gru pą PPR Bau min ge ra i Lipschütza, któ ra ist nia ła na te re nie get ta
kra kow skie go. Lu dzi tych znał jesz cze z okre su przed wo jen ne go. W obo zach w Pła szo -
wie i Pro ko ci miu zor ga ni zo wa no dwie kon spi ra cyj ne ko mór ki, li czą ce po kilka osób każ -
da. Za opa trzo no je w klesz cze do roz cię cia prze wo dów elek trycz nych sta no wią cych
ogro dze nie obo zów. Do star czo no też pa rę re wol we rów, do wo dów oso bi stych oraz po -
moc fi nan so wą, a na stęp nie cze ka no na od po wied ni mo ment. Więź nio wie na to miast prze -
my ca li na ze wnątrz na rzę dzia do roz krę ca nia to rów ko le jo wych. Do wy bu chu po wsta nia
w tych obo zach jed nak nie do szło68.

Obóz w Bie ża no wie zo stał zli kwi do wa ny 14 li sto pa da 1943 r.69 Gru pa sześć dzie się -
ciu więź niów zo sta ła wy sła na do obo zu w Pła szo wie i tam roz strze la na. Nie licz nych wy -
wie zio no do obo zu w Skar ży sku70. W tym cza sie zo sta ły tak że zli kwi do wa ne po zo sta łe
obo zy pra cy dla lud no ści ży dow skiej: Ju lag I w Pła szo wie i Ju lag II w Pro ko ci miu.

Obo zy pra cy dla ży dów w Pła szo wie, Pro ko ci miu i Bie ża no wie wpi su ją się w tra -
gicz ne lo sy więź niów gi ną cych od mor der czej pra cy. Ich ist nie nie, choć krót kie, po chło -
nę ło wie le ofiar spo śród lud no ści ży dow skiej po cho dzą cej z Kra ko wa i je go oko lic.
Nie ste ty, o ist nie niu tych obo zów pa mię ta dzi siaj nie wie le osób. Co wię cej, miej sca, gdzie
by ły zlo ka li zo wa ne, w ża den spo sób nie są ozna czo ne. Je dy nie wą ska gru pa lu dzi in te -
re su ją ca się tym te ma tem zda je so bie spra wę, że w tych miej scach ro ze gra ła się tra gicz -
na hi sto ria wie lu ży dów, za rów no kra kow skich, jak i po cho dzą cych spo za te go mia sta.
Vic to ra Rit sche ka, mło de go, cy nicz ne go kie row ni ka obo zu, ni gdy nie do się gnęła spra -
wie dli wo ść. Po za koń cze niu woj ny praw do po dob nie uciekł do Szwe cji i tam do żył swo -
ich dni. Nie są do kład nie zna ne lo sy nad zor cy bu dow la ne go w obo zie bie ża now skim
Fran za Schla ge ra. Kie row nik ro bót z ra mie nia Ko lei Wschod nich Friedrich Wil helm
Lind ner zo stał po woj nie prze ka za ny do Pol ski, osą dzo ny, ska za ny na ka rę śmier ci
i powie szo ny w wię zie niu przy  ul. Mon te lu pich w Kra ko wie. Ta ka sa ma ka ra spo tka ła
kie row ni ka obo zu pra cy w Pro ko ci miu Lu dwi ka Hes sle ra.

Julagi. Zapomniane obozy pracy dla Żydów na terenie Krakowa (1942–1943)
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68 AIPN Kr, 502/1108, Ze zna nie Bez a le la Zel l ne ra  przed Wo je wódz ką ży dow ską Ko mi sją Hi sto -
rycz ną w Kra ko wie z paź dzier ni ka 1945 r. zło żo ne w spra wie prze ciw ko Jo han no wi Re in lo wi oskar żo -
ne mu o to, że w 1943 r. w Kra ko wie na te re nie fir my Jo sef Klug brał udział w za bój stwach lud no ści
cy wil nej oraz znę cał się nad więź nia mi za trud nio ny mi w tej fir mie, b.p.

69 AIPN, 2448/444, An kie ty Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce oraz Okrę -
go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w War sza wie ze bra ne w la tach 1968–1972. An kie ty do -
ty czą ce wo je wódz twa kra kow skie go – VII. Po wiat i mia sto Kra ków, k. 91.

70 AIPN, 2448/439, An kie ty Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce oraz Okrę -
go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w War sza wie ze bra ne w la tach 1968–1972. An kie ty do -
ty czą ce wo je wódz twa kra kow skie go – VII. Po wiat i mia sto Kra ków, k. 253.
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S t R e S Z c Z e N I e

Obo zy pra cy dla lud no ści ży dow skiej, tzw. ju la gi, na te re nie oku po wa ne go Kra ko wa znaj do -
wa ły się w ob rę bie dzi siej szych dziel nic mia sta: Pła szo wa, Pro ko ci mia oraz Bie ża no wa i no si ły
na zwy: Ju lag I Pla szow, Ju lag II Pro ko cim i Ju lag III Pir scha mo (Bie ża nów). Ich po wsta nie w Kra -
ko wie zwią za ne by ło z dzia łal no ścią firm nie miec kich pro wa dzą cych du że in we sty cje w za kre sie
ro bót ko le jo wych i dro go wych. Po cząt ko wo ju la gi by ły sa mo dziel ny mi obo za mi pod le ga ją cy mi
do wód cy SS i po li cji na dys trykt kra kow ski. W dru giej po ło wie 1943 r. zo sta ły przy łą czo ne
do Zwang sar be it sla ger (ZAL) Pla szow ja ko fi lie obo zu głów ne go. Ta ki stan rze czy utrzy mał się aż
do ich li kwi da cji w li sto pa dzie 1943 r. Ich więź nia mi by li ży dzi po cho dzą cy z Kra ko wa, po wia -
tów kra kow skie go i mie chow skie go oraz wy sie dleń cy z dal szych oko lic.

Ar ty kuł przed sta wia obo zy ja ko ele ment ca łe go me cha ni zmu eks ter mi na cji – po przez cięż ką
pra cę  fi zycz ną – na ro du ży dow skie go. Ma te ria ły, na któ rych się  o pie ra, po cho dzą głów nie z Ar -
chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. Są to przede wszyst kim re la cje by łych więź niów, któ rzy
do cze ka li koń ca woj ny. Po moc ne oka za ły się tak że zbio ry Ar chi wum Na ro do we go w Kra ko wie
oraz ży dow skie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go w War sza wie.

Słowa kluczowe: Julag, obozy pracy, Bieżanów, Prokocim, Judenarbeitslager, Ostbahn.

S u M M A R y

Labour camps for the Jewish population, so-called julags, within occupied Krakow, were located
within today’s city districts called: Płaszów, Prokocim and Bieżanów, and were named: Julag I
Plaszow, Julag II Prokocim and Julag III Pirschamo (Bieżanów). They were established in Krakow
in connection with operation of the German companies intended to carry out large investments in
the scope of railway and road works. Initially, the julags operated as independent camps subordinate
to the SS and Police commander for the Kraków District. In the second half of 1943, they were
joined to Zwangsarbeitslager (ZAL) Plaszow as branches of the main camp. This state of affairs
lasted until the liquidation thereof in November 1943. The prisoners were Jews from Krakow,
Krakow and Miechówpowiats (counties), and displaced persons from further areas. 

The camps are presented in the article as an element of the whole mechanism of extermination
– through hard physical labour – of the Jewish people. The materials on which the article is based
mainly come from the Archives of the Institute of National Remembrance. These are primarily the
accounts of former prisoners who lived through the end of the war. The collections of the National
Archives in Krakow and the Jewish Historical Institute in Warsaw proved helpful as well.

Key words: Julag, labour camps, Bieżanów, Prokocim, Judenarbeitslager, Ostbahn.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 121–138

Dariusz Burczyk

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku)

Uczestniczki podziemia
niepodległościowego 

przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym

w Gdańsku*

Wśród ty się cy osób, któ re w la tach 1946–1955 sta nę ły przed ob li czem woj sko -
we go są dow nic twa spe cjal ne go, zna la zło się wie le przed sta wi cie lek płci pięk -
nej, w tym licz ne gro no bar dzo mło dych dziew cząt1. Spo śród gru py 5848 osób,

któ rych spra wy w la tach 1946–1955 roz pa trzył Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku2,
ko bie ty sta no wi ły 4,5 proc. oskar żo nych (263 oso by). 

Ju rys dyk cji tych spe cjal nych in sty tu cji woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści pod -
le ga li – oprócz osób cy wil nych oskar żo nych o tzw. zbrod nie sta nu – tak że funk cjo na riu -
sze Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go/Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go i Mi li cji Oby wa tel skiej oraz żoł nie rze Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go
i Wojsk Ochro ny Po gra ni cza. W związ ku z tym wśród osą dzo nych zna la zło się rów nież
wie le ko biet, któ re do pu ści ły się tzw. prze stępstw urzęd ni czych (nad uży cie wła dzy, przy -
ję cie ko rzy ści ma jąt ko wej, ujaw nie nie ta jem ni cy pań stwo wej lub służ bo wej itp.) bądź
po peł ni ły prze stęp stwa ty po wo kry mi nal ne, tj. kra dzie że, oszu stwa czy udział w na pa -
dach ra bun ko wych. Zde cy do wa ną jed nak więk szość (71,5 proc.) przed sta wi cie lek płci
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* Tekst zo stał przy go to wa ny na kon fe ren cję za ty tu ło wa ną „Re pre sje ko mu ni stycz ne wo bec Po lek
za an ga żo wa nych w dzia łal ność nie pod le gło ścio wą w la tach 1939–1956”, któ ra 14 XI 2013 r. od by ła się
w To ru niu. Ze wzglę dów obiek tyw nych au tor osta tecz nie nie zna lazł się wśród jej uczest ni ków, w związ -
ku z czym nie miał oka zji za pre zen to wać szer sze mu gro nu od bior ców wy ni ków swo ich ba dań, obej mu -
ją cych – je go zda niem – dość istot ny aspekt dzia łal no ści woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści Pol ski
„lu do wej” (cho ciaż w tym wy pad ku po praw niej sze by ło by uży cie sfor mu ło wa nia „woj sko wy wy miar
nie spra wie dli wo ści”).

1 Sze rzej zob. B. Otwi now ska, Prze�mo�cą�oba�la�ły�pa�nu�ją�cy�ustrój�(udział�dziew�cząt�w mło�dzie�żo�wej
kon�spi�ra�cji), „Nie pod le głość i Pa mięć” 1997, nr 1, s. 87–112. 

2 D. Bur czyk, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Gdań�sku�(1946–1955), Gdańsk 2012, s. 301.
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pięk nej oskar żo nych przez pro ku ra to rów
Woj sko wej Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Gdań -
sku, któ rych spra wy tra fi ły na stęp nie do
WSR w Gdań sku3, sta no wi ły ko bie ty z zarzu -
tem po peł nie nia prze stępstw „po li tycz nych”
(bar dzo czę sto by ły to oskar że nia nie praw -
dzi we). Za li cza no do nich m.in.: posia da nie
bro ni bez ze zwo le nia (39 przy pad ków),
współ pra cę z ob cym wy wia dem (10 przy pad -
ków), udzie le nie po mo cy w nie le gal nym
prze kra cza niu gra ni cy (6 przy padków), dzia -
łal ność w or ga ni za cjach nie pod legło ścio -
wych (77 przy pad ków), re wi zjo ni stycz nych
(5 przy pad ków) i Ukra iń skiej Po wstań czej
Ar mii (3 przy pad ki) lub współ pra cę z ni mi,
a tak że kry ty kę ów cze sne go ustro ju pań stwo -
we go i so ju szu z ZSRS (9 przy pad ków).
Niektó re z ko biet tra fi ły przed ob li cze woj -
sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści za roz -
gła sza nie nie wy god nej praw dy, któ rą „wła -
dza lu do wa” chcia ła ukryć. Na le ża ła do nich
m.in. Ma ria Ody niec, na uczy ciel ka z Gdy ni,
któ ra w 1952 r. zo sta ła ska za na na 5 lat wię -

zie nia za to, że pod czas pro wa dzo nej przez sie bie lek cji w Za sad ni czej Szko le Za wo do -
wej Bu do wy Okrę tów w Gdy ni wy po wia da ła się „ne ga tyw nie” o ZSRS oraz wspo mnia -
ła o pol skich ofi ce rach za mor do wa nych w Katy niu4.

Wśród ko biet oskar żo nych o prze stęp stwa „po li tycz ne” zna la zło się rów nież 77 na -
le żą cych w la tach 1946–1955 na te re nie wo je wódz twa gdań skie go do or ga ni za cji nie -
pod le gło ścio wych lub współ pra cu ją cych z ni mi5. Naj bar dziej zna ną przed sta wi ciel ką płci
pięk nej by ła oczy wi ście Da nu ta Sie dzik (w li te ra tu rze przed mio tu uży wa się też for my:
„Sie dzi ków na”)6. „In ka”, bo ta ki pseu do nim no si ła w kon spi ra cji, uro dzi ła się 3 wrześ -

Dariusz Burczyk
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3 W ar ty ku le au tor nie uwzględ nił ko biet, wo bec któ rych pro ku ra to rzy gdań skiej WPR nie spo rzą -
dzi li ak tów oskar że nia, a co za tym idzie ich spra wy nie tra fi ły osta tecz nie do WSR w Gdań sku (np. zo -
sta ły umo rzo ne). Nie zmie nia to fak tu, że by ły one aresz to wa ne za dzia łal ność nie pod le gło ścio wą i bar dzo
czę sto wie le mie się cy spę dzi ły w aresz tach, gdzie pod da wa no je bru tal nym prze słu cha niom. Bio rąc
pod uwa gę, jak waż ne jest to za gad nie nie, au tor opi sze je szcze gó ło wo w przy go to wy wa nej obec nie mo -
no gra fii WPR w Gdań sku. 

4 Swo je prze ży cia wię zien ne opi sa ła na stęp nie w książ ce za ty tu ło wa nej Ce�la� nr 32.� Sze rzej
zob. M. Ody niec, Ce�la�nr 32, Gdańsk 1990.

5 Peł ny wy kaz znaj du je się w anek sie do ni niej szej pra cy.
6 Sze rzej zob. P. Ni wiń ski, Da�nu�ta�Sie�dzi�ków�na (1928–1946) [w:] Kon�spi�ra�cja�i opór�spo�łecz�ny

w Pol�sce 1944–1956.�Słow�nik�bio�gra�ficz�ny, t. 1, red. J. Ża ryn, J.T. Żu rek, Kra ków–War sza wa–Wroc -
ław 2002, s. 411–412; J. Mar sza lec, P. Sem ków, Eg�ze�ku�cja�„In�ki”�i „Za�goń�czy�ka”�w re�la�cji�ks.�Ma�ria�-
na�Pru�sa�ka, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2001, nr 6, s. 35–38; P. Szu bar czyk, Da�nu�ta
Sie�dzi�ków�na�„In�ka”�(3 IX 1928–28 VIII 1946), Gdy nia 2006; D. Bur czyk, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy…,
s. 80, 235, 239, 240, 243, 244, 377.

Danuta Siedzik/Siedzikówna. 

AIPN Gd, 536/61

AIPN Gd
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nia 1928 r. we wsi Głusz cze wi na k. Na rew ki, pow. Bielsk Pod la ski. Jej oj ciec, któ ry był
le śni czym, w 1939 r. zo stał de por to wa ny do ZSRS, skąd już nie po wró cił. Mat ka, aresz -
to wa na przez Ge sta po, zo sta ła roz strze la na za współ pra cę z pol skim pod zie miem. W cza -
sie oku pa cji Da nu ta Sie dzik wstą pi ła do Ar mii Kra jo wej, a po za ję ciu tych te re nów przez
od dzia ły Ar mii Czer wo nej pod ję ła pra cę w nad le śnic twie Haj nów ka. W czerw cu 1945 r.
zo sta ła wraz z resz tą pra cow ni ków nad le śnic twa aresz to wa na przez UBP pod za rzu tem
współ pra cy z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. W cza sie trans por tu do sie dzi by UBP
w Bia łym sto ku ko lum na zo sta ła za trzy ma na przez pa trol 5. Bry ga dy Wi leń skiej AK,
a aresz to wa ni – uwol nie ni. „In ka” do łą czy ła do od dzia łów do wo dzo nych przez mjr. Zyg -
mun ta Szen dzie la rza, a po ich roz wią za niu wy je cha ła do wo je wódz twa olsz tyń skie go,
gdzie pod ję ła pra cę w miej sco wym nad le śnic twie. Po wzno wie niu dzia łal no ści 5. Bry -
ga dy wstą pi ła do szwa dro nu ppor. Zdzi sła wa Ba do chy ps. „Żelazny”, z któ rym to od -
dzia łem bra ła udział w wie lu ak cjach eks pro pria cyj nych i po tycz kach z gru pa mi
ope ra cyj ny mi KBW, MO i UBP. Po tym, jak w jed nej z nich „Że la zny” zo stał ran ny, no -
wy do wód ca Ol gierd Chri sta wy słał ją do Gdań ska po le kar stwa. W mie ście „In ka” zo -
sta ła aresz to wa na w wy ni ku do no sów Re gi ny Ży liń skiej -Mor das. Po bru tal nym śledz twie,
pod czas które go ni ko go nie ob cią ży ła, „In ka” sta nę ła przed ob li czem WSR w Gdań sku.
W cha rak te rze oskar ży cie la wy stę po wał ofi cer śled czy WPR w Gdań sku chor. Wa cław
Krzy ża now ski – póź niej szy pro ku ra tor woj sko wy7. Sąd pod prze wod nic twem mjr. Ada -
ma Ga jew skie go 3 sierp nia 1946 r. uznał ją za win ną za rzu ca nych czy nów i ska zał na ka -
rę śmier ci8. Wy rok na Da nu cie Sie dzik wy ko na no 28 sierp nia 1946 r. w bu dyn ku WUBP
w Gdań sku9. Przed śmier cią zdą ży ła jesz cze krzyk nąć: „Niech ży je Pol ska”10.

Dru gą naj bar dziej zna ną ko bie tą oskar żo ną przez WPR w Gdań sku by ła Te re sa
Block11 – uczen ni ca Szko ły Ogól no kształ cą cej To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci w Sta ro -
gar dzie Gdań skim. W li sto pa dzie 1951 r. za ło ży ła ona or ga ni za cję Jord, któ rej człon ko -
wie w pro te ście prze ciw ko ru sy fi ka cji mło dzie ży i sprzecz ne mu z fak ta mi na ucza niu
hi sto rii za mie rza li roz kle jać ulot ki i afi sze na te re nie mia sta i szko ły. W grud niu 1951 r.
do or ga ni za cji do łą czy ła gru pa kon spi ra cyj na Ka zi mie rza Niem czy ka. Pod ję to wów czas
de cy zję o zmia nie na zwy po sze rzo nej or ga ni za cji na Just (od pseu do ni mów „Ju lek” – Te -
re sy Block i „Sta ni sław” – Ka zi mie rza Niem czy ka). Na le ża ło do niej 17 uczniów z dwóch
szkół ogól no kształ cą cych ze Sta ro gar du Gdań skie go, któ rzy m.in. spo rzą dza li ode zwy

Uczestniczki podziemia niepodległościowego przed Wojskowym Sądem...
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7 Wa cław Krzy ża now ski był pierw szym sta li now skim pro ku ra to rem, któ re mu IPN po sta wił za rzu ty
przed są dem. W 1993 r. pro ku ra to rzy Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu oskar -
ży li go o udział w ko mu ni stycz nej zbrod ni są do wej. Po mi mo po waż nych za rzu tów Krzy ża now ski zo stał
jed nak unie win nio ny, za rów no w są dzie I, jak i II in stan cji (2001 r.). Krzy ża now ski w 1946 r. spo rzą dził
rów nież akt oskar że nia prze ciw ko He in zo wi Bau man no wi, 19-let nie mu Niem co wi, któ ry zna lazł w le -
sie broń i przy jej po mo cy upo lo wał sar nę. W tym wy pad ku Krzy ża now ski tak że za żą dał ka ry śmier ci,
któ rą wy ko na no 9 VIII 1946 r. Sze rzej zob. P. Sem ków, Ka�ra�śmier�ci�dla�He�in�za�Bau�man�na, „Biu le tyn
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2002, nr 11, s. 38–40.

8 AIPN Gd, 323/1, Wy rok WSR w Gdań sku, 3 VIII 1946 r., k. 135.
9 Ibi�dem, Pro to kół wy ko na nia ka ry śmier ci na Da nu cie Sie dzik, 28 VIII 1946 r., k. 151.
10 J. Mar sza lec, P. Sem ków, op.�cit., s. 35–38.
11 Sze rzej zob. P. Szu bar czyk, Te�re�sa�Anie�la�Block�(1935–1992)�[w:] Kon�spi�ra�cja�i opór�spo�łecz�-

ny..., s. 49–51; idem, Spra�wa�sta�ro�gardz�kich�„fi�lo�ma�tów” 1951–1952 [w:] Mło�dzież�w opo�rze�spo�łecz�-
nym 1944–1989, red. M. Ka ła, Ł. Ka miń ski, Wro cław 2002, s. 77–86; D. Bur czyk, Woj�sko�wy�Sąd
Re�jo�no�wy…, s. 287–288; B. Ru si nek, Z. Szczu rek, Dzie�je�dru�giej�kon�spi�ra�cji�nie�pod�le�gło�ścio�wej�na Po�-
mo�rzu�Gdań�skim�w la�tach 1945–1956, Gdańsk 1999, s. 195–201.
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do ko le gów z ZMP oraz nisz czy li por tre ty Sta li na i Bie ru ta. W kwiet niu 1952 r. na sku tek
do no sów dy rek to ra szko ły An to nie go Ce lu cha, skie ro wa nych do PUBP w Sta ro gar dzie
Gdań skim, człon ko wie gru py zo sta li aresz to wa ni. W trak cie śledz twa i po by tu w wię zie -
niu Te re sa Block wy ka za ła się nie złom ną po sta wą, a ka ry dys cy pli nar ne przyj mo wa ła
z „uśmie chem na ustach”12. W dniach 19–30 wrze śnia 1952 r. od by ły się trzy pro ce sy,
w któ rych ska za no wszyst kich człon ków or ga ni za cji Jord -Just. W pierw szym, któ ry od -
był się 19 wrze śnia, sąd w skła dzie: por. Edwin Kę sik, por. Mi chał Wój cik i ppor. Mie -
czy sław Fi li po wicz ska zał Ka zi mie rza Niem czy ka, Hen ry ka Ła dysz kow skie go i Hen ry ka
Ko sie dow skiego na 8, 4,5 i 2,5 ro ku wię zie nia13. Pod czas dru giej roz pra wy, 23 wrze śnia,
sąd pod prze wod nic twem por. Mi cha ła Wój ci ka ska zał Ta de usza Ja głę, Ma ria na Lok sia
i Hen ry ka Szy mań skie go na ka ry od 2 do 3 lat wię zie nia14. W ostat nim pro ce sie człon ków
gru py, któ ry miał miej sce 30 wrze śnia, sąd w skła dzie: por. Edwin Kę sik, ppor. Jan Ko ra -
le wicz i apli kant – ppor. Ry szard Wło dar czyk ska zał Te re sę Block na 9 lat, a Ire nę Stolz
i Ire nę Ko new kę – na 5 i 2,5 ro ku wię zie nia15. 

Oprócz wspo mnia nych wy żej ko biet przed sę dzia mi gdań skie go są du woj sko we go
sta nę ły tak że m.in.: sio stry Ur szu la i Irm gar da For mel la, z któ rych jed na zo sta ła oskar -
żo na o przy na leż ność do Ru chu Wy zwo leń cze go Mło dzie ży Sło wiań skiej16, a dru ga
o niepo in for mo wa nie o tym fak cie or ga nów ści ga nia; Ha li na de Cor de – na le żą ca do or -
ga ni za cji Szczerb17 czy też Wan da La to pol ska, Ja dwi ga Grąc ka i Te re sa Szrub kow -
ska – człon ki nie or ga ni za cji Za po ra, dzia ła ją cej w la tach 1949–1952 na te re nie po wia tów
tczew skie go, gdań skie go i sta ro gardz kie go18. Ich los po dzie li ły tak że Eu ge nia Mar kow -
ska, Ru ta Bu kow ska, Te re sa Gu zow ska i Łu cja Ko nop ka z ist nie ją cej na tym te re nie mło -
dzie żo wej or ga ni za cji nie pod le gło ścio wej Vic to ria19. 

Naj licz niej szą gru pę, li czą cą 11 ko biet, któ rych spra wę roz pa try wał WSR w Gdań -
sku, sta no wi ły człon ki nie i współ pra cow ni ce Okrę gu Mor skie go De le ga tu ry Sił Zbroj -
nych w Kra ju20. Pod kie row nic twem ppłk. Ja na Pa łu bic kie go, a na stęp nie ppłk. Jó ze fa
Chy liń skie go zaj mo wa ły się one przede wszyst kim dzia łal no ścią pro pa gan do wą i wy -
wia dow czą w sto sun ku do „wła dzy lu do wej”, któ ra za czę ła się or ga ni zo wać na te re nach
by łe go Okrę gu Rze szy Gdańsk -Pru sy Za chod nie za ję tych przez Ar mię Czer wo ną.
Po aresz to wa niu w sierp niu 1945 r. w Tcze wie Lu dwi ka Po be recz ki, któ ry był po dej rza -
ny o za bój stwo ofi ce ra so wiec kie go, na stą pi ła de kon spi ra cja struk tur wspo mnia nej or ga -
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12 P. Szu bar czyk, Te�re�sa�Anie�la�Block…, s. 50.
13 AIPN Gd, 146/103, Wy rok WSR w Gdań sku, 19 IX 1952 r., k. 137.
14 AIPN Gd, 146/104, Wy rok WSR w Gdań sku, 23 IX 1952 r., k. 88.
15 AIPN Gd, 146/106, Wy rok WSR w Gdań sku, 30 IX 1952 r., k. 190.
16 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1949–1950 w Gdań sku, Gdy ni, So po cie i Lubli -

nie. Sze rzej zob. B. Ru si nek, Z. Szczu rek, op.�cit., s. 351–356.
17 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1949–1953 na te re nie wo je wództw gdań skie -

go, byd go skie go i lu bel skie go. Sze rzej zob. ibi�dem, s. 369–375.
18 Sze rzej zob. D. Bur czyk, „Za�po�ra”�prze�ciw�ko�ko�mu�ni�zmo�wi.�Dzie�je�mło�dzie�żo�wej�or�ga�ni�za�cji

nie�pod�le�gło�ścio�wej�z Tcze�wa�(1949–1952), „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2011, nr 34, s. 157–172.
19 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca na te re nie wo je wódz twa gdań skie go w la tach 1945–1946. 

Sze rzej zob. B. Ru si nek, Z. Szczu rek, op.�cit., s. 389–392.
20 Sze rzej zob. B. Chrza now ski, Glo�ria�Vic�tis.�Tra�gicz�ny�epi�log [w:] Pol�skie�Pań�stwo�Pod�ziem�ne

na Po�mo�rzu 1939–1945, red. G. Gór ski, To ruń 1999, s. 132; D. Bur czyk, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy…,
s. 66–67.
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Urszula Formella. AIPN Gd, 05/177, t. 1/2

Irmgarda Formella. AIPN Gd, 05/177, t. 1/2

AIPN Gd

AIPN Gd
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ni za cji i do szło do za trzy ma nia jej człon ków. Po trwa ją cym dzie sięć mie się cy śledz twie
do gdań skie go WSR tra fił akt oskar że nia, któ rym ob ję to aż 37 osób, w tym wspo mnia ne
wcze śniej ko bie ty. Ich pro ces roz po czął się 3 czerw ca 1946 r. Spo śród wszyst kich
oskarżo nych osób sąd ska zał je dy nie dwie, w tym ko bie tę – Me la nię Woj ta now ską
(otrzyma ła ka rę ro ku wię zie nia). Jed no cze śnie sąd unie win nił 24 oso by, a 11 umo rzył
po stę po wa nie21.

W 1946 r. WSR w Gdań sku roz pa trzył rów nież kil ka spraw prze ciw ko człon kom
Okrę gu Wi leń skie go Ar mii Kra jo wej. Jed ną z oskar żo nych by ła Kry sty na Lenk – łącz -
nicz ka pa tro lu dy wer syj ne go Fe lik sa Sel ma no wi cza. 4 lip ca 1946 r. wy je cha ła ona wraz
z trze ma człon ka mi od dzia łu do Szcze ci na, aby tam cze kać na do wód cę22. Po powrocie
do Sopotu człon ko wie gru py zo sta li aresz to wa ni. Pod czas re wi zji funk cjo na riu sze UBP
zna leź li w ne se se rze Lenk trzy pi sto le ty. WSR w Gdań sku 21 sierp nia 1946 r. ska zał ją
na 8 lat wię zie nia23.
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21 Pro ku ra tu ra wnio sła skar gę re wi zyj ną do ty czą cą wy ro ku orze czo ne go wo bec czte rech oskar żo -
nych mężczyzn: Ja na Pa łu bic kie go, Jó ze fa Chy liń skie go, Ja na Pa szo ty i Hie ro ni ma Cha la moń skie go
(ści słe kie row nic two okrę gu) i po po now nym roz pa trze niu spra wy WSR w Gdań sku ska zał wy żej wy -
mie nio nych na ka ry 1,5 ro ku wię zie nia z za li cze niem na jej po czet okre su tym cza so we go aresz to wa nia,
co spo wo do wa ło zwol nie nie ich po kil ku mie sią cach od roz pra wy. Zob. D. Bur czyk, Woj�sko�wy�Sąd�Rejo�-
no�wy…, s. 258–259.

22 AIPN Gd, 146/3, Akt oskar że nia, 4 VIII 1946 r., k. 27.
23 Ibi�dem, Wy rok WSR w Gdań sku, 21 VIII 1946 r., k. 41. 

Stanisława Wąsowicz. AIPN Gd, 05/175

AIPN Gd
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Wie le ko biet, któ rych spra wy roz pa trzył WSR w Gdań sku, na le ża ło lub współ pra co -
wa ło z Kon fe de ra cją Obro ny Wia ry i Oj czy zny24 (Ma ria Iwa necz ko, Le oka dia Ło wic ka,
Ma ria Mi lew ska, Re gi na Na piór kow ska, Ma ria Rud kow ska, Ste fa nia Ry marz, Zdzi sła -
wa Sa dec ka, Ele ono ra Świa tło wicz, Ro za lia Do mi ni kow ska) oraz Gru pą Mło dzie żo wą
Ośrod ka Mo bi li za cyj ne go Wi leń skie go Okrę gu Ar mii Kra jo wej25 (Ali na Gie beń/Gie bień,
Ha li na i Ja dwi ga Mi ko ła jew skie, Ir ma i Ja ni na Pan ko nin, Jó ze fa Szu ba i Ol ga Wisz niew -
ska). Wśród osób rze ko mo współ pra cu ją cych z Kon fe de ra cją zna la zła się rów nież be ne -
dyk tyn ka Sta ni sła wa Wą so wicz, któ ra wy ha fto wa ła dla niej sztan dar26. Pod czas pierw szej
roz pra wy zo sta ła ona unie win nio na, acz kol wiek Naj wyż szy Sąd Woj sko wy na sku tek
skar gi re wi zyj nej pro ku ra to ra WPR w Gdań sku skie ro wał spra wę do po now ne go roz po -
zna nia. 29 kwiet nia 1953 r. sąd pod prze wod nic twem Edwi na Kę si ka ska zał za kon ni cę
na 5 lat wię zie nia27.
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24 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1948–1952 na te re nie po wia tów kwi dzyń skie -
go i el blą skie go. Sze rzej zob. B. Ru si nek, Z. Szczu rek, op.�cit., s. 212–226; A.J. Ka li now ska, Je�rzy�Kaw�-
ka�(Ba�ryc�ki)� i je�go�nie�le�gal�na�or�ga�ni�za�cja�„Kon�fe�de�ra�cja�Obro�ny�Wia�ry� i Oj�czy�zny”�w po�wia�tach
el�blą�skim�i kwi�dzyń�skim�w cza�sach�PRL, „Stu dia El blą skie” 2011, nr 12, s. 93–108.

25 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1947–1948 m.in. na te re nie wo je wódz twa gdań -
skie go. Sze rzej zob. B. Ru si nek, Z. Szczu rek, op.�cit., s. 140–145.

26 J. Mo raw ski, Kontr�re�wo�lu�cyj�ny�haft�s.�Ur�szu�li, „Rzecz po spo li ta”, 20 IX 2002 r.
27 AIPN Gd, 284/1300, Wy rok WSR w Gdań sku, 29 IV 1953 r., k. 85.

Alicja Skwarczewska. AIPN Gd, 05/177, t. 1/2
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Z po zo sta łych ko biet są dzo nych przez WSR w Gdań sku czte ry na le ża ły do XII Okrę -
gu Mor skie go Na ro do we go Zjed no cze nia Woj sko we go (krypt. „Sem per Fi de lis Vic to ria”28),
trzy dzia ła ły w Sza rych Sze re gach29, po dwie w Pol skim Związ ku Woj sko wym30 i Ka to -
lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim – Za ko nie Krzy żac kim31. Po je dyn cze przed sta wi ciel ki
płci pięk nej zna la zły się w ta kich or ga ni za cjach jak: Czar na Rę ka32, Znicz33, Zastęp Tru -
pich Głów34 czy Lu dzie spod Zna ku Trój ką ta35.

Wszyst kie aresz to wa ne ko bie ty prze szły bar dzo cięż kie śledz twa, w cza sie któ rych
by ły tor tu ro wa ne i znie wa ża ne. Wan da La to pol ska, któ ra w chwi li aresz to wa nia mia ła
18 lat, wspo mi na ła, że w cią gu tyl ko jed nej no cy by ła 20 ra zy wzy wa na na prze słu cha -
nie. W ich trakcie bi to ją do utra ty przy tom no ści, wy zy wa no od „sta rych bry twan”
i „k...w”. Przez kil ka go dzin prze trzy my wa no ją tak że w kar ce rze bez pi cia, po czym po -
now nie prze słu chi wa no. Po la tach stwier dzi ła: „Śledz two przy pła ci łam zdro wiem. Sta le
by łam szy ka no wa na, bi ta i ko pa na. Brak wia do mo ści od bli skich oraz sta łe znę ca nie się
psy chicz ne do pro wa dza ło mnie do obłę du”36.

Wśród oskar żo nych ko biet 20 by ło nie peł no let nich37 (26 proc. ko biet oskar żo nych
o dzia łal ność nie pod le gło ścio wą), ko lej ne 32 mia ły od 21 do 30 lat38. Spo śród 77 ko biet
oskar żo nych przez pro ku ra to rów WPR w Gdań sku o dzia łal ność nie pod le gło ścio wą sę -
dzio wie gdań skie go spe cjal ne go są du woj sko we go ska za li 61 (79,2 proc.), w tym jed -
ną – Da nu tę Sie dzik – na naj wyż szy wy miar ka ry. Po zo sta łe otrzy ma ły ka ry wię zie nia:
od 1 do 5 lat – 38 osób (62,3 proc. ska za nych), od 6 do 10 lat – 14 osób (23 proc. ska za -
nych), po wy żej 10 lat – 5 osób (8,2 proc. ska za nych). Tyl ko 8 ko biet zo sta ło unie win nio -
nych od sta wia nych im za rzu tów, a spra wy po zo sta łych umo rzo no. 
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28 D. Bur czyk, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy…, s. 66, 264–269. W li te ra tu rze funk cjo nu je na zwa „Sem -
per Fi de lis Vic to ria”, jed nak we dług Bog da na Chrza now skie go, któ ry po wo łu je się na re la cję ko men -
dan ta or ga ni za cji kpt. (mjr.) Sta ni sła wa Pie tra sie wi cza, pra wi dło wa na zwa brzmia ła: „Sem per
Fi de lis – V”. Wy raz „Vic to ria” Sta ni sław Pie tra sie wicz do dał do pie ro w śledz twie, „chcąc zmy lić wła -
dze bez pie czeń stwa”. Zob. B. Chrza now ski, Kon�spi�ra�cja�po�wo�jen�na�na Po�mo�rzu�–�pro�ble�my�ba�daw�cze
[w:] Po�wo�jen�ne�lo�sy�kon�spi�ra�cji�po�mor�skiej.�Ma�te�ria�ły IV se�sji�na�uko�wej�w To�ru�niu�w dniu 19�li�sto�pa�-
da 1994�r., red. E. Za wac ka, R. Ko złow ski, To ruń 1995, s. 123.

29 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1951–1952 w Gdy ni. Sze rzej zob. B. Ru si nek,
Z. Szczu rek, op.�cit., s. 366–369.

30 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1944–1946 na te re nie Bia łej Pod la skiej, Gdań -
ska i Mię dzy rze cza. Sze rzej zob. ibi�dem, s. 345–347.

31 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1949–1950 w El blą gu. Sze rzej zob. ibi�dem,
s. 201–209.

32 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w 1954 r. w Gdań sku. Sze rzej zob. ibi�dem, s. 171–173.
33 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1949–1950 w Tcze wie. Sze rzej zob. ibi�dem,

s. 426–431.
34 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w 1946 r. na te re nie po wia tu kar tu skie go. Sze rzej zob.

ibi�dem, s. 424–426.
35 Or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa dzia ła ją ca w la tach 1951–1953 na te re nie Gdań ska, Ło dzi i po -

wia tu ino wro cław skie go. Sze rzej zob. ibi�dem, s. 235–240.
36 Cyt. za: W. Bie lec ki, Kosz�mar�i ge�hen�na,�czy�li�pró�ba�przed�sta�wie�nia�nie�rów�nej�wal�ki�nie�któ�rych

or�ga�ni�za�cji�nie�pod�le�gło�ścio�wych�Po�mo�rza�Gdań�skie�go�z dyk�ta�tu�rą�sta�li�now�ską�na tle�sys�te�mów�to�ta�li�-
tar�nych, Tczew 1999, s. 58.

37 Do 1950 r. peł no let ność osią ga no po ukoń cze niu 21 lat. Do pie ro no wy Ko deks ro dzin ny
z 27 VI 1950 r. (obo wią zu ją cy od 1 X 1950 r.) ob ni żył ten wiek do 18 lat. Zob. DzU, 1950, nr 34, poz. 308.

38 Łącz nie 68 proc. ko biet oskar żo nych o dzia łal ność nie pod le gło ścio wą nie prze kro czy ło 30. ro ku
ży cia.
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Po wy da niu wy ro ku przez WSR w Gdań sku ge hen na tych ko biet się nie koń czy ła.
Po je go upra wo moc nie niu się by ły one prze no szo ne z Wię zie nia Kar no -Śled cze go
w Gdań sku do wię zień w For do nie i Gru dzią dzu, ewen tu al nie do obo zu pra cy dla ko biet
w Bo ja no wie, gdzie w fa tal nych wa run kach by to wych od by wa ły orze czo ne wo bec nich
ka ry. Wan da La to pol ska, ska za na przez gdań ski WSR za przy na leż ność do Za po ry, tak
opi sa ła Bo ja nów w swo ich wspo mnie niach: „Był to obóz pra cy dla mło dzie ży żeń skiej.
Nie by ło by w tym nic dziw ne go, gdy by nie fakt, że wię zio no tam głów nie pro sty tut ki
z róż ny mi zbo cze nia mi, mor der czy nie i groź ne zło dziej ki, któ re kra dły z wła ma niem
i w zor ga ni zo wa nej gru pie prze stęp czej lub upra wia ły roz bój. W ce li by ło 15–20 osób,
w tym 2–3 ska za ne za dzia łal ność po li tycz ną”39. Więk szość z ko biet ska za nych przez
WSR w Gdań sku opu ści ła wię zie nia i obo zy pra cy do pie ro w 1956 r.
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39 Cyt. za: W. Bie lec ki, op.�cit., s. 99.
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S t R e S Z c Z e N I e

Wśród ty się cy osób, któ re w la tach 1946–1955 sta nę ły przed ob li czem są dow nic twa woj sko -
we go, zna la zło się rów nież wie le ko biet. Z 5848 osób, któ rych spra wy roz pa trzył Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Gdań sku, ko bie ty sta no wi ły pra wie 5 proc. oskar żo nych. Więk szość z nich by ła po -
dej rza na o po peł nie nie tzw. prze stępstw po li tycz nych, m.in. o po sia da nie bro ni bez ze zwo le nia czy
dzia łal ność w or ga ni za cjach nie pod le gło ścio wych. Spo śród 77 ko biet oskar żo nych przez pro ku ra -
to rów Woj sko wej Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Gdań sku o dzia łal ność nie pod le gło ścio wą sę dzio wie
miej sco we go WSR ska za li 61, w tym jed ną – Da nu tę Sie dzik vel Sie dzi ków nę – na naj wyż szy wy -
miar ka ry. Po upra wo moc nie niu się wy ro ku ge hen na tych ko biet i dziew cząt trwa ła da lej – w trak -
cie ich po by tu w wię zie niach i obo zach pra cy, któ re bar dzo czę sto opusz cza ły do pie ro w 1956 r. 

Słowa kluczowe: wojskowe sądy rejonowe, wojskowy wymiar sprawiedliwości, mord sądowy,
organizacje niepodległościowe, kobiety, dziewczęta, więzienia, obozy pracy.

S U m m A R y

Among the thousands of people who, in the years 1946–1955, faced military judiciary, there
were also many women. Of the 5,848 people whose cases were examined by the Military District
Court in Gdansk, women accounted for almost 5 percent of the defendants. Most of them were
suspected of committing so-called political crimes, including possession of weapons without
permission or involvement with independence organizations. Out of 77 women accused of
independence activity by prosecutors of the Military Prosecutor’s Office in Gdansk, 61 were
sentenced by the judges of the local WSR (Military District Court), one of them – Danuta Siedzik
vel Siedzikówna – to capital punishment. After the verdict became binding, the gehenna for these
women and girls continued – during their stay in prisons and labour camps, which most of them
left only in 1956. 

Key words: military district courts, military judiciary, court murder, independence
organizations, women, girls, prisons, labour camps.
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Historia pewnej 
prowokacji. 

Sprawa Zofii Kuszyńskiej

Te ma tem ni niej sze go ar ty ku łu jest spra wa Zo fii Ku szyń skiej, ska za nej w stycz -
niu 1953 r. przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy we Wro cła wiu na ka rę śmier ci, a tak -
że jej dra ma tycz ne dzie je w ko lej nych la tach. Przy nio sły one naj pierw wy co fa nie

się z za rzu tów kie ro wa nych pod ad re sem Ku szyń skiej, po tem zde fi nio wa nie ich ja ko zu -
peł nie fik cyj nych, a na wet ab sur dal nych, i wresz cie bar dzo ułom ny pro ces re ha bi li ta cyj -
ny. Co waż ne, każ dy z tych prze ło mów był eg zem pli fi ka cją zmian w po li ty ce kar nej
ów cze sne go ko mu ni stycz ne go pań stwa pol skie go, bę dą cych kon se kwen cją po dej mo wa -
nych po 1953 r. prób „wy mon to wa nia” z sys te mu po li tycz ne go PRL naj bar dziej dra stycz -
nych ele men tów bez pra wia. Spra wa Ku szyń skiej nie tyl ko te zmia ny ilu stro wa ła, lecz
tak że w znacz nej mie rze wy wo ły wa ła. Na wet dla apa ra tu par tyj ne go sta ła się sztan da ro -
wym wręcz przy kła dem ła ma nia „lu do wej pra wo rząd no ści” i nad użyć apa ra tu bez pie -
czeń stwa w la tach 1949–1954, co w ję zy ku PZPR -owskiej no men kla tu ry okre śla no ja ko
wy ra sta nie apa ra tu bez pie czeń stwa po nad par tię.

Ar ty kuł zo stał po dzie lo ny na trzy czę ści. W pierw szej omó wio no dzia ła nia or ga nów
bez pie czeń stwa i In for ma cji Woj sko wej wo bec osób prze wi ja ją cych się w spra wie oraz
ich kon se kwen cje w po sta ci bar dzo re stryk cyj nych wy ro ków są do wych. W dru giej – in -
ter wen cje or ga nów nad zo ru pro ku ra tor skie go i są do we go w spra wę i wy wo ła ną przez
nie po li tycz ną bu rzę, któ ra do tar ła na szczy ty kie row nic twa PZPR i zo sta ła wy ko rzy sta -
na w we wnątrz par tyj nych po ra chun kach w la tach 1954–1955. Część trze cia to opis re -
ha bi li ta cji oskar żo nych, które trwa ły aż do lat dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku.
Ca łość zo sta ła opa trzo na ko men ta rzem hi sto rycz nym, któ ry jest nie zbęd ny, aby po ka zać
kon tekst po li tycz ny opi sy wa nych wy da rzeń.

Spra wie Zo fii Ku szyń skiej nie po świę co no do tąd żad nej więk szej pu bli ka cji na uko -
wej. In for ma cje na jej te mat moż na zna leźć w pra cach: Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce
w la�tach 1953–1954 i Ska�za�ni�na ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�we�Wroc�-
ła�wiu 1946–1955 oraz w pu bli ka cjach pra so wych z lat dzie więć dzie sią tych XX w.1
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j1 Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce�w la�tach 1953–1954, wstęp A. Pacz kow ski, wy bór i oprac. G. Maj -
chrzak, A. Pacz kow ski, War sza wa 2004, s. 176, 195–196, 310–311, 321–322; Ska�za�ni�na ka�rę�śmier�ci�
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Ter ror spod zna ku „czuj no ści”

Zro zu mie nie te go, co sta ło się udzia łem Zo fii Ku szyń skiej i grup ki to wa rzy szą cej jej
osób, nie jest moż li we bez uchwy ce nia spe cy fi ki ter ro ru, ja ki za pa no wał w Pol sce na prze -
ło mie lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych ubie głe go wie ku. Był on wy mie rzo ny nie tyl -
ko w rze czy wi stych wro gów sys te mu, lecz tak że w oso by – sze rzej – ca łe gru py
spo łecz ne, któ re iden ty fi ko wa no ja ko po ten cjal nych wro gów, za li cza jąc do te go gro na
na wet śro do wi ska stro nią ce od ja kie go kol wiek za an ga żo wa nia po li tycz ne go. Aby zna -
leźć się na ce low ni ku apa ra tu bez pie czeń stwa, wy star czy ło „nie słusz ne” po cho dze nie,
przy na leż ność do nie pod le gło ścio wej par ty zant ki w cza sie II woj ny świa to wej czy nie -
win ny żart wy po wie dzia ny w gro nie zna jo mych. Przed aresz to wa niem nie chro ni ło na -
wet prze strze ga nie pra wa: do ubec kich ka tow ni tra fia li – i to ma so wo – po dej rza ni
o czy ny, któ rych ni gdy nie po peł ni li, ofia ry „kre acji śled czych” ofi ce rów bez pie czeń stwa
i In for ma cji Woj sko wej oraz me tod śled czych przez nich sto so wa nych2. Two rzo ny w ten
spo sób sys tem miał opar cie w dy rek ty wach po li tycz nych bie ru tow skie go kie row nic twa
par tyj ne go. To wła śnie ono de fi nio wa ło i ty po wa ło „wro gów” oraz w pe dan tycz ny nie -
raz spo sób za le ca ło, jak ich neu tra li zo wać. Wpi sy wa ło się tym sa mym w pro ce sy za cho -
dzą ce wów czas w więk szo ści państw ko mu ni stycz nych, pro ce sy, któ re ozna cza ły
przy mu so wą kon so li da cję w opar ciu o so wiec kie wzor ce ustro jo we wraz z ich nie ludz -
ki mi prak ty ka mi. Co mia ły one przy nieść, jed no znacz nie wska zy wał re fe rat Bo le sła wa
Bie ru ta pt. „Za da nia par tii w wal ce o czuj ność re wo lu cyj ną na tle obec nej sy tu acji”, wy -
gło szo ny w cza sie III Ple num Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR w li sto pa dzie 1949 r. Szef
par tii mó wił w nim o „chy trze za ma sko wa nych mac kach wro ga roz sia nych po wszyst -
kich szcze li nach ma chi ny pań stwo wej” i ape lo wał – nie tyl ko do człon ków par -
tii – o wzmo żo ną czuj ność. „To był dzwon na trwo gę, po jęk alar mo wej sy re ny dla
wszyst kich, we zwa nie do ge ne ral nej mo bi li za cji” – ana li zo wał po tem te sło wa je den
z war szaw skich ad wo ka tów w cza sie pro ce su Ro ma na Rom kow skie go, Ana to la Fej gi na
i Jó ze fa Ró żań skie go3. Do sad ne go ko men ta rza po li ty ce kar nej Bie ru ta nie szczę dził na -
wet ro bią cy wów czas bar dzo szyb ką ka rie rę w apa ra cie bez pie czeń stwa Fran ci szek
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przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�we�Wro�cła�wiu 1946–1955, red. K. Szwa grzyk, Wro cław 2002, s. 22, 46;
T. Bod na ro wicz, Agen�ci�wśród�sa�pe�rów, „Sło wo Pol skie”, 11 II 1994 r.

2 Spe cy fi ce ter ro ru w opi sy wa nych la tach po świę co no wie le prac, za rów no hi sto rycz nych, jak i po -
li to lo gicz nych. Z waż niej szych na le ży wy mie nić: S. Ma rat, J. Snop kie wicz, Lu�dzie�bez�pie�ki, War sza -
wa 1990; A. Pacz kow ski, Trzy� twa�rze�Jó�ze�fa�Świa�tły.�Przy�czy�nek�do hi�sto�rii�ko�mu�ni�zmu�w Pol�sce,
War sza wa 2009; Z. Pal ski, In�for�ma�cja�Woj�ska�Pol�skie�go 1943–1957, War sza wa 2016; H. Pie cuch, Spo�-
tka�nia�z Fej�gi�nem, War sza wa 1990; J. Po ksiń ski, „TUN”.�Ta�tar–Utnik–No�wic�ki, War sza wa 1992; R. Spa -
łek, Ko�mu�ni�ści� prze�ciw� ko�mu�ni�stom.� Po�szu�ki�wa�nie� wro�ga� we�wnętrz�ne�go� w kie�row�nic�twie� par�tii
ko�mu�ni�stycz�nej�w Pol�sce�w la�tach 1948–1956, Po znań–War sza wa 2014; K. Szwa grzyk, Praw�ni�cy�cza�-
su�bez�pra�wia.�Sę�dzio�wie�i pro�ku�ra�to�rzy�woj�sko�wi�w Pol�sce 1944–1956, Kra ków–Wro cław 2005; T. To -
rań ska, Oni, War sza wa 1989; M. Tur lej ska, Te�po�ko�le�nia�ża�ło�ba�mi�czar�ne.�Ska�za�ni�na śmierć�i ich
sę�dzio�wie, War sza wa 1990; A. Tur ska, Pra�wo�ustro�ju�to�ta�li�tar�ne�go [w:] Pra�wo�okre�su�sta�li�now�skie�go.
Za�gad�nie�nia�wy�bra�ne, „Stu dia Iu ri di ca” 1992, t. 22; A. Wa lic ki, Od pro�jek�tu�ko�mu�ni�stycz�ne�go�do neo�li�-
be�ral�nej�uto�pii, Kra ków 2013; A. Wer blan, Sta�li�nizm�w Pol�sce, War sza wa 1991. Bez cen nym źró dłem
in for ma cji w tym za kre sie jest rów nież do ku men ta cja pro ce su Ro ma na Rom kow skie go i in nych sta li -
now skich opraw ców. Zob. Pro�ces�Ro�ma�na�Rom�kow�skie�go,�Jó�ze�fa�Ró�żań�skie�go�i Ana�to�la�Fej�gi�na, cz. II,
oprac. M. Ja bło now ski, W. Ja now ski, War sza wa 2011.

3 Pro�ces�Ro�ma�na�Rom�kow�skie�go,�Jó�ze�fa�Ró�żań�skie�go…, s. 1704; AIPN, 2548/43, Pro to kół roz pra -
wy głów nej, 5 XI 1957 r., k. 33.
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Szlach cic: „W la tach 1950–1953 by ło wię cej aresz to wa nych niż w la tach 1945–1947.
Zmie ni ła się tak że ety ka wal ki z prze ciw ni kiem. Daw niej ce lem by ło pod da nie się prze -
ciw ni ka. Te raz mó wi ło się o zgnie ce niu, znisz cze niu i bez kom pro mi so wo ści. Cho dzi ło
o upodle nie prze ciw ni ka”4.

W krót kiej roz praw ce nie spo sób za anon so wać wszyst kich prze ja wów tej fa zy ko mu -
ni stycz ne go ter ro ru. Od wo łaj my się za tem do jed ne go przy kła du – tym bar dziej war te go
wzmian ki, że zwią za ne go po śred nio ze spra wą Ku szyń skiej. Są nim re pre sje wy mie rzo -
ne w słu cha czy Ofi cer skiej Szko ły Wojsk In ży nie ryj nych we Wro cła wiu z lat 1949–19545.
Ich ofia rą pa dło prze szło 100 pod cho rą żych, w więk szo ści by łych żoł nie rzy AK i BCh
bądź ta kich, któ rzy mie li od wa gę pu blicz nie kry ty ko wać sto sun ki pa nu ją ce w szko le,
w tym wi docz ną zwłasz cza po 1948 r. jej so wie ty za cję. Pod cho rą żo wie ci „zni ka li” ze
swo ich pod od dzia łów: do słow nie, z dnia na dzień, w cza sie służ by, nie raz w wy ni ku mi -
ster nie prze pro wa dza nych pro wo ka cji, by w koń cu „od naj do wać się” w aresz cie Okrę -
go we go Za rzą du In for ma cji nr 4 przy ul. Wjaz do wej we Wro cła wiu, a po tem na sa li
roz praw Są du Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go, gdzie otrzy my wa li ka ry wie lo let nie go wię -
zie nia6. Z póź niej szych spraw re ha bi li ta cyj nych wia do mo, że za rzu ty, ja kie im sta wia no:
przy na leż ność do nie le gal nej or ga ni za cji i zdra da oj czy zny, by ły od po cząt ku do koń ca
spre pa ro wa ne przez ofi ce rów In for ma cji, któ rzy re ali zo wa li pły ną ce od po ło wy 1949 r.
z Głów ne go Za rzą du In for ma cji roz ka zy, by „czy ścić” szko łę z „nie pew ne go ele men tu”.
„Czy ścić” – do daj my – za wszel ką ce nę, co ozna cza ło m.in. stwo rze nie na te re nie szko -
ły ol brzy miej, li czą cej prze szło 100 osób, siat ki do no si cie li, któ rych obar czo no za da niem
wy ła py wa nia każ dej „nie pra wo myśl nej” wy po wie dzi słu cha czy, a tak że – już po za trzy -
ma niu po dej rza ne go – sto so wa nie wszel kich moż li wych me tod na ci sku, by spra wa zna -
la zła fi nał są do wy. Na wet ofi ce ro wie śled czy mó wi li po tem, że tak zor ga ni zo wa ny sys tem
re pre sji mu siał pro wa dzić do nad użyć. „W tym cza sie – re la cjo no wał w 1992 r. w pro ku -
ra tu rze Edward Grze lak, by ły ofi cer śled czy OZI nr 47 – sto sow nie do otrzy my wa nych
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4 AIPN, 0397/751, Fran ci szek Szlach cic, „Wspo mnie nia z okre su pra cy w or ga nach bez pie czeń stwa
i Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych (la ta 1945–1972)”, 1988 r., k. 53. War to do dać, że prak ty ki te mia -
ły pew ną pod bu do wę w teo riach so wiec kie go pro ku ra to ra ge ne ral ne go An drie ja Wy szyn skie go, któ ry
przy zna nie się do wi ny uwa żał za „ko ro nę do wo dów” w pro ce sie kar nym i twier dził, że sąd mo że ogra -
ni czyć się do usta le nia „praw dy względ nej”, ozna cza ją cej „mak sy mal ne praw do po do bień stwo” po peł nie -
nia prze stęp stwa przez da ną oso bę. Jak w cza sie roz li czeń ze sta li now skim wy mia rem spra wie dli wo ści
tłu ma czył je den z pro ku ra to rów woj sko wych, „po wie dzia ne by ło za Wy szyn skim, że w spra wach po li -
tycz nych nie po trze ba wy ja śnia nia spra wy ani też do kład ne go udo wod nia nia wi ny. Ta kon cep cja sta ła się
wy tycz ną dla or ga nów ści ga nia i są dów”. AOK, Ko lek cja Je rze go Po ksiń skie go, 240, Pro to kół spotka nia
ofi ce rów ope ra cyj nych [par tyj nych i bez par tyj nych] Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej z przed sta wi cie -
la mi Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go – w oso bach płk. Bed na rza i płk. Ma jew skie go, 10 XI 1956 r., b.p.

5 Szko ła ta po wsta ła w paź dzier ni ku 1944 r. w Prze my ślu. W 1946 r. zo sta ła prze nie sio na do Wroc -
ła wia. Od 1947 r. dzia ła ła pod na zwą Ofi cer skiej Szko ły In ży nie ryj no -Sa per skiej, od 1951 r. – Ofi cer -
skiej Szko ły In ży nie rii, od 1953 r. – Ofi cer skiej Szko ły Wojsk In ży nie ryj nych, a od 1967 r. – Wyż szej
Szko ły Ofi cer skiej Wojsk In ży nie ryj nych. J.P. Er biń ski, Wyż�sza�Szko�ła�Wojsk�In�ży�nie�ryj�nych�im.�gen.�Ja�-
ku�ba�Ja�siń�skie�go 1944–1984, War sza wa 1986, s. 1–246.

6 Okre śle nie „zni ka li” po ja wia się ja ko swo iste sło wo klucz we wszyst kich nie mal re la cjach do ku -
men tu ją cych re pre sje wy mie rzo ne w słu cha czy szko ły. Ich za pis moż na zna leźć w: AIPN Po,
1073/1–13. 

7 Grze lak słu żył w or ga nach In for ma cji Woj sko wej od stycz nia 1946 r., od 1 V 1952 r.
do 15 IV 1953 r. zaj mo wał sta no wi sko sze fa wy dzia łu w OZI nr 4 we Wro cła wiu. AIPN Po, 1073/1, Kar -
ta ewi den cji per so nal nej ofi ce ra Woj ska Pol skie go, [ko pia], b.d., k. 96.
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po le ceń ze szcze bla kie row nic twa PPR i PZPR, kie row nic twa woj ska, a tak że kie row -
nic twa or ga nów In for ma cji po le ca no nam za cho wy wać czuj ność kla so wą. Po le ga ło to
na cho ro bli wym wręcz do szu ki wa niu się prze ciw ni ków wła dzy, wro gów ustro ju, szpie -
gów itp. Za owo co wa ło to pro ce sa mi w znacz nej mie rze opar ty mi na nie praw dzi wych czy
na wet sfał szo wa nych do wo dach”8. Grze lak ze znał też, że już po śmier ci Sta li na, w lip -
cu 1953 r., in for mo wał GZI i kie row nic two PZPR o skan da licz nych prak ty kach wro cław -
skiej In for ma cji, ale nic nie wskó rał, po nie waż jej szef – ofi cer so wiec ki Mi ko łaj
Dia now – za cho wał sta no wi sko i swo ją obro ną tak po kie ro wał, by wła śnie na Grze la ka
spa dło odium od po wie dzial no ści za ła ma nie pra wa w OZI nr 49.

Po dej rza na Zo fia Ku szyń ska

Po czą tek spra wy Zo fii Ku szyń skiej da tu je się na prze łom 1951/1952 r., gdy re pre sje
we wro cław skiej szko le stop nio wo za czę ły wy ga sać i or ga ny bez pie czeń stwa we Wroc -
ła wiu – za rów no woj sko we, jak i cy wil ne – szu ka ły pre tek stu do ko lej ne go ude rze nia we
„wro ga”. At mos fe ra w Pol sce te mu sprzy ja ła: 1 mar ca 1951 r. w wię zie niu mo ko tow -
skim stra co no sied miu człon ków IV Za rzą du WiN, 13 sierp nia 1952 r. Naj wyż szy Sąd
Woj sko wy ogło sił wy rok w „spra wie ge ne ra łów – kon spi ra cji w woj sku”, ska zu jąc m.in.
na ka rę do ży wot nie go wię zie nia ge ne ra łów Sta ni sła wa Ta ta ra, Je rze go Kirch may era, Ste -
fa na Mos so ra i Fran cisz ka Her ma na10, w de cy du ją cą fa zę wkra cza ła też roz pra wa z „wro -
giem we wnętrz nym w par tii”, a at mos fe rę pod grze wa ły wie ści na pły wa ją ce z ZSRS,
gdzie Jó zef Sta lin or ga ni zo wał no wą fa lę czy stek – tym ra zem wy mie rzo ną w oso by ży -
dow skie go po cho dze nia (spra wa le ka rzy krem low skich)11. Za po trze bo wa nie na „or ga ni -
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8 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 24 VI 1992 r., k. 250.
9 W sierp niu 1953 r. Grze lak zo stał zde gra do wa ny za „na ru sza nie pra wo rząd no ści lu do wej” do stop -

nia sze re go we go i usu nię ty z In for ma cji Woj sko wej. Je go „opraw ca”, płk Mi ko łaj Dia now, był ab sol -
wen tem szkół NKGB i MGB, w la tach 1945–1954 zaj mo wał ko lej no sta no wi ska: sze fa Za rzą du I GZI,
OZI nr 7 w Lu bli nie, OZI nr 2 w Byd gosz czy i OZI nr 4 we Wro cła wiu (od mar ca 1950 r. do ma ja 1952 r.).
W 1954 r. wy je chał do ZSRS, gdzie zmarł w 1985 r. Jak re la cjo no wał Grze lak, treść pism, ja kie kie ro -
wał do KC PZPR, do tar ła do Dia no wa i ten „wy ko rzy stał fakt na ru sze nia pra wo rząd no ści przez me go
pod wład ne go Bie lec kie go, o czym ja nie wie dzia łem, uczy nił mnie współ od po wie dzial nym za te wy -
kro cze nia i spo wo do wał usu nię cie mnie z woj ska za rze ko me na ru sze nie pra wo rząd no ści”. War to do -
dać, że Dia now, kie ru jąc Za rzą dem In for ma cji w Lu bli nie, brał udział w pre pa ro wa niu tzw. spra wy
lu bel sko -za moj skiej – jed nej z naj okrut niej szych w hi sto rii woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści w Pol -
sce ko mu ni stycz nej i zwa nej z tej ra cji „spra wą krwi i łez”. Ibidem, Pro to kół prze słu cha nia świad -
ka, 24 VI 1992 r., k. 252; ibi�dem, Kar ta ewi den cji per so nal nej ofi ce ra Woj ska Pol skie go, [ko pia], b.d.,
k. 96; W. Tka czew, Or�ga�na�In�for�ma�cji�Woj�ska�Pol�skie�go 1943–1956, War sza wa 2007, s. 22, 75; J. Pok -
siń ski, op.�cit., s. 39; L. Ko wal ski, Krót�sze�ra�mię�Mo�skwy.�Hi�sto�ria�kontr�wy�wia�du�woj�sko�we�go�PRL,
War sza wa 2017, s. 57–58.

10 Kon se kwen cją „spra wy ge ne ra łów” by ło wie le tzw. pro ce sów od pry sko wych, w któ rych – w opar -
ciu o spre pa ro wa ne za rzu ty – za pa dło 40 wy ro ków śmier ci, 8 kar do ży wot nie go wię zie nia i 37 kar wie -
lo let nie go wię zie nia. J. Po ksiń ski, op.�cit., s. 149.

11 Ilu stru jąc pa nu ją cą wów czas psy cho zę szpie go stwa i jej kon tekst mię dzy na ro do wy, war to od wo -
łać się do słów ofi ce ra śled cze go De par ta men tu X MBP Ada ma Bie nia, któ ry póź ną je sie -
nią 1952 r. – dzie ląc się swo imi wąt pli wo ścia mi co do ja ko ści ma te ria łu do wo do we go ze bra ne go
w spra wie Ma ria na Spy chal skie go – miał usły szeć od swo je go prze ło żo ne go Ana to la Fej gi na: „Bień, wy
nie ma cie po ję cia, co się dzie je w Cze cho sło wa cji i gdzie in dziej”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/151,
Pi smo Ada ma Bie nia, 29 XI 1956 r., k. 243.
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za to rów ter ro ru” – in spi ro wa ne słyn ną sta li now ską teo rią o za ostrza niu się wal ki kla so -
wej w mia rę po stę pów w bu do wie so cja li zmu – by ło tak wiel kie, że eki pa Bie ru ta w ma -
ju 1952 r. wy stą pi ła do władz Związ ku So wiec kie go o od de le go wa nie do Pol ski jed ne go
z pro ku ra to rów Głów nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej ZSRS, co Biu ro Po li tycz ne Wszech -
związ ko wej Ko mu ni stycz nej Par tii (bol sze wi ków) za ak cep to wa ło 10 czerw ca 1952 r.
i wy s ła ło „nad Wi słę” pro ku ra to ra Paw ła Kul czyc kie go12. Jak po tem ra por to wa li człon -
ko wie ko mi sji Ma zu ra, ba da ją cej w la tach 1956–1957 nad uży cia w woj sko wym wy mia -
rze spra wie dli wo ści, prze wa ża ją ca więk szość wy ro ków są do wych w spre pa ro wa nych
pro ce sach przy pa dła wła śnie na okres od mar ca 1952 r. do dru gie go kwar ta łu
1953 r. – czy li śmier ci Jó ze fa Sta li na13.

Zo fia Ku szyń ska by ła żo ną przed wo jen ne go pod ofi ce ra Woj ska Pol skie go. Okres
okupa cji spę dzi ła w Bia ło brze gach Ra dom skich i War sza wie, a w 1945 r. przy je cha ła
do Wro cła wia, gdzie przez ja kiś czas zna la zła za trud nie nie w szpi ta lu elż bie ta nek. W za -
in te re so wa niu ope ra cyj nym UB zna la zła się w 1949 r., po uciecz ce do An glii jej sio stry,
Fran cisz ki Paź14. Praw dzi we kło po ty za czę ły się jed nak, gdy jej cór ka Wan da po zna ła
Eu ge nię Do ma radz ką – jak się po tem oka za ło – by łą funk cjo na riusz kę UB, zwol nio ną
ze służ by i ka ra ną są dow nie za nad uży cia i de frau da cje, zwer bo wa ną na stęp nie do współ -
pra cy z WUBP we Wro cła wiu ja ko TW ps. „Na ta lia”15. Wio sną 1951 r. Do ma radz ka sta -
ła się czę stym go ściem w do mu Ku szyń skiej, a na wet miesz ka ła u niej przez ja kiś czas.
Szyb ko zo rien to wa ła się, że jej ro dzi na i zna jo mi nie pa ła ją – ko lo kwial nie rzec uj mu -
jąc – sym pa tią do władz ko mu ni stycz nych, o czym po in for mo wa ła swo je go ofi ce ra pro -
wa dzą ce go. W re zul ta cie od 25 ma ja 1951 r. do WUBP we Wro cła wiu za czę ły co kil ka
dni spły wać do no sy wy mie rzo ne w Ku szyń ską. Su ge ro wa ły one, że w jej miesz ka niu to -
czą się roz mo wy po li tycz ne, bar dzo czę sto in spi ro wa ne au dy cja mi „wro gich roz głoś -
ni”16. 28 ma ja 1951 r. uwa gę „Na ta lii” zwró cił np. na stę pu ją cy in cy dent z udzia łem
Ku szyń skiej i zna jo me go jej sy na – Ma ria na Woj ta siń skie go: „W obec no ści mo jej wziął
do rę ki zna czek pocz to wy, na któ rym był pre zy dent Bie rut, i no życz ka mi wy dłu bał mu
oczy, po czym wy ry so wał na pa pie rze gło wę, przy le pia jąc zna czek do pa pie ru i po wie -
dział, że gdy by wie dział, kto jest ko mu ni stą na uli cy, toby mu przy cze pił [go] do ple ców,
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12 Proś ba mia ła zwią zek z przy go to wa nia mi do pro ce su po ka zo we go sied miu ofi ce rów przed wo jen -
ne go Szta bu Ge ne ral ne go/Głów ne go WP oskar żo nych o przy go to wa nia do woj ny bak te rio lo gicz nej prze -
ciw ko ZSRS, przy współ pra cy USA, Wiel kiej Bry ta nii i Ja po nii. A. Skrzy pek, Me�cha�ni�zmy�uza�leż�nie�nia.
Sto�sun�ki�pol�sko�-ra�dziec�kie 1944–1957, Puł tusk 2002, s. 299–300; AAN, Ko lek cja akt róż nej pro we nien -
cji (da lej: KARP), I/208, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 26 XI 1952 r., k. 165–171.

13 Uzu peł nia jąc – za Po ksiń skim – te da ne, war to do dać, że w 1952 r. tyl ko or ga ny In for ma cji Woj -
sko wej aresz to wa ły 740 osób, naj wię cej w in te re su ją cym nas okre sie 1950–1953. Rów no cze śnie GZI
do ma gał się ko lej nych aresz tów, zwłasz cza w spra wach o szpie go stwo, sy gna li zu jąc pod le głym so bie
jed nost kom „sła bą ja kość pra cy ope ra cyj nej” w tym za kre sie. J. Po ksiń ski, op.�cit., s. 52; Ra�port�ko�mi�-
sji�Ma�zu�ra, „Ga ze ta Wy bor cza”, 22 I 1999 r., s. 14; AIPN Po, 1073/4, Spra woz da nie [o pra cy śled czej
or ga nów In for ma cji w la tach 1950–1953], 6 X 1953 r., k. 245–246.

14 AIPN Wr, 024/20, t. 3, Ży cio rys, b.d., k. 2; AAN, Ko lek cja do ku men tów do ty czą cych ru chu
robotni cze go (da lej: KDRR), 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa
spra wy Zo fii Ku szyń skiej i in nych, b.d., k. 2.

15 Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce..., s. 176; AAN, KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra -
cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy Zo fii Ku szyń skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 47.

16 AAN, KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy
Zo fii Ku szyń skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 47.
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przy tym by ła tak że Ku szyń ska Zo fia, któ rej przy ło żył wy cin kę na ple cy i py tał się, czy
ład nie wy glą da”17. In ne mel dun ki wspo mi na ły o na śmie wa niu się z Bie ru ta i Sta li na, mó -
wi ły też o za mia rach nie ja kiej „Ewy” (bez po da ne go na zwi ska) wy jaz du na „fe sti wal
w Ber li nie”, by już wię cej do ko mu ni stycz nej Pol ski nie wró cić18.

18 czerw ca 1951 r. „Na ta lia” zło ży ła szó ste z ko lei do nie sie nie do ty czą ce Ku szyń skiej,
po czym – jak wy ni ka z póź niej szych ra por tów Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej – „znik -
nę ła” z po la wi dze nia WUBP we Wro cła wiu. Nie „znik nę ły” jed nak jej mel dun ki, któ re
w po sta ci od pi sów tra fi ły w li sto pa dzie 1951 r. do Re fe ra tu Ochro ny Za kła dów „Ar chi -
me des” we Wro cła wiu, gdzie w dzia le pro duk cji spe cjal nej pra co wał syn Ku szyń -
skiej – An to ni. Tam le ża ły przez pra wie dwa mie sią ce, nie wy wo łu jąc więk sze go
za in te re so wa nia19. Jed nak że 29 grud nia 1951 r. UB za trzy mał Woj ta siń skie go – nie ma ją -
ce go wów czas ukoń czo nych 17 lat – i zmu sił go szan ta żem do po twier dze nia mel dun ków
Do ma radz kiej20. W efek cie 2 stycz nia 1952 r. WUBP we Wro cła wiu za ło żył – za zgo dą
za stęp cy sze fa urzę du mjr. Ka ro la Gra da – tzw. wstęp ne roz pra co wa nie agen tu ral ne o kryp -
to ni mie „Ogni sko”, któ rym ob ję to Ku szyń ską, jej ro dzi nę i ich zna jo mych – w su mie dzie -
sięć osób. By li to m.in. dwaj sy no wie Ku szyń skiej – Je rzy i wspo mi na ny wcze śniej An to ni
oraz by ły żoł nierz AK i po wsta niec war szaw ski, są siad Ku szyń skiej – Jer mił We ber, je go
żo na Bro ni sła wa We ber, a tak że ko le dzy An to nie go Ku szyń skie go: Ta de usz Gaw łow -
ski – żoł nierz Jed nost ki Woj sko wej nr 3315 w Opo lu, Cze sław Cze szek – żoł nierz kie -
row ca w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej Wojsk In ży nie ryj nych we Wro cła wiu oraz Hen ryk
Wi klendt – żoł nierz 114. puł ku ar ty le rii prze ciw pan cer nej 27. DP. Pro wa dze nie „roz pra -
co wa nia” po wie rzo no star sze mu re fe ren to wi Sek cji 10 Wy dzia łu IV WUBP we Wro cła -
wiu Ry szar do wi Lud kie wi czo wi, a nad zo ro wać je miał kie row nik Sek cji 10 Le on Gi be ra
przy współ pra cy so wiec kie go do rad cy płk. Tiu ry ko wa21.

W krót kim opra co wa niu nie moż na szcze gó ło wo zre la cjo no wać te go eta pu spra wy
Ku szyń skiej. Je śli jed nak coś w niej zwra ca ło uwa gę, to sys te ma tycz ne roz sze rza nie za -
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17 AIPN Wr, 024/20, t. 3, Do nie sie nie agen tu ral ne źró dła ps. „Na ta lia”, 28 V 1951 r., k. 22.
18 Ibi�dem, k. 26–27.
19 AAN, KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy

Zo fii Ku szyń skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 47.
20 We dług póź niej szych ma te ria łów Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej mia ło to miej sce w cza sie

pró by zwer bo wa nia Woj ta siń skie go do współ pra cy. Szef NPW Sta ni sław Za ra kow ski opi sy wał tę pró bę
na stę pu ją co: „Dnia 29 XII 1951 r. Woj ta siń ski zo stał za bra ny z pra cy i prze wie zio ny do Woj[ewódz kie -
go] Urz[ędu] Bezp[ie czeń stwa] Publ[icz ne go]. Oświad czo no mu tam, iż zo sta je aresz to wa ny, po czym
prze słu cha no go tam na oko licz ność wia do mo ści po da wa nych przez Do ma radz ką. Gdy po cząt ko wo Woj -
ta siń ski fak ty te ne go wał, ob rzu co no go wul gar ny mi sło wa mi, stra szo no wię zie niem i po le co no stać.
W trak cie te go ro dza ju «wer bun ku» Woj ta siń ski za czął po twier dzać po da wa ne mu fak ty, wy ja śniać je,
a na wet po da wać no we. Ze zna nia te Woj ta siń ski póź niej czę ścio wo od wo ły wał, a na stęp nie zno wu po -
twier dzał. W ja kiejś mie rze Woj ta siń ski już w trak cie wer bun ku był za su ge ro wa ny, świad czyć mo gą za -
da wa ne mu py ta nia: «W ja kim skła dzie i jak czę sto od by wa ły się ze bra nia w do mu Ku szyń skiej Zo fii?»,
«Jak czę sto Ku szyń ska Zo fia zbie ra po da ne in for ma cje, ja kiej tre ści i kto jej ich udzie lał?». […] Przesłu -
chi wa ny [przez NPW], w to ku ba dań Woj ta siń ski ze znał, że pod czas wer bun ku był bar dzo za stra szo ny,
iż przy zna wał się, gdyż uwa żał, iż tak bę dzie le piej, i że w do nie sie niach po da wał fak ty nie praw dzi we”.
AAN, KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy Zo fii
Ku szyń skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 48–49. 

21 AIPN Wr, 024/20, t. 7, Po sta no wie nie o za ło że niu wstęp ne go roz pra co wa nia agen tu ral ne go,
2 I 1952 r., k. 1–2; ibi�dem, Uwa gi do rad cy płk. Tiu ry ko wa dot. ostat nie go za da nia dla „Lon gi -
na”, 15 V 1952 r., k. 32. Imie nia Tiu ry ko wa au to ro wi nie uda ło się usta lić.
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kre su czy nów przy pi sy wa nych in wi gi lo wa nym oso bom i in ter pre to wa nie ich za cho wań
przez pry zmat co raz po waż niej brzmią cych za rzu tów – i to nie na sku tek ana li zy fak tów,
lecz ich wy kre owa ne go ob ra zu, któ ry wpi sy wał się w za ło żo ne już na wstę pie te zy po li -
tycz ne do wo dzą ce za ostrza nia się w Pol sce wal ki kla so wej. W ten spo sób sto sun ko wo
nie win ne wy czy ny grup ki zna jo mych Ku szyń skich sta wa ły się prze ja wa mi dzia ła nia wro -
giej or ga ni za cji i wkrót ce za czę ła ona ura stać do ran gi or ga ni za cji za gra ża ją cej pod sta -
wom ustro jo wym pań stwa. Jak ów me cha nizm funk cjo no wał, po ka zu je przy kład dzia ła nia
agen tu ry zwer bo wa nej do spra wy Ku szyń skiej22. Jej za da niem by ło wcią ga nie Ku szyń -
skiej w roz mo wy na te mat spo so bów sprze ci wia nia się dyk ta tu rze ko mu ni stycz nej, a na -
stęp nie ta kie ni mi kie ro wa nie, by po dej rze nia UBP się po twier dza ły. Tej „we ry fi ka cji”
słu ży ły na ci ski na po szcze gól nych agen tów. Jak ra por to wał w 1954 r. ba da ją cy spra wę
Ku szyń skiej na czel ny pro ku ra tor woj sko wy Sta ni sław Za ra kow ski, zwer bo wa ne mu
pod ko niec stycz nia 1952 r. agen to wi ps. „Ka rol” ka za no po do pro wa dze niu do WUBP
sta nąć twa rzą do ścia ny. Gdy „Ka rol” ne go wał fak ty, o któ re go py ta no, funk cjo na riusz
bez pie czeń stwa ude rzał go w no gę, stra szył za mknię ciem w ce li, gdzie bez prze rwy le je
się wo da, a na wet te le fo no wał z py ta niem, czy ce la jest wol na. Po ja kimś cza sie „Ka rol”
po dał, że Ku szyń ska pro po no wa ła mu wstą pie nie do nie le gal nej or ga ni za cji, i stwier dził,
że po dob ną roz mo wę od by ła też z Gaw łow skim i Czesz kiem23.

Rów nie wy raź nie me cha ni zmy pro wo ka cji ujaw ni ły się w dzia ła niach wro cław skiej
In for ma cji Woj sko wej, któ ra – zgod nie ze swo imi kom pe ten cja mi – prze ję ła do zba da -
nia „woj sko wy” wą tek roz pra co wa nia Gaw łow skie go, Czesz ki i Wi klend ta. Gdy oka za -
ło się, że Gaw łow ski ma – za cy tuj my – „po zy tyw ne na sta wie nie po li tycz ne do obec nej
rze czy wi sto ści”, za stęp ca sze fa Wy dzia łu In for ma cji 10. DZ kpt. Ma tu ła po le cił agen to -
wi o ps. „Szcze ry” „prze ciw sta wić się po zy tyw nym wy po wie dziom Gaw łow skie go”
i w ten spo sób skło nić go do więk szej szcze ro ści. Ele men tem per swa zji sta ło się też uka -
ra nie Gaw łow skie go dwu dzie sto dnio wym aresz tem za „nie mo ral ne pro wa dze nie się”, by
zy skać czas na zdo by cie do wo dów prze ciw ko nie mu24. 

Wio sną 1952 r. or ga ny bez pie czeń stwa dys po no wa ły już na stę pu ją cy mi (wstęp ny -
mi – jak za zna czo no) re zul ta ta mi roz pra co wa nia. Wy ni ka ło z nich, że we Wro cła wiu dzia -
ła nie le gal na, an ty pań stwo wa or ga ni za cja za ło żo na przez Zo fię Ku szyń ską. Głów nym
współ pra cow ni kiem Ku szyń skiej był jej są siad – Je r mił We ber, do któ re go w 1951 r.
i na począt ku 1952 r. przy cho dził przed wo jen ny ka pi tan WP o nie usta lo nym na zwi sku,
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22 Do spra wy krypt. „Ogni sko” WUBP we Wro cła wiu zwer bo wał dwóch agen tów o pseu do ni mach
„Ka rol” i „Lon gin”. We dług ma te ria łów Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej by li to Ma rian Woj ta siń ski
(TW ps. „Lon gin”) i Zbi gniew Pi lew ski (TW ps. „Ka rol”). W do ku men tach spra wy prze wi ja się też TW
ps. „Smyk”, któ ry jed nak – we dług NPW – „do spra wy Ku szyń skiej nie wniósł nic”. Je go toż sa mo ści
pro ku ra tu ra nie ujaw ni ła, ogra ni cza jąc się do stwier dze nia, że był ro bot ni kiem po sia da ją cym ty tuł „Przo -
dow ni ka Pra cy”, od zna czo nym w 1952 r. Zło tym Krzy żem Za słu gi za wy ko na nie za dań pla nu sze ścio -
let nie go. Zwer bo wa nie „Smy ka” au tor opra co wa nia uznał za wy jąt ko wo szko dli we i nie mo ral ne. AAN,
KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy Zo fii Ku szyń -
skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 48–49; AIPN Wr, 024/20, t. 3, Ma te riał uzy ska ny przy wer bun ku – źró dło
ps. „Ka rol”, 26 I 1952 r., k. 42–43.

23 AAN, KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy
Zo fii Ku szyń skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 49; AIPN Wr, 024/20, t. 3, Ma te riał uzy ska ny przy wer bun -
ku – źró dło ps. „Ka rol”, 26 I 1952 r., k. 42–43.

24 AIPN Po, 1073/4, [No tat ka – wy pis], b.d., k. 122–123.
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z pro po zy cją zor ga ni zo wa nia we Wro cła wiu gru py za ufa nych osób ce lem prze rzu ce nia ich
na te ren Lu belsz czy zny – do ist nie ją cych tam na dal od dzia łów pod zie mia an ty ko mu ni stycz -
ne go. Re ali zu jąc ten plan, Ku szyń ska i We ber sku pi li wo kół sie bie grup kę mło dzie ży, któ -
rej wpa ja li „nie na wiść do obec ne go ustro ju w Pol sce Lu do wej i do Związ ku Ra dziec kie go”,
a z cza sem i wer bu jąc już wprost do or ga ni za cji. Po wer bun ku Gaw łow ski, Czesz ko i Wi -
klendt prze ka zy wa li Ku szyń skiej in for ma cje o sy tu acji w woj sku, a jej sy no wie – w za kła -
dach, w któ rych pra co wa li, w tym o pro duk cji spe cjal nej. Gaw łow ski otrzy mał do dat ko we
za da nie przy go to wa nia bro ni i amu ni cji po trzeb nej od dzia łom le śnym25.

Aresz to wa nia, śledz two, wy rok

W sierp niu 1952 r. kie row nic two WUBP we Wro cła wiu otrzy ma ło in for ma cję o aresz -
to wa niu Gaw łow skie go przez In for ma cję Woj sko wą. De cy zja ta nie by ła kon sul to wa na
z urzę dem i moc no skon ster no wa ła pro wa dzą cych spra wę krypt. „Ogni sko”, któ ra da le -
ka by ła jesz cze od za koń cze nia. Jak się oka za ło, Gaw łow ski zo stał za trzy ma ny już
9 sierpnia te go ro ku, ale w spo sób „taj ny”, by unie moż li wić su ge ro wa ną mu rze ko mo
przez Ku szyń ską de zer cję z jed nost ki woj sko wej. For mal ne po sta no wie nie o aresz to wa -
niu pro ku ra tu ra woj sko wa wy da ła do pie ro 23 sierp nia 1952 r.26 W tej sy tu acji kie row nic -
two Wy dzia łu IV WUBP zde cy do wa ło się na „zre ali zo wa nie” tak że cy wil ne go wąt ku
spra wy i aresz to wa nie Ku szyń skiej, jej sy nów oraz mał żeń stwa We be rów. 29 sierp -
nia 1952 r. ich za trzy ma nia do ko na ła spe cjal na gru pa ope ra cyj na zło żo na z 23 funk cjo -
na riu szy UBP, któ ry mi do wo dził na czel nik Wy dzia łu IV WUBP we Wro cła wiu por. Jó zef
Sal mo no wicz27. Dzień póź niej do aresz tu – ty le że In for ma cji Woj sko wej – tra fił Cze -
sław Cze szek28. Ko lej ny z in wi gi lo wa nych żoł nie rzy, Hen ryk Wi klendt, był już w aresz -
cie od lip ca 1952 r. Z ma te ria łów OZI nr 4 wy ni ka, że zo stał on za trzy ma ny w ra mach
zu peł nie in ne go po stę po wa nia. Do spra wy Ku szyń skiej Wi klendt zo stał for mal nie włą -
czo ny do pie ro w grud niu 1952 r.29
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25 AIPN Wr, 024/20, t. 7, Plan dal szych przed się wzięć ope ra cyj nych do spra wy agent[ural ne go] roz -
pra cow[ania] krypt. „Ogni sko”, 11 IV 1952 r., k. 17–27.

26 AIPN Po, 1073/4, Mel du nek spe cjal ny, 27 VIII 1952 r., k. 108–110; ibi�dem, Da ne per so nal ne, b.d.,
k. 111–112; AIPN Wr, 024/20, t. 7, Mel du nek o prze bie gu agen tu ral ne go roz pra co wa nia krypt. „Ogni -
sko”, 27 I 1953 r., k. 98–99. Od stro ny for mal nej za trzy ma nie żoł nie rza WP wy ma ga ło skom pli ko wa nej
pro ce du ry, któ rą – ma jąc na uwa dze re alia wro cław skiej IW – na stę pu ją co opi sy wał Ed mund Bu ła, w la -
tach 1949–1951 szef Sek cji In for ma cji przy Szko le Ofi cer skiej we Wro cła wiu: „W wy pad ku ze bra nia
ma te ria łów w kon kret nej spra wie by ły one przed sta wia ne sze fo wi Wy dzia łu II OZI nr 4 we Wro cła wiu.
On miał obo wią zek przed sta wia nia spra wy sze fo wi Za rzą du i kon sul to wa nia się z Wy dzia łem Śled czym.
Wy dział Śled czy za się gał opi nii nad zo ru ją ce go pro ku ra to ra. Na stęp nie szef Za rzą du in for mo wał sze fa
GZI w War sza wie o wszyst kim z za mia rem wszczę cia śledz twa. Szef GZI miał obo wią zek po in for mo -
wać o spra wie sze fa Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go. Gdy pod ję to de cy zję o pro wa dze niu po stę po wa -
nia, spra wa wra ca ła do OZI. Tam szef Za rzą du, je że li by ła ta ka po trze ba, wy stę po wał z wnio skiem
o za sto so wa nie tym cza so we go aresz to wa nia do pro ku ra to ra woj sko we go. Ta ka pro ce du ra trwa ła oko -
ło 2 mie się cy. Mo gła ona ulec skró ce niu w spra wach wy jąt ko wych […]. Za trzy my wań sta ra no się do ko -
ny wać dys kret nie, bez roz gło su”. AIPN Po, 1073/1, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 15 XI 1991 r.,
k. 49–55.

27 AIPN Wr, 024/20, t. 7, Wnio sek o ze zwo le nie na areszt, 28 VIII 1952 r., k. 56–57.
28 AIPN Po, 1073/4, Spec mel du nek o aresz to wa niu sap. Cze sła wa Czesz ka, s. Fran cisz ka (spra wa

śled cza nr 89/52), 3 IX 1952 r., k. 113–115.
29 Ibi�dem, Mel du nek, 20 XII 1952 r., k. 134; ibi�dem, Da ne per so nal ne, b.d., k. 135–136.
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Roz po czę te wspo mnia ny mi za trzy ma nia mi śledz two prze ciw ko Ku szyń skiej i jej
domnie ma nym współ pra cow ni kom – to czo ne rów no le gle przez OZI nr 4 i WUBP
we Wroc ła wiu – nie od bie ga ło od se tek in nych pro wa dzo nych wów czas w spra wach po -
li tycz nych w ko mu ni stycz nej Pol sce. Po dej rza ni by li bi ci, pod da wa ni kon we je rom i – gdy
ofi ce ro wie śled czy uzna li, że zło śli wie uchy la ją się od mó wie nia praw dy – umiesz cza ni
w kar ce rze, któ ry w aresz cie OZI nr 4 sta no wi ło po miesz cze nie tak cia sne, że nie po zwa -
la ło osa dzo nym ani stać, ani le żeć, tyl ko sie dzieć w kuc ki30. Na zła go dze nie re żi mu po -
stę po wa nia moż na by ło li czyć tyl ko po pod pi sa niu przy go to wa nych już wcześ niej
pro to ko łów prze słu chań, ewen tu al nie zło że niu pod pi su na czy stej kart ce pa pie ru, któ rą
ofi cer śled czy na stęp nie wy peł niał treścią od po wia da ją cą przy ję tej wer sji śledz twa.
„Mdla łem ze zmę cze nia […]. Po cząt ko wo od ma wia łem pod pi su, po tem by ło mi już
wszyst ko jed no i pod su wa ne mi pro to ko ły pod pi sy wa łem bez czy ta nia” – re la cjo no wał
po tem w pro ku ra tu rze Cze sław Cze szek, opi su jąc swo je za cho wa nie po trwa ją cym kil -
ka na ście go dzin kon we je rze31. „Prak tycz nie co dzien nie by łem bi ty. Mó wię: by łem bi ty,
choć lep sze okre śle nie to po wie dzieć, że by łem ka to wa ny. Bi to mnie bo wiem po ca łym
cie le, ko pa no bu ta mi aż do utra ty przy tom no ści. Wie lo krot nie do zna wa łem ob ra żeń cia -
ła, krwa wi łem, co na mo ich opraw cach nie ro bi ło żad ne go wra że nia” – opo wia dał An to -
ni Ku szyń ski i do da wał, że gdy nie chciał ob cią żyć Gaw łow skie go, wrzu co no go
do kar ce ru, gdzie prze sie dział bli sko pół ro ku32. „Aresz to wa ny We ber był prze słu chi wa -
ny w cią gu 6 dób tak, iż jak twier dzi, je den z funk cjo na riu szy «ro bił wra że nie obłą ka ne -
go». Gdy We ber nie był w sta nie ze zna wać, roz bie ra no go do na ga, ka za no ro bić
przy sia dy, chwy ta no go za gar dło, plu to i bi to w twarz” – ra por to wał Za ra kow ski
we wspo mnia nym już wcze śniej ra por cie33.

Z ma te ria łów pro ce so wych spra wy wy ni ka, że zde cy do wa na więk szość za trzy ma -
nych przy zna ła się do wi ny i po twier dzi ła fakt ist nie nia nie le gal nej or ga ni za cji kie ro wa -
nej przez Ku szyń ską i swój w niej udział34. W świe tle po wyż szych za pi sów kon sta ta cje
te jed nak trze ba opa trzyć wiel kim zna kiem za py ta nia. Na le ży się za sta no wić, czy w isto -
cie pro wa dzo ne przy po mo cy tak be stial skich me tod czyn no ści śled cze nie zmie rza ły już
w za ło że niu do za cie ra nia gra nic mię dzy praw dą i fał szem, wręcz uni ce stwia nia pro ce -
so wej ka te go rii praw dy obiek tyw nej i do two rze nia „fik cji śled czej”, któ rej ofia rą pa da li
nie tyl ko po dej rza ni, lecz tak że ich opraw cy. „Ta ki był sys tem, że każ dy po dej rza ny mu -
siał się przy znać”35 – opi sy wał te prak ty ki ze zdu mie wa ją cą szcze ro ścią w cza sie pro ce -
su Rom kow skie go, Ró żań skie go i Fej gi na ofi cer śled czy MBP Jó zef Du sza, a je go sło wa
ko re spon do wa ły z re la cją wy stę pu ją cej rów nież w tym pro ce sie, ale w cha rak te rze po -
krzyw dzo nej, Hed dy Bar to szek, bez pod staw nie oskar żo nej o współ pra cę z Ge sta po:
„Uwie rzy łam w to, że je stem win na, i uwie rzy łam, że je stem ge sta pów ką, i że by łam
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30 AIPN Po, 1073/7, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 25 VI 1995 r., k. 196.
31 AIPN Po, 1073/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 26 I 1993 r., k. 163–164.
32 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 12 I 1993 r., k. 140–141.
33 AAN, KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy

Zo fii Ku szyń skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 51.
34 Wi klendt – mi mo wy wie ra nej na nim pre sji – ni gdy nie przy znał się do wi ny, co w ak cie oskar że -

nia uzna no za ele ment ob cią ża ją cy i prze jaw złej wo li. Pi sa no, że wy ka zał on w spra wie „du że na pię cie
złej wo li”. AIPN Po, 1073/4, Akt oskar że nia, 31 XII 1952 r., k. 144.

35 Pro�ces�Ro�ma�na�Rom�kow�skie�go,�Jó�ze�fa�Ró�żań�skie�go..., s. 741; AIPN, 2548/27, Pro to kół roz pra wy
głów nej, 4 X 1957 r., k. 90.
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agen tem Ge sta po, ale wte dy już by łam zu peł nie cho ra na ner wy. W trzech ze szy tach za -
pi sa łam swo je zbrod nie”36. Być mo że po dob ne de kla ra cje mo gły by paść i z ust wy stę pu -
ją cej w spra wie Ku szyń skiej.

We wrze śniu 1952 r. de cy zją sze fa Za rzą du IV GZI płk. Wła dy sła wa Ko cha na spra -
wę Gaw łow skie go prze ję ła pod nad zór cen tra la IW w War sza wie, a „cy wil ny” wą tek te -
go po stę po wa nia – De par ta ment Śled czy MBP. Nad zór po le gał nie tyl ko na ana li zie
mel dun ków prze sy ła nych co kil ka ty go dni przez WUBP we Wro cła wiu i OZI nr 4 we
Wro cła wiu, ale i na de le go wa niu do obu jed no stek ofi ce rów, któ rzy kon tro lo wa li na miej -
scu czyn no ści śled cze. Ra port, któ ry zo stał spo rzą dzo ny po jed nej z ta kich de le ga cji
i prze sła ny dy rek to ro wi De par ta men tu Śled cze go płk. Jó ze fo wi Ró żań skie mu, mó wił
wprost o sła bo ści zgro ma dzo ne go w spra wie ma te ria łu śled cze go i wska zy wał – już wów -
czas, je sie nią 1952 r. – że uzy ska no go w wy ni ku sto so wa nia przy mu su wo bec po dej rza -
nych po zbyt wcze snym ich aresz to wa niu37.

Mi mo tych za strze żeń na prze ło mie 1952/1953 r. do WSR we Wro cła wiu i Są du Ślą -
skie go Okrę gu Woj sko we go za czę ły wpły wać ak ty oskar że nia na oso by ze spra wy Ku -
szyń skiej: 24 grud nia 1952 r. prze ciw ko Je rze mu Ku szyń skie mu, 31 grud nia 1952 r.
prze ciw ko Ta de uszo wi Gaw łow skie mu, Cze sła wo wi Czesz ce i Hen ry ko wi Win klend to -
wi, 12 stycz nia 1953 r. prze ciw ko Zo fii Ku szyń skiej i Bro ni sła wie We ber oraz prze ciw -
ko Jer mi ło wi We bero wi i An to nie mu Ku szyń skie mu38. Treść za rzu tów kon cen tro wa ła się
na rze ko mej przy na leż no ści oskar żo nych do nie le gal nej or ga ni za cji, w ra mach któ rej usi -
ło wa li prze mo cą zmie nić ustrój pań stwa pol skie go, oraz na gro ma dze niu i prze ka zy wa -
niu wia do mo ści sta no wią cych ta jem ni cę woj sko wą i pań stwo wą – czy li na czy nach
z art. 86 par. 2 Ko dek su kar ne go Woj ska Pol skie go i art. 7 de kre tu z 16 czerw ca 1946 r.,
a w przy pad ku Gaw łow skie go – tak że na na kła nia niu do de zer cji i uciecz ki za gra ni cę
jed ne go z żoł nie rzy – czy li na czy nie z art. 27 KKWP. Prze stęp stwa te za gro żo ne by ły
ka rą śmier ci. Uza sad nie nia ak tów oskar że nia pod kre śla ły wy jąt ko wą wa gę zbrod ni przy -
pi sy wa nych po dej rza nym, któ rzy „za miast wy ko rzy stać w peł ni wszyst kie swe si ły i od -
dać je dla do bra bu du ją cej się Oj czy zny Lu do wej, łą czą się z reszt ka mi wro ga kla so we go,
brnąc jed no cze śnie w ba gno upad ku mo ral ne go, co w kon se kwen cji wpro wa dzi ło ich
w sze re gi nie do bit ków re ak cyj ne go pod zie mia, bę dą ce go na usłu gach tych, któ rzy Pol -
skę w mi nio nym smut nym cza sie uwa ża li za swój pry wat ny fol wark”39. Szcze gól ną ro lę
w zbrod ni czym pro ce de rze ode grać mie li Ku szyń ska i Jer mił We ber, okre ślo ny ja ko „ko -
men dant nie le gal nej or ga ni za cji na mia sto Wro cław”40, na to miast wśród żoł nie rzy
WP – Gaw łow ski, rze ko my „or ga ni za tor de zer cji z sze re gów woj ska w wy pad ku za ist -
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36 Pro�ces�Ro�ma�na�Rom�kow�skie�go,�Jó�ze�fa�Ró�żań�skie�go..., s. 454; AIPN, 2548/21, Pro to kół roz pra wy
głów nej, 26 IX 1957 r., k. 83.

37 AIPN Po, 1073/4, Pi smo do sze fa Okrę go we go Za rzą du In for ma cji nr 4 płk. Dia no wa, 1 IX 1952 r.,
k. 121; AAN, KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy
Zo fii Ku szyń skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 52.

38 AIPN Wr, 039/1539, Mel du nek do Wy dzia łu III De par ta men tu Śled cze go MBP, 20 I 1953 r., k. 292;
AIPN Wr, 024/20, t. 7, Akt oskar że nia prze ciw ko Je rze mu Ku szyń skie mu, 24 XII 1952 r., k. 141–143;
ibi�dem, Akt oskar że nia prze ciw ko Zo fii Ku szyń skiej i Bro ni sła wie We ber, 9 I 1953 r., k. 144–147; AIPN
Po, 1073/4, Akt oskar że nia prze ciwko Ta de uszo wi Gaw łow skie mu, Cze sła wo wi Czesz ce i Hen ry ko wi
Wi klend to wi, 31 XII 1952 r., k. 145–146.

39 AIPN Po, 1073/4, Akt oskar że nia w spra wie śled czej nr 89/52, 31 XII 1952 r., k. 139–140.
40 AIPN Wr, 024/20, t. 7, Akt oskar że nia (od pis), 9 I 1953 r., k. 145.
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nie nia kon flik tu zbroj ne go”41. Nie co ła god niej śled czy obe szli się z Je rzym Ku szyń skim,
któ ry zo stał ob wi nio ny o ujaw nia nie ta jem ni cy pań stwo wej do ty czą cej pro duk cji spe -
cjal nej Pań stwo wej Fa bry ki Wa go nów (pra co wał w niej) oraz nie zło że nie do nie sie nia
o ist nie niu nie le gal nej or ga ni za cji kie ro wa nej przez We be ra42. 

6 stycz nia 1953 r. przed Są dem ŚOW we Wro cła wiu sta nę li Gaw łow ski, Cze szek
i Wiklendt. Roz pra wa43 – je że li wie rzyć Czesz ce i Wi klend to wi – by ła pa ro dią pro ce su.
Oskar żo nych wpro wa dza no na sa lę są do wą, od czy ty wa no im za rzu ty i krót ko prze słu -
chi wa no, po czym – po trwa ją cej kil ka mi nut prze rwie – od czy ta no wy rok, któ ry uzna -
wał ich za win nych i ska zy wał Gaw łow skie go na ka rę do ży wot nie go wię zie nia, Czesz kę
na dwa la ta i osiem mie się cy wię zie nia, a Wi klend ta – na czte ry la ta wię zie nia44. Czesz -
ko po la tach re la cjo no wał w pro ku ra tu rze, że wszyst kie czyn no ści pro ce so we trwa ły nie
wię cej niż 10 mi nut, a przy dzie lo ny mu ad wo kat z urzę du na wet z nim nie roz ma -
wiał – ani przed, ani w trak cie roz pra wy45. Z ko lei ad wo kat bro nią cy Wi klend ta już po roz -
pra wie ra dził mu, by nie od wo ły wał się od wy ro ku, bo tak ła god na ka ra, ja ką otrzy mał,
po win na go za do wa lać46. 

Jesz cze bar dziej bul wer su ją cy prze bieg miał pro ces Zo fii Ku szyń skiej i Bro ni sła wy
We ber, są dzo nych od 10 do 12 mar ca 1953 r. przez WSR we Wro cła wiu w skła dzie:
kpt. Fran ci szek Kap czuk (prze wod ni czą cy), kpt. Sta ni sław Sa dow ski i por. Mord ko
Goryń – oskar ży cie le. Woj sko wą Pro ku ra tu rę Re jo no wą we Wro cła wiu re pre zen to wał
ppor. Wła dy sław Strze lec ki47. We dług po cho dzą cych z lat sie dem dzie sią tych ma te ria łów
wro cław skiej SB, gdy pro ku ra tor za żą dał dla Ku szyń skiej ka ry 10 lat wię zie nia, a dla We -
be ro wej – 8 lat wię zie nia, wzbu rzo na Ku szyń ska po pro si ła o głos i stwier dzi ła, że przy pi -
sy wa ne jej za rzu ty „nie po le ga ją na praw dzie” i że „je że li tak ze zna wa ła, to tyl ko dla te go,
że ofi cer śled czy ją do te go na ma wiał”. Na stęp nie, sło wa mi już nie cen zu ral ny mi, zwy my -
śla ła pro ku ra tu rę. Sąd za rzą dził wów czas wzno wie nie prze wo du są do we go, po now nie
prze słu chał Ku szyń ską i – bio rąc pod uwa gę treść tych wy ja śnień – ska zał ją na ka rę śmier -
ci, utra tę praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych na za wsze oraz prze pa dek
ca łe go mie nia, a We be ro wą – na ka rę do ży wot nie go wię zie nia48. Su ro wość wy ro ku zdu -
mia ła na wet ana li ty ków SB, któ rzy we wspo mnia nym ma te ria le z lat sie dem dzie sią -
tych XX w. stwier dzi li: „W spra wie tej wy da je się dziw nym fakt zbyt su ro we go
po trak to wa nia oskar żo nych, po mi mo że pro ku ra tor wno sił o wie le ła god niej szy wy rok,
wy da ją cy się być współ mier nym do usta lo nych na roz pra wie czy nów”49.
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41 AIPN Po, 1073/4, Akt oskar że nia w spra wie śled czej nr 89/52, 31 XII 1952 r., k. 140.
42 AIPN Wr, 024/20, t. 7, Akt oskar że nia (od pis), 24 XII 1952 r., k. 141–142. Pro ces w tej spra wie

od był się 19 I 1953 r. przed Woj sko wym Są dem Re jo no wym we Wro cła wiu. Je rzy Ku szyń ski zo stał
uzna ny za win ne go i ska za ny na ka rę 4,5 ro ku wię zie nia. AIPN Wr, 049/283, Kwe stio na riusz oso bo wy
na po moc ni ka nie le gal nej or ga ni za cji, 25 X 1978 r., k. 21.

43 Nie ste ty, nie uda ło się au to ro wi usta lić skła du sę dziow skie go w tej spra wie.
44 AIPN Wr, 049/283, Kwe stio na riusz oso bo wy na po moc ni ka nie le gal nej or ga ni za cji, 25 X 1978 r.,

k. 17; ibi�dem, Kwe stio na riusz oso bo wy na po moc ni ka nie le gal nej or ga ni za cji, 25 X 1978 r., k. 18; ibi�-
dem, Kwe stio na riusz oso bo wy na po moc ni ka nie le gal nej or ga ni za cji, 25 X 1978 r., k. 24.

45 AIPN Po, 1073/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 26 I 1993 r., k. 163.
46 AIPN Po, 1073/4, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 13 VII 1993 r., k. 186.
47 Ska�za�ni�na ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�we�Wro�cła�wiu..., s. 46.
48 AIPN Wr, 024/20, t. 7, Wy rok WSR we Wro cła wiu, 12 III 1953 r., k. 106.
49 AIPN Wr, 049/283, Cha rak te ry sty ka nr 272 spra wy pro wa dzo nej na nie le gal ną or ga ni za cję (bez

na zwy) o cha rak te rze dy wer syj no -szpie gow skim we Wro cła wiu w la tach 1951/1952, 26 I 1979 r., k. 11.
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Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie przeciwko 

Zofii Kuszyńskiej i Bronisławie Weber (pierwsza strona), 12 III 1953 r. 

AIPN Wr, 024/20, t. 7

AIPN Wr
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Wy rok był tym bar dziej szo ku ją cy, że kil ka ty go dni wcze śniej, 12 lu te go 1953 r., WSR
we Wro cła wiu, roz pa tru jąc spra wę An to nie go Ku szyń skie go i Jer mi ła We be ra, uznał
za ko niecz ne uzu peł nie nie ma te ria łów śled czych i na ka zał zwró ce nie akt po stę po wa nia
Wy dzia ło wi Śled cze mu WUBP we Wro cła wiu. W do dat ku ta ką de cy zję pod jął w opar -
ciu o wy ja śnie nia Ku szyń skiej, któ ra w tej spra wie ze zna wa ła ja ko świa dek50. Aby zro -
zu mieć treść tej de cy zji, a tak że póź niej sze lo sy oskar żo nych trze ba po now nie wró cić
do dzia łań UB zwią za nych ze spra wą krypt. „Ogni sko” i jej zgo ła sen sa cyj ne go za koń -
cze nia.

Kło po tli we „Ogni sko”

Jak już wspo mnia no, szyb kie i nie uzgod nio ne z WUBP we Wro cła wiu aresz to wa nie
Gaw łow skie go moc no skom pli ko wa ło dzia ła nia po dej mo wa ne w ra mach spra wy krypt.
„Ogni sko”. War to do dać, że by ło ono pod ko niec sierp nia 1952 r. na eta pie usta la nia oko -
licz no ści, któ re po zwo li ły by po łą czyć dzia łal ność or ga ni za cji kie ro wa nej – we dług
UBP – przez Ku szyń ską i We be ra z kon spi ra cją lu bel ską, z od dzia ła mi zbroj ne go pod -
zie mia ma ją cy mi przyj mo wać de zer te rów z Wro cła wia. 30 sierp nia 1952 r. pro wa dzą cy
spra wę otrzy ma li sy gnał, że od dzia ła mi ty mi mo że kie ro wać nie ja ki Jó zef Ba braj z Lu -
bli na51. Usta le nie to jed nak by naj mniej nie prze ła ma ło kry zy su w roz pra co wa niu. Cho -
ciaż 15 wrze śnia 1952 r. ofi cer pro wa dzą cy spra wę krypt. „Ogni sko” Ry szard Lud kie wicz
wy stą pił z wnio skiem o aresz to wa nie Ba bra ja oraz opra co wał plan mi ster nej pro wo ka -
cji, by uczy nić to w ta jem ni cy przed je go ro dzi ną52, w ko lej nych ty go dniach spra wa nie
po su wa ła się do przo du, a urząd we Wro cła wiu miał pro blem na wet z usta le niem prze -
bie gu ka rie ry za wo do wej Ba bra ja. Im pa su nie prze ła ma ło rów nież da to wa ne na 30 paź -
dzier ni ka 1952 r. pi smo z WUBP w Lu bli nie z bar dzo pre cy zyj ny mi in for ma cja mi
na te mat Ba bra ja. Miesz kał on rze czy wi ście w Lu bli nie, był pod ofi ce rem WP prze nie -
sio nym do re zer wy, a w tam tym okre sie pra cow ni kiem Do zo ru Cmen tar ne go przy Ku rii
Die ce zjal nej w Lu bli nie53.

15 grud nia 1952 r. na czel nik Wy dzia łu X De par ta men tu IV MBP, oce nia jąc prze bieg
spra wy, upo mniał na czel ni ka Wy dzia łu IV WUBP we Wro cła wiu za „bar dzo nie udol ne
usta le nia od no śnie [do] Ba bra ja Jó ze fa, któ re go roz pra co wa nie wy ma ga szcze gól nej uwa -
gi”54. Praw dzi wy dzwo nek alar mo wy roz legł się jed nak po wspo mnia nej wy żej de cy zji
WSR we Wro cła wiu na ka zu ją cej zwrot akt spra wy Jer mi ła We be ra i An to nie go Ku szyń -
skie go do Wy dzia łu Śled cze go WUBP. Już w mar cu 1953 r. kie ru ją cy wów czas Sek cją 1
Wy dzia łu IX WUBP ppor. Mie czy sław Wi niar ski ostrze gał: „Z na sze go punk tu wi dze nia
wy ni ka, że za koń cze nie spra wy przez Wydz[iał] Śled czy jest w du żej mie rze nie do sta tecz -
ne ze wzglę du na to, że nie zo sta ły wy ja śnio ne oko licz no ści świad czą ce o prze ka zy wa niu
zbie ra nych wia do mo ści przez Ku szyń ską Zo fię oraz We bera […] do głów ne go fig[uran -
ta] Ba braj[a] Jó ze fa na te re nie Lu bli na, co ma de cy du ją ce zna cze nie dla spra wy”55. Jednak
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50 AIPN Wr, 024/20, t. 7, Mel du nek spe cjal ny, 8 III 1953 r., k. 110.
51 AIPN Wr, 039/1541, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 30 VIII 1952 r., k. 19.
52 AIPN Wr, 024/20, t. 2, Wnio sek o ze zwo le nie na areszt, 15 IX 1952 r., k. 59.
53 Ibi�dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu IV WUBP we Wro cła wiu, 30 X 1952 r., k. 49.
54 Ibi�dem, t. 7, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu IV WUBP we Wro cła wiu, 15 XII 1952 r., k. 96.
55 Ibi�dem, Mel du nek spe cjal ny, 8 III 1953 r., k. 110.
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i ta de kla ra cja nie zmie ni ła bar dzo „de fen syw ne go” cha rak te ru spra wy krypt. „Ogni sko”.
We wrze śniu 1953 r. do ro dzi ny Ba bra jów w Lu bli nie do tarł wy słan nik WUBP we Wroc -
ła wiu, wspo mnia ny już wcze śniej agent o ps. „Lon gin”, któ ry po roz mo wie z Jó ze fem Ba -
bra jem prze ka zał in for ma cję, że jest on czło wie kiem spo koj nym i nie an ga żu ją cym się
w po li ty kę. Do da wał, że choć znał on Ku szyń ską i ro dzi nę We be rów, to jed nak od lat nie
utrzy my wał z ni mi kon tak tów56. 30 paź dzier ni ka 1953 r. Babraj – na żą da nie są du po now -
nie ba da ją ce go spra wę Gaw łow skie go (o czym za chwi lę) – zo stał we zwa ny do WPR
we Wro cła wiu. Py ta ny tam już wprost o swo ją przy na leż ność do nie le gal nej or ga ni za cji,
oświad czył: „Kłam stwem jest, ja ko bym ja miał być kie dy kol wiek kie row ni kiem nie le gal -
nej or ga ni za cji dzia ła ją cej w lu bel skim p[rze ciw]ko wła dzy w Pol sce Lu do wej. Na ten te -
mat ni gdy z ni kim nie pro wa dzi łem w ogó le roz mów […]. Nie jest praw dą, abym ja miał
wer bo wać lu dzi do ja kiejś nie le gal nej or ga ni za cji, a na stęp nie w wy pad ku wy bu chu woj -
ny za bie rać ich do tej dzia łal no ści w Lu bel skie”57. 23 li sto pa da 1953 r. kie row nik Re fe ra -
tu I Wy dzia łu IX WUBP w Lu bli nie chor. J. Klep ka – współ pra cu ją cy przy ba da niu
lu bel skie go wąt ku spra wy – wy dał po sta no wie nie o „za nie cha niu dal sze go pro wa dze nia
roz pra co wa nia wstęp no -ag[en tu ral ne go] krypt. „Ogni sko”. W uza sad nie niu stwier dzał:
„Te ma te ria ły, ja kie po sia da w tej spra wie Wy dział IX WUBP Wro cław, nie są praw dzi -
we”58. Ca ła spra wa zo sta ła osta tecz nie za koń czo na 30 grud nia 1953 r. Wień czy ła ją jak że
cha rak te ry stycz na kon sta ta cja, że mi mo pod ję tych sta rań „nie zdo ła no stwier dzić fak tycz -
nej dzia łal no ści Jó ze fa Ba bra ja”59.

Na wet ta, si łą rze czy bar dzo skró to wa, pre zen ta cja dzia łań ope ra cyj nych pod ję tych
przez WUBP we Wro cła wiu w spra wie Ku szyń skiej pro wa dzić mu si do kil ku za sad ni -
czych py tań, w tym: Jak to się sta ło, że pro wa dzą cy to roz pra co wa nie tak nie chęt nie swo -
je po dej rze nia kon fron to wa li z rze czy wi sto ścią – co wi dać by ło zwłasz cza przy in wi gi la cji
Jó ze fa Ba bra ja – i czy przy pad kiem za ty mi za nie dba nia mi nie kry ła się oba wa, by szcze -
gó ły tej bru tal nej i pry mi tyw nej pro wo ka cji nie wy szły na jaw, kom pro mi tu jąc jej po li -
tycz ne pod ło że. Na szczę ście dla Ku szyń skiej – osta tecz nie wy szły, i to w na stęp stwie
zmian, ja kie za czę ły się w Pol sce kil ka mie się cy po śmier ci Jó ze fa Sta li na. Naj praw do -
po dob niej to dzię ki nim Ku szyń ska oca li ła ży cie, a jej zna jo mi sto sun ko wo szyb ko od -
zy ska li wol ność.

In ter wen cja Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej

Jak wy ni ka z ma te ria łów śled czych, Zo fia Ku szyń ska po ska za niu jej na ka rę śmier -
ci po pa dła w zu peł ną apa tię i wręcz wy ka zy wa ła „nie chęć do ży cia”. Mi mo to – ina czej
niż więk szość po zo sta łych oskar żo nych w jej spra wie – z de cy do wa ła się jesz cze w mar -
cu 1953 r. wnieść od wo ła nie od wy ro ku. Po dob nie uczy ni ła Bro ni sła wa We ber. Ich de -
cy zja oka za ła się brze mien na w skut ki, po nie waż 13 lip ca 1953 r. Naj wyż szy Sąd
Woj sko wy w War sza wie po roz po zna niu skarg re wi zyj nych Ku szyń skiej i We ber uchy -
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56 Ibi�dem, t. 2, Do nie sie nie źró dła ps. „Lon gin”, 26 IX 1953 r., k. 113–114.
57 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 30 X 1953 r., k. 146–148.
58 Ibi�dem, t. 12, Po sta no wie nie o za nie cha niu dal sze go pro wa dze nia roz pra co wa nia wstęp no -ag[en -

tu ral ne go] krypt. „Ogni sko”, 23 XI 1953 r., k. 1.
59 Ibi�dem, t. 7, Ra port o za koń cze niu agen tu ral ne go roz pra co wa nia krypt. „Ogni sko”, 30 XII 1953 r.,

k. 132–133.
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lił ska zu ją cy je wy rok i prze ka zał spra wę do po now ne go roz po zna nia60. Co wię cej, te go
sa me go dnia NSW za jął się rów nież spra wą Gaw łow skie go, Wi klend ta oraz Czesz -
ki – i też uchy lił wień czą cy ją wy rok61. Bio rąc pod uwa gę treść orze cze nia do ty czą ce go
An to nie go Ku szyń skie go i Jer mi ła We bera, na ka zu ją ce go uzu peł nić ma te ria ły śledz twa
i zwró cić ak ta po stę po wa nia Wy dzia ło wi Śled cze mu WUBP we Wro cła wiu, moż na
stwier dzić, że w po ło wie 1953 r. spra wa Ku szyń skiej za czę ła wy my kać się spod kon tro li
jej re ży se rów – przede wszyst kim or ga nów bez pie czeń stwa i In for ma cji Woj sko wej.

Co o tym za de cy do wa ło? Otóż naj praw do po dob niej nie ra cje stric�te praw ne, tyl ko
sta no wi sko Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej, któ rej kie row nic two bar dzo pil nie przy -
glą da ło się zmia nom za cho dzą cym w ZSRS po śmier ci Sta li na, a zwłasz cza roz po czę te -
mu przez Ław rien ti ja Be rię i kon ty nu owa ne mu po tem przez eki pę Ni ki ty Chrusz czo wa
kur so wi na stop nio we ła go dze nie re pre syj no ści sys te mu62. Jak wy ni ka z opra co wań Pro -
ku ra tu ry Ge ne ral nej PRL, już w czerw cu 1953 r. na czel ny pro ku ra tor woj sko wy Sta ni -
sław Za ra kow ski po in for mo wał Ra dę Pań stwa o nie pra wi dło wo ściach „w jed nej ze
spraw” pro wa dzo nych przez OZI nr 4 i WUBP we Wro cła wiu, i to nie pra wi dło wo ściach
po waż nych, po le ga ją cych na sto so wa niu przy mu su w śledz twie i to le ro wa niu ewi dent -
nych sprzecz no ści w ze zna niach świad ków i wy ja śnie niach po dej rza nych. Cho ciaż wspo -
mnia ny ma te riał nie mó wił wprost o spra wie Ku szyń skiej, to nie ule ga wąt pli wo ści, iż
wła śnie o nią cho dzi ło au to ro wi opra co wa nia – dy rek to ro wi De par ta men tu III Pro ku ra -
tu ry Ge ne ral nej Ja no wi Bed na rza ko wi63.

Na po cząt ku lip ca 1953 r. NPW – a za ra zem i po dej rza ni ze spra wy Ku szyń skiej – zy -
ska li waż ne go so jusz ni ka, któ rym był mi ni ster spra wie dli wo ści Hen ryk Świąt kow ski.
Na mi ni ste rial nej od pra wie – zwo ła nej po prze mó wie niu Bo le sła wa Bie ru ta, któ ry
17 czerw ca 1953 r. pod czas na ra dy w KC PZPR we zwał, by ze rwać z „to le ran cyj nym sto -
sun kiem do prze ja wów dy gni tar stwa i biu ro kra ty zmu w apa ra cie par tyj nym, z prze ja wa mi
ła ma nia pra wo rząd no ści”64 – Świąt kow ski za rzą dził prze gląd wszyst kich aresz tów śled -
czych MBP i za ra zem skarg, ja kie osa dze ni skła da li na apa rat wy mia ru spra wie dli wo ści65.
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60 AIPN Wr, 049/283, Cha rak te ry sty ka nr 272 spra wy pro wa dzo nej na nie le gal ną or ga ni za cję (bez
na zwy) o cha rak te rze dy wer syj no -szpie gow skim we Wro cła wiu w la tach 1951/1952, 26 I 1979 r., k. 12.

61 AIPN Po, 1073/1, Re per to rium są do we z 1953 r., b.d., k. 238; AIPN Wr, 101/10913, Po sta no wie -
nie, 23 VII 1958 r., k. 22.

62 Wśród tych dzia łań trze ba wy mie nić ogło szo ną w mar cu 1953 r. tzw. amne stię wo ro szy łow ską,
któ ra przy nio sła zwol nie nie z wię zień i ła grów ok. 1,2 mln ska za nych, oraz za rzą dzo ną wkrót ce po tem
re ha bi li ta cję oskar żo nych w spra wie „le ka rzy krem low skich”, a tak że aresz to wa nie kie row ni ka Wy dzia -
łu Śled cze go by łe go Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pań stwo we go (MGB) wi ce mi ni stra Mi cha iła Riu mi -
na, któ ry od po wia dał za nad uży cia apa ra tu bez pie czeń stwa. Li te ra tu ra opi su ją ca te zmia ny, ma ją ce
kul mi na cję w cza sie XX Zjaz du KPZS w stycz niu 1956 r., jest bar dzo bo ga ta. Z naj waż niej szych po zy -
cji na le ży wy mie nić: N. Werth, Pań�stwo�prze�ciw�spo�łe�czeń�stwu.�Prze�moc,�re�pre�sje�i ter�ror�w Związ�ku
Ra�dziec�kim [w:] Czar�na�księ�ga�ko�mu�ni�zmu.�Zbrod�nie,�ter�ror,�prze�śla�do�wa�nia, War sza wa 1999; J. Hol -
zer, Eu�ro�pa�zim�nej�woj�ny, Kra ków 2012; R. Mie dwie diew, Lu�dzie�Sta�li�na, War sza wa 1989; A. Skrzy -
pek, op.�cit.

63 J. Bed na rzak, Re�ha�bi�li�ta�cja�osób�nie�słusz�nie�ska�za�nych, „No we Dro gi” 1957, nr 2, s. 119; AOK,
Ko lek cja Je rze go Po ksiń skie go, 251, No tat ka na po sie dze nie Ze spo łu do re ha bi li ta cji nie słusz nie ska za -
nych w la tach 1944–1955, 30 I 1989 r., b.p.

64 AAN, KC PZPR, XIA/121, Ste no gram prze mó wie nia prze wod ni czą ce go KC PZPR Bo le sła wa
Bie ru ta na na ra dzie par tyj nej w KC w dniu 17 VI 1953 r., b.d., k. 18.

65 Dzia ła nia te – po dej mo wa ne wspól nie z Pro ku ra tu rą Ge ne ral ną – zy ska ły mia no „ak cji lip co wej”
i do pro wa dzi ły do skon tro lo wa nia wszyst kich aresz tów WUBP i KW MO oraz 73 wię zień kar no -śled czych,
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Tłu ma cząc swo je sta no wi sko, mi ni ster wspo mniał o przy pad ku Zo fii Ku szyń skiej, któ -
ry uznał za symp to ma tycz ny: „Apa rat nasz w wie lu wy pad kach do pusz cza się na ru sze -
nia art. 74 Kon sty tu cji PRL, gwa ran tu ją cej nie ty kal ność oso bi stą, a sta no wią ce go o tym,
że po zba wie nie wol no ści oby wa te la mo że na stą pić tyl ko w wy pad kach okre ślo nych usta -
wą – mó wił Świąt kow ski. – Zda rza ją się wy pad ki, że or ga ny śled cze MO i UB […] sto -
su ją nie do zwo lo ne me to dy w śledz twie […], zda rza ją się jesz cze wy pad ki sto so wa nia
przy mu su i tak zwa nych kon we je rów, tj. bez u stan ne go prze słu chi wa nia. Wy mow ną ilu -
stra cją [jest tu taj] spra wa Ku szyń skiej Zo fii i gru py in nych z nią zwią za nych. Wsku tek
wy mu szeń, tzw. kon we je rów i in nych nie do pusz czal nych me tod Ku szyń ską Zo fię, jej
synów i in ne oso by z nią zwią za ne oskar żo no o udział w or ga ni za cji an ty pań stwo wej
i szpie go stwo […]. Dzia ło się to za wie dzą od po wie dzial nych pra cow ni ków WUBP
we Wro cła wiu, przy to le ran cyj nym usto sun ko wa niu się do me tod śledz twa ze stro ny Woj -
sko wej Pro ku ra tu ry Re jo no wej”66.

31 stycz nia 1954 r. Za ra kow ski przy go to wał dla Ra dy Pań stwa, spra wu ją cej nad zór
nad dzia łal no ścią PRL -owskiej pro ku ra tu ry, nie zwy kle kry tycz ne spra woz da nie z tzw. re ali -
za cji spra wy Ku szyń skiej. Li czą cy sie dem stron do ku ment szcze gó ło wo opi sy wał ła mią -
ce wszel kie we wnętrz ne pro ce du ry MBP me to dy wer bun ku agen tu ry do tej spra wy
i skan da licz ne me to dy śled cze, a po tem i prze bieg pro ce sów przed są dem. Za ra kow ski
wska zy wał m.in., że za raz po aresz to wa niu Ku szyń skiej ów cze sny szef WUBP we Wroc -
ła wiu ppłk Eu ge niusz Do wkan po le cił do śledz twa wy zna czyć gru pę ofi ce rów z za da -
niem „cią głe go, dłu go trwa łe go prze słu chi wa nia aresz to wa nych”, czy li mó wiąc wprost
– sto so wa nia kon we je ra. Pod kre ślał rów nież, że roz pra wy są do we przed WSR we Wroc -
ła wiu od by wa ły się bez obroń ców. Kon klu zja do ku men tu spro wa dza ła się do na stę pu ją -
cych stwier dzeń: wy ko rzy sta ne w cza sie po stę po wa nia ma te ria ły ope ra cyj ne i śled cze
„nie od po wia da ły praw dzie”, or ga ny WUBP i OZI nr 4 stwo rzy ły spra wy kar ne sta no -
wią ce fik cję, w rze czy wi sto ści nie ist niał kontr re wo lu cyj ny zwią zek za ło żo ny i zor ga ni -
zo wa ny przez Ku szyń ską67. Spra woz da niu to wa rzy szy ło pi smo prze wod nie, ad re so wa ne
do prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa Alek san dra Za wadz kie go, w któ rym Za ra kow ski in -
for mo wał, że „wy ro ki w tych spra wach zo sta ły lub bę dą uchy lo ne”68. 

Za po wiedź na czel ne go pro ku ra to ra woj sko we go sta ła się fak tem 18 lu te go 1954 r.
Te go dnia po stę po wa nie wo bec An to nie go i Zo fii Ku szyń skich, Bro ni sła wy i Jer mi ła We -
be rów, a tak że Ta de usza Gaw łow skie go, Cze sła wa Czesz ka i Hen ry ka Wi klend ta de cy -
zją pro ku ra to ra Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go zo sta ło umo rzo ne z bra ku cech
prze stęp stwa69, a 7 kwiet nia 1954 r. Woj sko wy Sąd Re jo no wy – kie ru jąc się tre ścią te go
po sta no wie nia po wnio sku re wi zyj nym na czel ne go pro ku ra to ra woj sko we go – umo rzył
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w wy ni ku cze go wa run ko wo zwol nio no 5082 oso by oraz uchy lo no areszt lub za sto so wa no prze rwy w od -
by wa niu ka ry wo bec ko lej nych 7551. W su mie do koń ca lip ca 1953 r. w wy ni ku tej „ak cji” za kła dy kar -
ne opu ści ło 13 676 osób. AAN, KDRR, 509/133, No tat ka, 18 VIII 1953 r., k. 139; A. Kut kow ski, Po�li�ty�ka
kar�na�władz�PRL�w 1953�r.�–�jej�wy�znacz�ni�ki�i kon�se�kwen�cje [w:] Yester�day.�Stu�dia�z hi�sto�rii�naj�now�-
szej.�Księ�ga�de�dy�ko�wa�na�prof.�Je�rze�mu�Eisle�ro�wi�w 65.�rocz�ni�cę�uro�dzin, War sza wa 2017, s. 213–214.

66 AAN, Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści, 224, Tekst prze mó wie nia, b.d., k. 8.
67 AAN, KDRR, 509/21, Spra woz da nie w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i śledz twa spra wy

Zo fii Ku szyń skiej i in nych, 31 I 1954 r., k. 46–47.
68 Ibi�dem, Pi smo do prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa, 1 II 1954 r., k. 45.
69 AIPN Wr, 049/283, Cha rak te ry sty ka nr 272 spra wy pro wa dzo nej na nie le gal ną or ga ni za cję (bez

na zwy) o cha rak te rze dy wer syj no -szpie gow skim we Wro cła wiu w la tach 1951/1952, 26 I 1979 r., k. 14.
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po stę po wa nie kar ne wo bec Je rze go Ku szyń skie go70. War to za zna czyć, że Zo fia Ku szyń -
ska i Bro ni sła wa We ber prze by wa ły na wol no ści już od 24 grud nia 1953 r., cze go trud no
nie wią zać z kom pro mi tu ją cym WUBP we Wro cła wiu za koń cze niem spra wy krypt.
„Ogni sko”.

Nie by ły to je dy ne kon se kwen cje ra por tu Za ra kow skie go. 3 mar ca 1954 r. szef MBP
Sta ni sław Rad kie wicz w roz ka zie nr 05/54 uznał spra wę Ku szyń skiej za „naj bar dziej
ostry i alar mu ją cy przy kład szko dli wych me tod pra cy agen tu ral nej i śled czej”. „Ka ry -
god ny brak wni kli wej kon tro li i obiek ty wi zmu ze stro ny prze ło żo nych wszyst kich szcze -
bli MBP do b. sze fa włącz nie, jak też za in te re so wa nych de par ta men tów […], do pro wa dził
do te go, że w sto sun ku do nie win nych lu dzi zmon to wa no spra wę kar ną, do pusz czo no
do roz pra wy są do wej, na któ rej za pa dły su ro we wy ro ki, a na wet ka ra śmier ci i do pie ro
w wy ni ku re wi zji wy rok zo stał uchy lo ny i śledz two umo rzo no” – pi sał Rad kie wicz w roz -
ka zie, któ ry prze szedł do hi sto rii tak że dla te go, że le ga li zo wał – pod pew ny mi wa run ka -
mi – sto so wa nie kon we je rów71. 

Dwa dni póź niej, 5 mar ca 1954 r., szef MBP ko lej nym roz ka zem – tym ra zem kar -
nym72 – wy da lił z sze re gów apa ra tu bez pie czeń stwa, zde gra do wał do stop nia sze re go -
we go oraz uka rał trzy ty go dnio wym aresz tem ppłk. Do wka na, wów czas dy rek to ra
De par ta men tu Ogól no -Ad mi ni stra cyj ne go MBP, któ ry wcze śniej ja ko szef WUBP
we Wro cła wiu do pu ścił do „sfa bry ko wa nia sfał szo wa ne go oskar że nia nie win nych lu dzi”
i „do pu ścił do na ru sze nia so cja li stycz nej pra wo rząd no ści przez zle ce nie za sto so wa nia
w śledz twie cią głe go, dłu go trwa łe go prze słu cha nia, tzw. kon we je ru, no szą ce go cha rak -
ter przy mu su fi zycz ne go”73. Ta ka sa ma ka ra spo tka ła za stęp cę Do wka na, mjr. Ka ro la Gra -
da, od po wie dzial ne go – zda niem sze fa MBP – za po wierz chow ne i nie od po wie dzial ne
kie ro wa nie roz pra co wa niem spra wy krypt. „Ogni sko” oraz pod pi sa niem dla są du no tat -
ki nie zgod nej z praw dą. Do tkli we ka ry spa dły rów nież na nie mal wszyst kich pra cow ni -
ków WUBP za an ga żo wa nych w spra wę Ku szyń skiej: por. Adolf Hel bin – na czel nik
Wy dzia łu Śled cze go WUBP we Wro cła wiu zo stał uka ra ny de gra da cją na sta no wi sko kie -
row ni ka sek cji oraz ob ni że niem stop nia do pod po rucz ni ka i ka rą 10 dni aresz tu; kpt. Jó -
zef Si ko ra – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go WUBP we Wro cła wiu zo stał
zde gra do wa ny do sta no wi ska ofi ce ra śled cze go i stop nia pod po rucz ni ka oraz uka ra ny
dzie się cio dnio wym aresz tem; ppor. Je rzy Ru szel – dys cy pli nar nie wy da lo ny z apa ra tu
bez pie czeń stwa i uka ra ny dwu dzie sto dnio wym aresz tem za fał szo wa nie ma te ria łów śled -
czych i „na cią ga nie po szcze gól nych za rzu tów w ak tach oskar że nia”; Adolf Dzie więc -
ki – re fe rent Wy dzia łu IX oraz plut. Al bin Paw liń ski – od dzia ło wy Aresz tu We wnętrz ne go

Historia pewnej prowokacji. Sprawa Zofii Kuszyńskiej
H

isto
r

ia i u
str

ó
j

155

70 Ibi�dem, k. 15.
71 Roz kaz ze zwa lał m.in. na prze dłu ża nie cza su prze słu chań po nad 12 go dzin na do bę. Rów no cześnie

do da wał, że prze słu chi wa ny ma mieć za pew nio ną moż ność spo ży cia po sił ku oraz 7 go dzin nie prze rwa -
ne go snu w cią gu do by. Mak sy mal ny czas trwa nia te go tzw. po stę po wa nia za ostrzo ne go okre ślo no na
5 dni. W la tach 1956–1957 roz kaz był wie lo krot nie kry ty ko wa ny za le ga li zo wa nie bez pra wia. AAN,
KDRR, 509/27, Roz kaz nr 05/54, 3 III 1954 r., k. 22–23, 29–30.

72 Ibi�dem, Roz kaz kar ny nr 06/54, 5 III 1954 r., k. 33–35; Roz�kaz�kar�ny�nr 06/54, 5 III 1954�r.
[w:] Księ�ga� bez�pra�wia.� Ak�ty� nor�ma�tyw�ne� kie�row�nic�twa� Re�sor�tu� Bez�pie�czeń�stwa� Pu�blicz�ne�go�
(1944–1956), wy bór i oprac. B. Kop ka, War sza wa 2011, s. 776–784.

73 War to do dać, że Do wkan był wcze śniej ka ra ny upo mnie niem za sto so wa nie nie do zwo lo nych me -
tod śled czych na pod sta wie Roz ka zu kar ne go nr 28 z 11 VI 1949 r. Roz�kaz�kar�ny�nr 28, 11 VI 1949�r.
[w:] Księ�ga�bez�pra�wia…, s. 353.
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we Wro cła wiu zo sta li uka ra ni pię cio ma dnia mi aresz tu za sto so wa nie re pre sji wo bec
aresz to wa ne go. Kar – ty le że upo mnie nia – nie unik nę li wresz cie i wy so cy funk cjo na riu -
sze MBP: płk Jó zef Krat ko – by ły dy rek tor De par ta men tu IV MBP, w 1954 r. dy rek tor
De par ta men tu Szko le nia MBP; ppłk Wik tor Bia łych – by ły wi ce dy rek tor De par ta men -
tu IV MBP, w 1954 r. wi ce dy rek tor De par ta men tu IX MBP; mjr Mie czy sław Bau mac
– by ły na czel nik Wy dzia łu X De par ta men tu MBP; mjr Sta ni sław Łysz kow ski – na czel nik
Wy dzia łu III De par ta men tu Śled cze go i kpt. Flo rian Me de rer – star szy ofi cer śled czy De -
par ta men tu Śled cze go MBP. Li stę win nych koń czył płk Jó zef Ró żań ski – dy rek tor De -
par ta men tu Śled cze go MBP, któ ry zo stał uka ra ny na ga ną za to, że „bę dąc w po sia da niu
da nych poda ją cych w wąt pli wość ca łość spra wy, nie przed się wziął nie zbęd nych czyn no -
ści dla prze cię cia spra wy”74. Rad kie wicz – co waż ne – po le cił po dać i szcze gó ło wo omó -
wić treść roz ka zu na od pra wach z „ca łym skła dem pra cow ni ków ope ra cyj nych” UBP75.

Ska la „roz pra wy” z funk cjo na riu sza mi MBP po zde ma sko wa niu spra wy Ku szyń skiej
by ła więc nie zwy kła. Trud no nie za dać py ta nia o przy czy nę aż tak wiel kie go ra dy ka li zmu
kie row nic twa MBP. Od po wiedź nie mo że abs tra ho wać od kli ma tu po li tycz ne go prze ło -
mu lat 1953/1954, a zwłasz cza za po wie dzi zwo ła nia II Zjaz du PZPR, któ ry prze bie gać
miał m.in. pod ha słem wal ki o „so cja li stycz ną pra wo rząd ność”76. Rad kie wicz mu siał orien -
to wać się, że jest ono echem ba ta lii pro wa dzo nej na Krem lu przez Ni ki tę Chrusz czo wa
o od zy ska nie przez apa rat par tyj ny kon tro li nad służ ba mi bez pie czeń stwa, star cia, któ re -
go naj bar dziej wy ra zi stym prze ja wem by ło usu nię cie Ław rien ti ja Be rii z kie row nic twa
KPZS pod ko niec czerw ca 1953 r. i to czo ne go od tąd pod ha słem „wal ki z be riowsz czy -
zną”77. Jak pi sze An drzej Skrzy pek, „od cza su upad ku Be rii w re sor tach si ło wych tak że
w War sza wie za czę to co raz gło śniej mó wić o po trze bie kon tro li nad UB i MO”78. Aby
więc za cho wać swo ją po zy cję, szef MBP – na tu ral ny ad re sat ewen tu al nych oskar żeń o na -
ru sza nie pra wa – mu siał zna leźć spra wę, któ ra ilu stro wa ła by „ła ma nie pra wo rząd no ści”
i za ra zem da wa ła pre tekst do wal ki z nim. Oka za ła się nią wła śnie spra wa Ku szyń skiej. 
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74 Te go sa me go dnia, tj. 5 III 1954 r., Ró żań ski zo stał zwol nio ny ze sta no wi ska dy rek to ra De par ta -
men tu Śled cze go MBP. Po dy mi sji zna lazł za trud nie nie w Ze spo le Pro gra mu Za gra nicz ne go Pol skie go
Ra dia, a w po ło wie 1954 r. zo stał po wo ła ny na sta no wi sko dy rek to ra w Pań stwo wym In sty tu cie Wy daw -
ni czym, gdzie pra co wał do cza su aresz to wa nia w li sto pa dzie 1954 r. A. Pacz kow ski, Wstęp [w:] Apa�rat
bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce…, s. 20. 

75 AAN, KDRR, 509/27, Roz kaz kar ny nr 06/54, 5 III 1954 r., k. 33–35; Roz�kaz� kar�ny
nr 06/54, 5 III 1954�r. [w:] Księ�ga�bez�pra�wia…, s. 776–784. War to za zna czyć, że ka ra mi dys cy pli nar ny -
mi ob ję to – i to już w 1953 r. – tak że ofi ce rów In for ma cji Woj sko wej i pro ku ra to rów woj sko wych za an -
ga żo wa nych w spra wę Ku szyń skiej. Nie ste ty, nie uda ło się au to ro wi usta lić szcze gó łów tych de cy zji.
AIPN Po, 1073/3, Żą da nie wy na gro dze nia, 7 V 1957 r., k. 243–245.

76 Zjazd od był się w dniach 10–17 III 1954 r. i rze czy wi ście pró bo wał zmie rzyć się z tą te ma ty ką,
ale – we dług póź niej szych opi nii dzia ła czy PZPR – w spo sób da le ce nie wy star cza ją cy i bar dzo ase ku ra -
cyj ny. AAN, KC PZPR, XXIII -462, Re la cja Le ona Biel skie go na gra na w CA KC PZPR
w dniu 27 IV 1983 r., s. 3–4.

77 Skrzy pek pi sze, że aresz to wa nie Be rii sta no wi ło zwień cze nie kil ku let nie go pro ce su wal ki o wła -
dzę mię dzy apa ra tem par tyj nym a ad mi ni stra cją par tyj ną oraz przy nio sło „wzmoc nie nie po zy cji apa ra tu
par tyj ne go, bę dą ce go w ra mach ist nie ją ce go sys te mu al ter na ty wą apa ra tu przy mu su”. A. Skrzy pek,
op. cit., s. 319.

78 Skrzy pek po wo łu je się na za pi ski Ja na Pta siń skie go, we dług któ rych Biu ro Po li tycz ne po le ci ło
kie row ni ko wi Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go KC An to nie mu Al ste ro wi opra co wa nie pro jek tu uchwa ły Biu -
ra – „O kon tro li par tii nad or ga na mi bez pie czeń stwa”, któ ry jed nak – mi mo po par cia Ro ma na Za mbrow -
skie go – zo stał za nie cha ny. Ibidem, s. 319–320.
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Jesz cze in ny trop in ter pre ta cyj ny wska zał w cza sie pro ce su Rom kow skie go by ły za -
stęp ca na czel ne go pro ku ra to ra woj sko we go Jó zef Feld man. Py ta ny o oce nę pra cy NPW
w la tach 1953–1954, stwier dził on m.in., że pro ku ra tu ra woj sko wa by ła już wów czas
po „wy da rze niu, któ re mia ło bar dzo istot ne zna cze nie dla przy śpie sze nia ewo lu cji na szych
po glą dów – i nie tyl ko na szych po glą dów, ale i po glą dów in nych or ga nów”. Wy da rze niem
tym sta ła się spra wa Ku szyń skiej. W związ ku z tym, że jej ana li za zbie gła się w cza sie
z ujaw nie niem wy ni ków wspo mnia ne go wcze śniej prze glą du aresz tów śled czych WUBP,
kie row nic two pro ku ra tu ry woj sko wej po sta no wi ło bar dziej ener gicz nie „do bi jać się”
o prze strze ga nie pra wa tak że przez In for ma cję Woj sko wą, i sze rzej – przez woj sko wy
wymiar spra wie dli wo ści. Zy ska ło to do dat ko wy wy miar, gdy z ZSRS przy szło „in ne przed -
sta wie nie ro li i dzia łal no ści Be rii”79. Sło wa te od no szą się do wi docz nych na prze ło -
mie 1953/1954 r. za bie gów o zła ma nie po tę gi GZI i je go so wiec kie go kie row nic twa
z An drie jem Wo znie sien skim i Ana to lem Skul ba szew skim na cze le. Wo znie sien ski rze -
czy wi ście w grud niu 1953 r. zo stał od wo ła ny do ZSRS, i to w re zul ta cie roz gryw ki, w któ -
rą – jak za uwa ża Skrzy pek – za an ga żo wa ło się aż trzech wy so kich ran gą woj sko wych:
marsz. Kon stan ty Ro kos sow ski, gen. Alek san der Za wadz ki i gen. Edward Ochab. Sta no -
wi ła ona „zmi nia tu ry zo wa ną” wer sję „roz gryw ki mo skiew skiej: Żu kow kon tra Be ria”80.
Przy ta kim uję ciu pro ble mu spra wa Ku szyń skiej mo gła być więc jed nym z de to na to rów
do ko nu ją cych się wte dy prze ta so wań w ob rę bie służb spe cjal nych PRL, i sze rzej – pró b
prze ję cia swo istej kon tro li nad roz po czy na ją cym się już wów czas pro ce sem roz li czeń ze
sta li now skim dzie dzic twem w ko mu ni stycz nej Pol sce. A że wnio sek ten nie od bie ga
od praw dy, do wo dzi treść po wsta łej na po cząt ku 1954 r. no tat ki o sta nie ści ga nia funk cjo -
na riu szy UBP, sy gno wa nej przez wspo mnia ne go już płk. Jó ze fa Feld ma na. Do ku ment ten
opi su je błęd ne, zda niem au to ra, roz wią za nia usta wo we, któ re po zwa la ją „ze środ ko wy -
wać” ca łość po stę po wań kar nych to czo nych prze ciw ko pra cow ni kom apa ra tu bez pie czeń -
stwa w ob rę bie struk tur UBP, co skut ku je mar gi na li zo wa niem ro li pro ku ra tu ry w tych
spra wach i w kon se kwen cji – atro fią czyn no ści śled czych. Tak się sta ło m.in. przy ba da -
niu nad użyć w spra wie Ku szyń skiej, gdzie „po cząt ko wo po bie ra no od świad ków i po dej -
rza nych funk cjo na riu szy «oświad cze nia», za miast prze słu chać ich w spo sób prze wi dzia ny
usta wą”81. Aby unik nąć po dob nych pa to lo gii, Feld man pro po no wał roz for mo wać Biu ro
ds. Funk cjo na riu szy MBP i wy dzia ły ds. funk cjo na riu szy – zaj mu ją ce się do tąd ści ga niem
prze stęp czych prak tyk UBP – i zwią za ne z tym śledz twa prze ka zać pro ku ra tu rze woj sko -
wej, ewen tu al nie De par ta men to wi Śled cze mu MBP i wy dzia łom śled czym WUBP, któ re
to czy ły by je pod nad zo rem pro ku ra tu ry woj sko wej82.

War to do dać, że to po stu lo wa ne w no tat ce zna czą ce wzmoc nie nie ro li NPW znaj dzie
w ko lej nych mie sią cach roz wi nię cie w in nych do ku men tach sy gno wa nych przez Za ra -
kow skie go, sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go Oska ra Kar li ne ra i sze fa Głów ne go
Za rzą du Po li tycz ne go WP Ka zi mie rza Wi ta szew skie go. Wła śnie w nich po now nie bę dą
ana li zo wać spra wę Ku szyń skiej ja ko przy kład nad użyć wy ni ka ją cych ze złych „sys te mo -
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79 Pro�ces�Ro�ma�na�Rom�kow�skie�go,�Jó�ze�fa�Ró�żań�skie�go…, s. 1301; AIPN, 2548/34, Pro to kół roz pra -
wy głów nej, 17 X 1957 r., k. 93–94.

80 A. Skrzy pek, op.�cit., s. 322.
81 AAN, KARP, I/217, No tat ka o sta nie ści ga nia prze stępstw funk cjo na riu szy i pra cow ni ków or ga -

nów Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, b.d., k. 52.
82 Ibi�dem, k. 58–59.
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wo” roz wią zań praw nych83. Sa ma spra wa już wkrót ce zo sta nie uzna na za prze ło mo wą dla
ure al nie nia nad zo ru pro ku ra tor skie go nad śledz twa mi za rów no UBP, jak i In for ma cji Woj -
sko wej, a tym sa mym dla wy eli mi no wa nia naj bar dziej kry mi nal nych prak tyk tych in sty -
tu cji. Wspo mi nał o tym cho ciaż by pro ku ra tor Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej Ma rian
Fren kiel, któ ry w cza sie spo tka nia ofi ce rów NPW z przed sta wi cie la mi GZP w li sto pa -
dzie 1956 r. stwier dził m.in.: „Prze łom w pra cy pro ku ra tu ry w dzie dzi nie nad zo ru nad In -
for ma cją, a czę ścio wo i nad bez pie czeń stwem, za czął się w po ło wie 1953 r. Za czę ło się
od spra wy Kłu szyń skiej [sic!] we Wro cła wiu […]. Od te go cza su już no wych nad użyć
w za sa dzie nie stwier dzo no”84. Fren kiel wią zał ten prze łom z po wo ła niem w lip cu 1953 r.
spe cjal ne go ofi ce ra w Wy dzia le III NPW do spraw nad zo ru nad In for ma cją, po wo ła -
niem – tu pro ku ra tor bił się we wła sne pier si – „zbyt póź nym”85.

Wol ność – bez per spek tyw

W kwiet niu 1954 r., nie speł na mie siąc po za koń cze niu II Zjaz du PZPR, Ro man Rom -
kow ski, je den z za stęp ców Rad kie wi cza w MBP, mó wił na na ra dzie po świę co nej oce nie
pro ku ra tur woj sko wych w la tach 1951–1954: „Czy za sta na wia li ście [się] to wa rzy sze
nad tym, ja ką ogrom ną szko dę po li tycz ną przy nio sła nam ta spra wa, po mi ja jąc już wiel -
ką krzyw dę, ja ką or ga na pań stwa wy rzą dzi ły Ku szyń skiej i jej ro dzi nie? Czy za sta na -
wia li ście się nad tym, iż spra wa Ku szyń skiej to ja skra we za prze cze nie tych wszyst kich
ide ałów, któ re le żą u pod staw na sze go ustro ju? […] Głęb szy wgląd w śledz two wy ka zał,
iż do apa ra tu śled cze go […] prze do sta li się lu dzie o sła bym kość cu po li tycz nym, nie ucy,
któ rzy ima li się me tod pra cy ob cych na sze mu świa to po glą do wi, nie do pusz czal nych, pro -
wa dzą cych do zgo ła szko dli wych i zgub nych re zul ta tów […]. Kie row nic two par tii i pań -
stwa wy su nę ło kon se kwen cje wo bec tych, któ rzy te go ro dza ju me to dy sto so wa li lub
to le ro wa li”86.
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83 Naj bar dziej symp to ma tycz ną spo śród nich jest da to wa na na 5 VII 1954 r. no tat ka dla Bie ru ta
w spra wie pra cy woj sko wych or ga nów wy mia ru spra wie dli wo ści pod pi sa na przez Za ra kow skie go, Świąt -
kow skie go i Kar li ne ra. W do ku men cie pod kre ślo no do ko nu ją ce się wów czas „ści ślej sze po wią za nie kie -
row nic twa służ by spra wie dli wo ści i kie row nic twa Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go Woj ska Pol skie go”,
któ re po zwo li ło na prze zwy cię że nie wi docz nych do 1953 r. oznak zbyt sła be go nad zo ru na śledz twa mi
pro wa dzo ny mi przez or ga na bez pie czeń stwa. Au to rzy no tat ki pi sa li m.in.: „Nad zór był płyt ki, ma ło wni -
kli wy, a nie raz i nie śmia ły. Sto su nek do praw dy obiek tyw nej w nad zo ro wa nych spra wach na dal był for -
mal ny. By ło to nie wąt pli wie jed nym z wa run ków sprzy ja ją cych po wsta wa niu nad użyć w śledz twie ze
stro ny apa ra tu śled cze go, wy mu sza niu ze znań itp. – ujaw nio nych w 1953 r. (np. Okrę go wy Za rząd In -
for ma cji Kra ków, WUBP Wro cław – spra wa Ku szyń skiej i in.) [...]. Zda rza ło się jesz cze w 1953 r., że
są dy wy ro ko wa ły, nie prze ja wia jąc wy czu le nia na wąt pli wo ści do ty czą ce do wo dów ze śledz twa pro wa -
dzo ne go przy po mo cy przy mu su (wspo mnia na wy żej spra wa Ku szyń skiej)”. Ibidem, No tat ka z re ali za -
cji uchwa ły Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR z 1951 r. o woj sko wych or ga nach służ by spra wie dli wo ści,
b.d., k. 92, 94.

84 AOK, Ko lek cja Je rze go Po ksiń skie go, 240, Pro to kół spo tka nia ofi ce rów ope ra cyj nych (par tyj nych
i bez par tyj nych) Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej z przed sta wi cie la mi Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne -
go – w oso bach płk. Bed na rza i płk. Ma jew skie go, 10 XI 1956 r., b.p.

85 Ibi�dem.
86 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 4/554, [Oce na dzia łal no ści pro ku ra tur woj sko wych w la tach 1951–

–1954], b.d., k. 13–14.
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Te su ro we, ka te go rycz ne wręcz stwier dze nia nie prze ło ży ły się, nie ste ty, na sy tu ację
Zo fii Ku szyń skiej i jej zna jo mych. Sym bo licz nie wy ra żał ją los Ta de usza Gaw łow skie -
go, któ ry opu ścił wię zie nie w sta nie fi zycz ne go i psy chicz ne go wy cień cze nia i przez kil -
ka mie się cy bez sku tecz nie sta rał się o po wrót do woj ska oraz przy wró ce nie mu
ode bra ne go stop nia pod ofi cer skie go. Osta tecz nie zna lazł za trud nie nie w jed nym z wroc -
ław skich za kła dów me cha nicz nych. Od wie dził go wów czas Ry szard Ci ciń ski, zna jo my
z cza sów wspól nej służ by w jed no st ce woj sko wej, któ ry za uwa żył, że prze bieg śledz twa
i po byt w wię zie niu zmie nił Gaw łow skie go nie do po zna nia. „Nie był to już ten sam czło -
wiek. Stra cił daw ną we so łość, stał się ma ło roz mow ny, bo jaź li wy. Na py ta nia od po wia -
dał pół słów ka mi, stał się nad mier nie ner wo wy, z by le po wo du trzę sły mu się
rę ce”87 – re la cjo no wał po tem Ci ciń ski. Iden tycz ne by ły wra że nia żo ny Gaw łow skie go,
So ni Gaw łow skiej88.

Na żad ne za dość uczy nie nie za do zna ne krzyw dy nie mógł li czyć też wów czas An to -
ni Ku szyń ski, i to mi mo że tuż przed wyj ściem na wol ność, w grud niu 1953 r., od wie dzi -
ło go w wię zie niu „dwóch ofi ce rów śled czych z War sza wy”, któ rym opo wie dział ze
szcze gó ła mi, jak był trak to wa ny w śledz twie – o bi ciu, kon we je rach i wy mu sza niu tor -
tu ra mi fał szy wych ze znań89.

Iden tycz ne po czu cie opusz cze nia i bez rad no ści mie li i in ni więź nio wie po li tycz ni wy -
pusz cza ni na wol ność na prze ło mie 1953/1954 r. Wie lu z nich nie otrzy my wa ło na wet
pi sem nej in for ma cji o przy czy nach zwol nie nia, a bez ta kie go do ku men tu ja kie kol wiek
sta ra nia o po wrót do nor mal ne go ży cia – tak że za wo do we go – by ły ska za ne na nie po wo -
dze nie. War to od wo łać się do jesz cze jed nej re la cji – Ro mu al dy My szyń skiej, sio stry Sta -
ni sła wa Mo szyń skie go, re pre sjo no wa ne go słu cha cza szko ły ofi cer skiej we Wro cła wiu:
„Kie dy mąż mój od bie rał go z za kła du kar ne go, nie był w sta nie po ru szać się o wła snych
si łach. Na stęp stwa ska za nia cią gnę ły się jesz cze dłu go – cho ro wał, nie mógł zna leźć pra -
cy, miał pro ble my ro dzin ne”90.

Ra chu nek za „błę dy i wy pa cze nia”

20 paź dzier ni ka 1954 r. Roz gło śnia Pol ska Ra dia Wol na Eu ro pa za czę ła pu bli ko wać
au dy cje Za ku�li�sa�mi�bez�pie�ki�i par�tii opar te o re la cje zbie głe go w grud niu 1953 r. do Ber -
li na Za chod nie go za stęp cy dy rek to ra De par ta men tu X MBP Jó ze fa Świa tły. Au dy -
cje – opi su ją ce skan da le i nad uży cia w apa ra cie pań stwo wo -par tyj nym PRL i bio rą ce
na cel wszyst kich nie mal człon ków kie row nic twa PZPR – by ły szo kiem dla opi nii pu -
blicz nej w Pol sce i bły ska wicz nie do pro wa dzi ły do we wnątrz par tyj nych roz ra chun ków,
któ rych uko ro no wa niem sta ły się ob ra dy III Ple num KC PZPR w stycz niu 1955 r. Ich
zbio ro wym, ne ga tyw nym „bo ha te rem” stał się apa rat bez pie czeń stwa, ob wi nia ny o „sta -
wia nie się po nad par tię” i od po wie dzial ność za „błę dy i wy pa cze nia”. Te zę tę – wy god -
ną dla bie ru tow skie go kie row nic twa par tii – sta wia ła więk szość z za bie ra ją cych głos
w dys ku sji, ale wy jąt ko wo do bit nie za brzmia ła ona w ustach Ka zi mie rza Wi ta szew skie -
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87 AIPN Po, 1073/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 12 II 1993 r., k. 223.
88 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 28 I 1993 r., k. 172–173.
89 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 12 I 1993 r., k. 141.
90 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 11 II 1993 r., k. 218.
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go, już wów czas iden ty fi ko wa ne go z par tyj ny mi „kon ser wa ty sta mi”, w przy szło -
ści – słyn ną frak cją „na to liń czy ków”, któ ra bę dzie pró bo wa ła sce do wać od po wie dzial -
ność za zbrod nie sta li now skie na kon ku ren cyj ną ko te rię „pu ła wian” – przede wszyst kim
dzia ła czy po cho dze nia ży dow skie go.

Trze ba przy znać, że prze mó wie nie Wi ta szew skie go na ple num by ło do brze przy go -
to wa ne i od wo ły wa ło się do kon kret nych przy kła dów nad użyć apa ra tu bez pie czeń stwa.
Zna la zła się wśród nich po raz ko lej ny spra wa Ku szyń skiej, zi den ty fi ko wa na ja ko „be -
riowsz czy zna w pol skim wy da niu”. Szef GZP mó wił o za pa dłych w niej dra ma tycz nie
wy so kich wy ro kach, któ re ob ję ły m.in. „spa ra li żo wa ną ko bie tę”, i skar żył się na nie kon -
se kwen cje Rad kie wi cza w ka ra niu win nych ła ma nia pra wa funk cjo na riu szy UBP: „By -
ły szef wo je wódz kie go urzę du bez pie czeń stwa Do wkan zo stał zdję ty tyl ko z dy rek to ra
de par ta men tu, a ja so bie przy po mi nam, to wa rzy sze, i do kład nie pa mię tam, ile my śmy
z to wa rzy szem Rad kie wi czem mie li roz mów na te mat, że by go nie za twier dzać na dy -
rek to ra de par ta men tu. Roz mo wa by ła dość przy kra dla mnie, Do wka na tam przy ję to i ja -
ko ka rę zdję to go z te go sta no wi ska; a dziś na no wo jest wi ce dy rek to rem u to wa rzy sza
Ra ba now skie go, za ra bia i ży je so bie bar dzo do brze, a to, że nie któ rym lu dziom zdro wie
po od bie rał, to nie są kon se kwen cje” – kon sta to wał Wi ta szew ski91.

Ne ga tyw ny bo ha ter tej wy po wie dzi, Sta ni sław Rad kie wicz, był już wów czas zmar -
gi na li zo wa ny po li tycz nie: 9 grud nia 1954 r. zo stał od wo ła ny ze sta no wi ska mi ni stra bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go, a pół ro ku póź niej, w lu tym 1955 r. – stra cił człon ko stwo
w Biu rze Po li tycz nym KC PZPR.

III Ple num KC oka za ło się brze mien ne w skut kach. Przy ję te na nim uchwa ły, m.in.
„W spra wie pra cy or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go oraz wzmo że nia kon tro li par tii
nad dzia łal no ścią tych or ga nów”92, przy śpie sza ły wi docz ną już po 1953 r. ewo lu cję pe -
ere low skie go sys te mu po li tycz ne go i sze ro ko otwie ra ły drzwi pro ce so wi „od wil ży”, któ -
re go naj bar dziej mo że spek ta ku lar nym wy ra zem sta ły się re ha bi li ta cje ofiar ter ro ru
z lat 1944–1955. Pro ces ów osią gnął kul mi na cję je sie nią 1956 r., po VIII Ple num KC
PZPR, przy no sząc m.in. uchwa lo ną w li sto pa dzie 1956 r. usta wę o od po wie dzial no ści
pań stwa za szko dy wy rzą dzo ne przez funk cjo na riu szy pań stwo wych93 – akt praw ny po -
zwa la ją cy na sku tecz ne re win dy ko wa nie rosz czeń ma te rial nych by łych ska za nych, obo -
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91 AAN, KC PZPR, III/12, Ste no gram z III ple nar ne go po sie dze nia Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR
w dniach 21, 22, 23 i 24 I 1955 r., b.d., s. 345. War to za zna czyć, że Wi ta szew ski, tak grom ko do po mi na -
ją cy się o „lu do wą pra wo rząd ność” w cza sie ple num, sam – ja ko szef GZP – wpły wał na sto so wa nie nie -
le gal nych prak tyk w In for ma cji Woj sko wej. Do wo dem te go są wy po wie dzi, ja kie pa dły w cza sie na ra dy
ofi ce rów ope ra cyj nych Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej z przed sta wi cie la mi GZP w li sto pa dzie 1956 r.
Je den z dys ku tan tów – o na zwi sku Ba naś – wspo mi nał na przy kład: „Nie kto in ny, ale by ły szef GZP
Wi ta szew ski oświad czył jed ne mu z ofi ce rów In for ma cji, gdy w spra wie nic mu nie wy cho dzi ło, «to wa -
rzy szu, prze cież mnie De fa bi ła». Nic też dziw ne go, że po ta kim oświad cze niu za dwa ty go dnie ofi ce ro -
wi te mu po dej rza ny przy znał się do czy nów po peł nio nych i nie po peł nio nych”. AOK, Ko lek cja Je rze go
Po ksiń skie go, 240, Pro to kół spo tka nia ofi ce rów ope ra cyj nych [par tyj nych i bez par tyj nych] Na czel nej
Pro ku ra tu ry Woj sko wej z przed sta wi cie la mi Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go – w oso bach płk. Bed na -
rza i płk. Ma jew skie go, 10 XI 1956 r., b.p.

92 Jej treść by ła uzgod nio na 11 I 1955 r. na po sie dze niu BP, któ re za twier dzo ny pro jekt prze sła ło
wszyst kim człon kom KC. AAN, KC PZPR, V/30, Pro to kół nr 25 po sie dze nia Biu ra Po li tycz ne go
w dniu 11 I 1955 r., b.d., k. 10.

93 DzU, 1956, nr 54, poz. 243; AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 34/132, Kro ni ka pro ku ra tu ry Pol skiej
Rze czy po spo li tej Lu do wej, b.d., k. 124.
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wią zu ją cy zresz tą w czę ści za pi sów do dziś. Ra dy ka lizm przy ję tych w usta wie roz wią -
zań był tak wiel ki, że Mi ni ster stwo Fi nan sów sza co wa ło jej skut ki fi nan so we w mar -
cu 1957 r. na 50 mln zł – su mę wie lo krot nie wyż szą niż za kła da li wcze śniej au to rzy
usta wy i roz sa dza ją cą bu dżet pań stwa. Kie row nic two PZPR in for mo wał o tym wi ce prze -
wod ni czą cy Ko mi te tu Eko no micz ne go Ra dy Mi ni strów Piotr Ja ro sze wicz, któ ry jed no -
cze śnie do ma gał się in ter wen cji i ogra ni cze nia kwot za są dza nych na rzecz
po szko do wa nych94.

„Od wilż” przy nio sła od czu wal ną zmia nę tak że w sy tu acji czę ści osób ze spra wy Ku -
szyń skiej. Naj bar dziej do ty czy ło to Ta de usza Gaw łow skie go, któ re mu po zwo lo no – po in -
ter wen cjach je go przy ja cie la, Je rze go Gó ra la, do wód cy 4. Dy wi zji Zme cha ni zo wa nej
w Kro śnie Od rzań skim – na po wrót do służ by woj sko wej. W ma ju 1957 r. re pre zen tu ją -
cy Gaw łow skie go mec. Wło dzi mierz Osta po wicz, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 3
we Wro cła wiu, zło żył w Są dzie ŚOW we Wro cła wiu wnio sek o za są dze nie od skar bu
pań stwa 41 050 zł od szko do wa nia na rzecz Gaw łow skie go za szko dy i stra ty ma te rial ne
oraz krzyw dę mo ral ną. Na kwo tę tę skła da ło się 21 050 zł za rob ków utra co nych przez
Gaw łow skie go po po zba wie niu go wol no ści oraz 20 000 zł re kom pen sa ty za krzyw dę
mo ral ną w na stęp stwie nie słusz ne go ska za nia i prze by wa nia w wię zie niu. Osta po wicz
pod no sił, że spra wa Gaw łow skie go i Ku szyń skiej by ła od po cząt ku „fik cyj nie stwo rzo -
na przez nie do pusz czal ne, prze stęp ne po stę po wa nie funk cjo na riu szy apa ra tu ści ga -
nia” – cze go do wo dzi ły wy mie rzo ne im póź niej ka ry dys cy pli nar ne i oczysz cze nie
Gaw łow skiego z za rzu tów de cy zją pro ku ra to ra ŚOW uma rza ją cą je go po stę po wa nie. Sie -
dem na sto mie sięcz ny po byt w wię zie niu znisz czył po nad to ka rie rę woj sko wą Gaw łow -
skie go i zruj no wał mu zdro wie – za co, na pod sta wie usta wy z li sto pa da 1956 r.
o od po wie dzial no ści pań stwa za czy ny funk cjo na riu szy pań stwo wych oraz prze pi sów
art. 510 i 513 Ko dek su po stę po wa nia kar ne go na le żała się sto sow na re kom pen sa ta95.

Z nie wia do mych przy czyn spra wa wnio sku Gaw łow skie go zna la zła się na wo kan -
dzie do pie ro latem 1958 r. Był to czas osta tecz nej już we ry fi ka cji na dziei, ja ką wią za no
z Paź dzier ni kiem ʼ56, we ry fi ka cji zna czo nej ta ki mi wy da rze nia mi jak za mknię cie ty go -
dni ka „Po prostu” i bru tal ne roz pę dze nie de mon stra cji stu denc kich w je go obro nie. Zmia -
nie ule ga ła tak że po li ty ka kar na eki py Wła dy sła wa Go muł ki. W sierp niu 1957 r.
Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści ogło si ło ko niec ak cji re ha bi li ta cyj nej, a wkrót ce po tem
Sąd Naj wyż szy przy jął wy tycz ne, któ re na ka zy wa ły w spra wach od szko do waw czych
uwzględ niać „nie tyl ko oko licz no ści prze ma wia ją ce na rzecz po szko do wa ne go, ale i sy -
tu ację fi nan so wą pań stwa”96. Oko licz no ści te z pew no ścią mia ły wpływ na cha rak ter roz -
strzy gnię cia wro cław skie go są du, któ re za pa dło 23 lip ca 1958 r. Po twier dzi ło ono
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94 30 VI 1957 r. Ja ro sze wicz wstrzy mał eg ze ku cję za pa dłych już wy ro ków za są dza ją cych od szko do -
wa nia, a 21 VII 1957 r. rząd skie ro wał do Ra dy Pań stwa pro jekt de kre tu prze wi du ją cy umo rze nie wszel -
kich rosz czeń z ty tu łu od po wie dzial no ści pań stwa, w tym rów nież za są dzo nych pra wo moc nie.
A. Kut kow ski, Rosz�cze�nia�ma�jąt�ko�we�osób�po�szko�do�wa�nych�dzia�ła�nia�mi�ko�mu�ni�stycz�ne�go�pań�stwa�pol�-
skie�go�i spo�sób�ich�za�spo�ka�ja�nia�w okre�sie�„od�wil�ży”�(1955–1957).�Za�rys�pro�ble�ma�ty�ki, „Pa mięć i Spra -
wie dli wość” 2016, nr 2, s. 368.

95 AIPN Wr, 101/10913, Żą da nie wy na gro dze nia, 7 V 1957 r., k. 1–3.
96 AAN, KC PZPR, 237/XIV -291, In for ma cja do ty czą ca spraw od szko do waw czych z ty tu łu nie słusz -

ne go po zba wie nia wol no ści, 26 III 1964 r., k. 1–3; A. Kut kow ski, Rosz�cze�nia�ma�jąt�ko�we�osób�po�szko�-
do�wa�nych…, s. 368.
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za sad ność wnio sku o od szko do wa nie, ale je go wy so kość ogra ni czy ło – bio rąc pod uwa -
gę żą da nia Gaw łow skie go – do kwo ty 11 967 zł. Uza sad nie nie wprost na wią zy wa ło
do wy tycz nych SN: „Żą da na su ma jest zbyt wy gó ro wa na, a nad to nie mo że ona prze kra -
czać w żad nym wy pad ku su my utra co ne go za rob ku […], miał też sąd na uwa dze cięż ką
sy tu ację ma te rial ną pań stwa oraz fakt, że krzyw da mo ral na nie mo że być źró dłem bo ga -
ce nia się”97.

Na do cho dze nie rosz czeń zde cy do wa ła się wów czas rów nież Zo fia Ku szyń ska i jej
syn An to ni. Ku szyń ska po sta no wie niem Są du ŚOW z 11 mar ca 1958 r. uzy ska -
ła 18 678,40 zł od szko do wa nia98, a jej syn – na mo cy po sta no wie nia te go sa me go są du
z 23 sierp nia 1958 r. – otrzy mał 14 741 zł99.

„Ogni sko” po la tach

Na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku Służ ba Bez pie czeń stwa w cza sie
po rząd ko wa nia swo ich ma te ria łów ar chi wal nych spo rzą dza ła stresz cze nia roz pra co wań,
któ re pro wa dził apa rat re pre sji w la tach czter dzie stych i pięć dzie sią tych. Zna la zła się
wśród nich tak że spra wa krypt. „Ogni sko”. Do ku ment, pod pi sa ny przez in spek to ra Wy -
dzia łu Śled cze go KW MO we Wro cła wiu kpt. Sta ni sła wa Kac przyń skie go, pod kreś -
lał – mi mo za pa dłych roz strzy gnięć są do wych – za sad ność czyn no ści pod ję tych wo bec
Ku szyń skiej i jej zna jo mych. In spek tor stwier dził: „Na pod sta wie ana li zy ma te ria łów na -
su wa się wnio sek, że bez spor nie by ło to śro do wi sko osób ne ga tyw nie usto sun ko wa nych
do prze mian spo łecz nych w Pol sce Lu do wej i skłon nych do pod ję cia an ty pań stwo wej
dzia łal no ści”100. Nie wąt pli wą za le tą ana li zy by ło usta le nie na zwisk funk cjo na riu szy za -
an ga żo wa nych w roz pra co wa nie. By li to: Jó zef Sal mo no wicz, Le on Gil ber, Mie czy sław
Wi niar ski, Mie czy sław Se na tor ski, Ry szard Lud kie wicz, Le on Ry dzek, Jó zef Trze wik,
Fran ci szek Bia łek, Ta de usz Bu jacz, Ste fan Orze chow ski, Sta ni sław Be ker man, Adam
Poździach, Cze sław Ra dzie jew ski, Hen ryk Ba nyś, Zbi gniew Wolff, Jan Li tew ka, Hen -
ryk Na wa czyk, Edward Szym czak – pra cow ni cy Wy dzia łu IV WUBP we Wro cła wiu;
Flo rian Mer de rer z De par ta men tu Śled cze go MBP w War sza wie oraz: Adolf Hal bin, Jó -
zef Si ko ra, Je rzy Ru szel, Wła dy sław Pa ryż, Jó zef Maj wat, Ro man To ma czak, Eu ge niusz
La dżyń ski i Ro man Ku lik z Wy dzia łu Śled cze go WUBP we Wro cła wiu101.

Prze łom ustro jo wy w Pol sce po 1989 r. przy niósł po now ne za in te re so wa nie się spra -
wą Ku szyń skiej, ale w zu peł nie in nym już kon tek ście – roz li czeń z ko mu ni stycz nym apa -
ra tem ter ro ru. 7 ma ja 1991 r. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka we Wro cła wiu wszczę ła śledz two
w spra wie „prze kro cze nia upraw nień w la tach 1947–1953 przez funk cjo na riu szy sek cji
by łej In for ma cji Woj sko wej w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej Wojsk In ży nie ryj nych we
Wroc ła wiu”102. Po stę po wa nie to, prze ka za ne póź niej Ośrod ko wi Za miej sco we mu Woj -
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97 AIPN Po, 1073/3, Po sta no wie nie, 23 VII 1958 r., k. 246–248.
98 Ibi�dem, Wy ciąg z re per to rium ŻO Są du Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go we Wro cła wiu za la -

ta 1957–1977, b.d., k. 147.
99 Ibi�dem, k. 149.
100 AIPN Wr, 049/283, Cha rak te ry sty ka nr 272 spra wy pro wa dzo nej na nie le gal ną or ga ni za cję (bez

na zwy) o cha rak te rze dy wer syj no -szpie gow skim we Wro cła wiu w la tach 1951/1952, 26 I 1979 r., k. 15.
101 Ibi�dem.
102 AIPN Po, 1073/1, Po sta no wie nie o wszczę ciu śledz twa, 7 V 1991 r., k. 5.
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sko wej Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Po zna niu z sie dzi bą we Wro cła wiu, ob ję ło tak że ofi -
ce rów OZI nr 4 we Wro cła wiu, któ rzy pro wa dzi li śledz two w spra wie osób zwią za nych
z „gru pą Ku szyń skiej”. 9 grud nia 1993 r. pro ku ra tu ra przed sta wi ła za rzu ty Ja no wi Lu -
dwi ko wi Woj dzie – by łe mu ofi ce ro wi śled cze mu, a po tem kie row ni ko wi Wy dzia łu Śled -
cze go OZI nr 4. W wy da nym po sta no wie niu stwier dzi ła, że do pro wa dził on
do bez praw ne go po zba wie nia wol no ści „w wa run kach szcze gól nie uciąż li wych, po przez
bez za sad ne aresz to wa nie i nie słusz ne ska za nie” pię ciu osób – by łych żoł nie rzy WP, w tym
Gaw łow skie go, Czesz kę i Wi klend ta103. Woj da nie przy znał się do wi ny i utrzy my wał,
że o cha rak te rze spra wy prze są dzi ły ma te ria ły ze bra ne przez pion ope ra cyj ny OZI nr 4,
a spra wę oso bi ście nad zo ro wa li szef OZI nr 4 płk Mi ko łaj Dia now i GZI WP. Gdy pro -
ku ra tor oka zał mu do ku men ty ze spra wy Gaw łow skie go, któ re do wo dzi ły jej spre pa ro -
wa nia, Woj da oświad czył: „Pod ko niec 1953 r. do wie dzia łem się, że Służ ba
Bez pie czeń stwa we Wroc ła wiu sfał szo wa ła ca łość ma te ria łów w tej spra wie, po czy na jąc
od da nych ope ra cyj nych, a koń cząc na pro to ko łach po dej rza nych osób”. Do dał za raz, że
żad nej z wy mie nio nych osób nie ude rzył i za żą dał po now ne go prze słu cha nia świad ków,
któ rzy ob cią ża li go swo imi ze zna nia mi104.

Skró to wy – si łą rze czy – cha rak ter ni niej sze go opra co wa nia nie po zwa la na szer sze
omó wie nie te go wy jąt ko wo in te re su ją ce go po stę po wa nia. War to jed nak za zna czyć, że
przy nio sło ono tak że prze ka za nie ży ją cym jesz cze ofia rom „spra wy Ku szyń skiej” in for -
ma cji o moż li wo ści ubie ga nia się o od szko do wa nie na pod sta wie Usta wy z dnia 23 lu te -
go 1991 r. o uzna niu za nie waż ne orze czeń wy da nych wo bec osób re pre sjo no wa nych
za dzia łal ność na rzecz nie pod le głe go by tu Pań stwa Pol skie go105 – oczy wi ście w przy -
pad ku ska za nych, któ rzy nie wy stą pi li z ta ki mi rosz cze nia mi w la tach 1956–1960106.
W efek cie na ta ki krok zde cy do wał się Jó zef Wi klendt1 07 oraz – naj praw do po dob -
niej – Cze sław Cze szek108.

Za koń cze nie

Spra wa Zo fii Ku szyń skiej war ta jest ana li zy z kil ku za sad ni czych po wo dów. Jest ona
przede wszyst kim eg zem pli fi ka cją tej fa zy sta li now skie go ter ro ru, któ ra mia ła sta no wić
wstęp do osta tecz nej kre acji to ta li tar ne go pro jek tu Pol ski ko mu ni stycz nej i je go im ple -
men ta cji do so wiec kich wzor ców ustro jo wych. Ter ror ten nie miał już kon kret ne go ad re -
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103 AIPN Po, 1073/5, Po sta no wie nie o przed sta wie niu za rzu tów, 9 XII 1993 r., k. 226–229.
104 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 9 XII 1993 r., k. 230–238.
105 DzU, nr 34, poz. 149.
106 Usta wa da wa ła moż li wość sta ra nia się o od szko do wa nie oso bom re pre sjo no wa nym za rze czy wi -

stą dzia łal ność na rzecz nie pod le głe go by tu pań stwa pol skie go, co si łą rze czy utrud nia ło czy wręcz unie -
moż li wia ło wy stę po wa nie z rosz cze nia mi za po byt w wię zie niach w wy ni ku spre pa ro wa nia za rzu tów
przez In for ma cję Woj sko wą lub UBP – jak to mia ło miej sce w przy pad ku spra wy Ku szyń skiej. Na ów
pa ra doks Cze sła wo wi Czesz ce zwra cał uwa gę pro ku ra tor: „Na le ża ło by wska zać do wo dy, iż u pod staw
wdro że nia śledz twa le ża ła po dej mo wa na przez Pa na dzia łal ność o cha rak te rze po li tycz nym, skie ro wa na
prze ciw ko ów cze snym wła dzom i dok try nie pań stwa ko mu ni stycz ne go”. AIPN Po, 1073/3, Pi smo
do Cze sła wa Czesz ka, 30 I 1993 r., k. 169–170.

107 AIPN Po, 1073/4, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 13 VII 1993 r., k. 186–187.
108 AIPN Po, 1073/3, No tat ka urzę do wa, 26 I 1993 r., k. 168; ibi�dem, Pi smo do Cze sła wa Czesz -

ka, 30 I 1993 r., k. 169.
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sa ta i ude rzał nie tyl ko w rze czy wi stych, ale i uro jo nych wro gów sys te mu, two rząc w tym
ce lu ca łą sieć na rzę dzi po li tycz nych i praw no -or ga ni za cyj nych. To wła śnie one po zwa -
la ły apa ra to wi bez pie czeń stwa, za rów no cy wil ne mu, jak i woj sko we mu, na two rze nie
fik cji śled czych, któ re nie li czy ły się już z ja ki mi kol wiek fak ta mi i ozna cza ły przy zwo -
le nie na sto so wa nie naj bar dziej bru tal nych me tod przy mu su. Sło wa jed ne go z oskar żo -
nych w spra wie Ku szyń skiej: „Mdla łem ze zmę cze nia […]. Po cząt ko wo od ma wia łem
pod pi su, po tem by ło mi już wszyst ko jed no i pod su wa ne mi pro to ko ły pod pi sy wa łem
bez czy ta nia” – stresz cza ły z pew no ścią do świad cze nia więk szo ści ofiar te go sys te mu,
zna ne go cho ciaż by ze spra wy „kon spi ra cji w woj sku”.

Spra wa Ku szyń skiej sta no wi tak że ilu stra cję pro ce dur re ha bi li ta cyj nych po dej mo wa -
nych – po cząt ko wo bar dzo ostroż nie – już od po ło wy 1953 r. wo bec ofiar ter ro ru z lat
po wo jen nych. Iden ty fi ka cja nad użyć apa ra tu bez pie czeń stwa i wy mia ru spra wie dli wo -
ści w tej spra wie – zwłasz cza wska za nie na fik cyj ny cha rak ter za rzu tów – sta ła się swo -
istą kal ką dla in nych po stę po wań zmie rza ją cych do czę ścio we go choć by
zre kom pen so wa nia krzywd tym ofia rom. Rów nie waż na by ła to wa rzy szą ca spra wie Ku -
szyń skiej re flek sja o ko niecz no ści mak sy ma li zo wa nia ce lów re ha bi li ta cji, de fi nio wa nia
jej nie tyl ko przez pry zmat osób re pre sjo no wa nych, ale i ich opraw ców, mó wiąc już
wprost: wy mie rza nia tak że im spra wie dli wo ści w try bie za rów no służ bo wym, jak i praw -
no -kar nym109. Pierw szy z tych try bów zo stał – jak wia do mo – w przy pad ku spra wy Ku -
szyń skiej uru cho mio ny, dru gi już nie, o czym z go ry czą mó wił pro ku ra tor Ka zi mierz
Ku kaw ka, oskar ży ciel w spra wie Jó ze fa Ró żań skie go w 1955 r.: „Przed sta wi łem tow. Ka -
li now skie mu [pro ku ra to ro wi ge ne ral ne mu PRL – A.K.] roz kaz kar ny mi ni stra Rad kie wi -
cza o wy cią gnię cie wnio sków służ bo wych w sto sun ku do kie row ni ków Wo je wódz kie go
Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go we Wro cła wiu – Do wka na i Gra da. Cho dzi ło o to,
że za zmon to wa nie pro wo ka cyj nej spra wy prze ciw ko gru pie nie win nych lu dzi i do pro -
wa dze nie do ska za nia Ku szyń skiej oraz jesz cze dwóch osób na ka rę śmier ci wy ciągnię -
to w sto sun ku do spraw ców tyl ko wnio ski służ bo we, a dzia ło się to prze cież już
w ro ku 1952. Mó wi łem tow. Ka li now skie mu, że brak re ak cji ze stro ny pro ku ra to ra ge -
ne ral ne go na ta kie za ła twie nie spra wy przez mi ni stra bez pie czeń stwa jest bez pre ce den -
su w hi sto rii wy mia ru spra wie dli wo ści”110.

Na ko niec war to pod kre ślić, że ana li za spra wy Ku szyń skiej po ka zu je kry sta li za cję
po staw elit urzęd ni czych i par tyj nych w la tach 1954–1956. Moż na wręcz od nieść wra że -
nie, że dla po sta ci ta kich jak Sta ni sław Za ra kow ski sta ła się ona pre tek stem do dzia łań,
któ re ozna cza ły pró bę kre owa nia no wych „toż sa mo ści po li tycz nych” i opie ra nia ich na li -
be ra li za cyj nych tren dach pły ną cych z ZSRS. Naj praw do po dob niej i tak mia ło to wy miar
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109 O ko niecz no ści tak sze ro kie go zde fi nio wa nia re ha bi li ta cji mó wił w ma ju 1956 r. Ma rian Ry bic -
ki, pro ku ra tor ge ne ral ny PRL, wy da jąc wy tycz ne w spra wie roz po czy na ją cej się wów czas ak cji re ha bi -
li ta cyj nej. We dług Ry bic kie go ak cja ta mia ła re ali zo wać dwa ce le: „na pra wia nie krzywd wy rzą dzo nych
oby wa te lom w mi nio nym okre sie na sku tek ła ma nia pra wo rząd no ści przez nie któ re or ga na ści ga nia”
oraz „ści ga nie osób win nych ła ma nia pra wo rząd no ści przez sto so wa nie nie wła ści wych me tod śledz twa”.
Ry bic ki za strze gał jed nak, że spra wą re ha bi li ta cyj ną w ści słym zna cze niu jest „do pro wa dze nie do oczysz -
cze nia z za rzu tów oso by nie win nie ska za nej na sku tek bądź sfin go wa nych do wo dów wi ny, bądź też uzy -
ski wa nia [informacji] na sku tek nie do zwo lo nych me tod śledz twa”. AAN, KC PZPR, V/49, Wy tycz ne
dla ak cji re ha bi li ta cyj nej, 25 VI 1956 r., k. 207.

110 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/151, No tat ka służ bo wa, 27 III 1957 r., k. 55v–56.
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jak naj bar dziej pro za icz ny: chęć uchro nie nia się od od po wie dzial no ści za swe dzia ła nia
w la tach sta li now skie go ter ro ru1 11. Uciecz ka Jó ze fa Świa tły i póź niej sze ujaw nie nie je go
re we la cji przez Ra dio Wol na Eu ro pa tę mi ster ną kon struk cję zbu rzy ło, prze ista cza jąc
spra wę Ku szyń skiej w „pa li wo po li tycz ne” dla osób ta kich jak Ka zi mierz Wi ta szew ski.

In te re su ją ce są tak że lo sy ofiar spra wy Ku szyń skiej już w la tach III RP. Peł ne ich od -
two rze nie prze kra cza jed nak ra my ni niej sze go opra co wa nia.

S T R e S Z c Z e N I e

Mia nem „spra wy Zo fii Ku szyń skiej” okre śla ne są dzia ła nia apa ra tu re pre sji i or ga nów wy mia -
ru spra wie dli wo ści pro wa dzo ne w la tach 1951–1953 prze ciw ko gru pie miesz kań ców Wro cła wia.
Po dej rze wa no ich o przy na leż ność do an ty ko mu ni stycz nej or ga ni za cji, za co na po cząt ku 1953 r.
zo sta li ska za ni na ka ry od kil ku lat wię zie nia po ka ry śmier ci. Ar ty kuł za wie ra opis naj pierw me -
tod, któ ry mi cy wil ny i woj sko wy apa rat bez pie czeń stwa do pro wa dził do ska za nia oskar żo nych,
po tem stop nio we wy co fy wa nie się z kie ro wa nych pod ich ad re sem za rzu tów, uzna nych za zu peł -
nie fik cyj ne, i wresz cie fi nał w po sta ci re ha bi li ta cji ska za nych – roz po czę tej już na prze ło mie 1953
i 1954 r. i cią gną cej się aż do lat dzie więć dzie sią tych. 

Rów nie zna czą cy był po li tycz ny aspekt spra wy Ku szyń skiej. Już w 1953 r. wła dze PRL uzna -
ły ją za sztan da ro wy wręcz przy kład ła ma nia „lu do wej pra wo rząd no ści” i „wy ra sta nia bez pie czeń -
stwa po nad par tię”. Przy nio sło to po pierw sze uka ra nie gru py wy so kich funk cjo na riu szy UBP
na cze le z sze fem De par ta men tu Śled cze go MBP Jó ze fem Ró żań skim, a po dru gie stop nio we eman -
cy po wa nie się pro ku ra tu ry w re la cjach z apa ra tem bez pie czeń stwa. W tym sen sie spra wa Ku szyń -
skiej nio sła kry sta li za cję po staw pe ere low skich elit urzęd ni czych i par tyj nych w la tach 1954–1956
oraz sta ła się dla nich pre tek stem do dzia łań, któ re ozna cza ły pró bę kre owa nia no wych „toż sa mo -
ści po li tycz nych” i opie ra nia ich na li be ra li za cyj nych tren dach pły ną cych z ZSRS po śmier ci Sta -
li na. 

Słowa kluczowe: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, aparat bezpieczeństwa, wojskowy
wymiar sprawiedliwości, rehabilitacje, bezprawie.

S u m m A R y

The “Zofia Kuszyńska case” refers to the operations of the apparatus of repression and judicial
authorities carried out in the years 1951–1953 against a group of Wrocław residents. They were
suspected of belonging to an anti-communist organization, for which in early 1953 they were
sentenced to penalties ranging from several years in prison up to capital punishment. The article
first describes the methods by which the civilian and military security apparatus led to the conviction
of the accused, then the gradual withdrawal from the accusations related to them, which were
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111 Iden tycz nie in ter pre to wał te prze mia ny Je rzy Po ksiń ski, któ ry w od ręcz nych za pi skach tak sko -
men to wał wy po wiedź jed ne go z pro ku ra to rów woj sko wych do wo dzą cych, że prze łom w pra cy pro ku ra -
tur woj sko wych na stą pił już w 1953 r. i że „od te go cza su za czę li śmy do strze gać swo je błę dy i mo gli śmy
je usu wać”: „«od te go cza su» nie dla te go, że «za czę li śmy do strze gać», lecz dla te go, że Sta lin umarł
i – uczci wie mó wiąc – za czę li śmy bać się od po wie dzial no ści”. AOK, Ko lek cja Je rze go Po ksiń skie -
go, 240, Ko men tarz Jerzego Po ksiń skie go do Pro to ko łu spo tka nia ofi ce rów ope ra cyj nych [par tyj nych
i bez par tyj nych] Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej z przed sta wi cie la mi Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne -
go – w oso bach płk. Bed na rza i płk. Ma jew skie go, 10 XI 1956 r., s. 20.
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considered as completely fictitious, and finally the outcome in the form of the rehabilitation process
of convicts – which started just at the turn of 1953 and 1954 and lasted until the nineties.

The political aspect of the Kuszyńska case was equally significant. In 1953, the communist
authorities already recognized her as a glaring example of the violation of the “people’s rule of
law” and “the preeminence of the security apparatus over the party”. Primarily it resulted in the
punishment of a group of high UBP officers, beginning with the head of the Department of
Investigation of the Ministry of Public Security Józef Różański, and secondly, the gradual
emancipation of the prosecutor’s office from their dependence on the security apparatus. In this
sense, the Kuszyńska case brought crystallization of the attitudes of the PRL and party elite officials
in 1954–1956 and became a pretext for actions attempting to create new “political identities” and
grafting them onto the liberalization trends inflowing from the USSR’s after Stalin’s death. 

Key words: Polish United Workers’ Party, security apparatus, military judicial system,
rehabilitation, lawlessness.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 167–202

Grzegorz Wołk

(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Konfederacja 
Polski Niepodległej 

w Wielkopolsce (1979–1989)

Li de rzy Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej od chwi li utwo rze nia or ga ni za cji du że
zna cze nie przy kła da li do roz wo ju jej struk tur re gio nal nych. Swo ich sym pa ty ków
KPN mia ła na te re nie ca łe go kra ju, rów nież w Wiel ko pol sce. Nie by ło to jed nak

zbyt licz ne gro no. Tym waż niej szy był aspekt stwo rze nia jed no li tej struk tu ry or ga ni za -
cyj nej na te re nie kra ju i roz wój mniej ak tyw nych re gio nów, a do ta kich bez wąt pie nia
na le ża ła Wiel ko pol ska.

Z osób pod pi sa nych pod ak tem za ło ży ciel skim KPN je dy nie Ma ciej Pstrąg -Bie leń -
ski po cho dził ze sto li cy re gio nu. Był przed sta wi cie lem gru py PAX -owców zwią za nych
z Ro mu al dem Sze re mie tie wem, któ ra w paź dzier ni ku 1978 r. zo sta ła usu nię ta  ze Sto wa -
rzy sze nia PAX i utwo rzy ła Zwią zek Na ro do wy Ka to li ków. Póź niej wszedł on ja ko jed na
z grup afi lio wa nych w skład KPN1. Sam Pstrąg -Bie leń ski w mo men cie od czy ty wa nia
aktu za ło ży ciel skie go Kon fe de ra cji nie był zwią za ny z Wiel ko pol ską, gdyż jesz cze
w czerw cu 1979 r. wy je chał do Ber li na Za chod nie go, gdzie pro wa dził dzia łal ność ja ko
przed sta wi ciel za gra nicz ny KPN. Wcze śniej przez kil ka ty go dni miesz kał w War sza wie,
gdzie był za trud nio ny w Zam ku Kró lew skim2. Z tych wła śnie przy czyn nie po dej mo wał
prób bu do wy po znań skie go śro do wi ska mo gą ce go być za ląż kiem dla przy szłej par tii.

Po dob nie mia ła się spra wa z Ro mu al dem Sze re mie tie wem, któ ry mi mo że  od lu te -
go 1976 r. był  sze fem Od dzia łu Wo je wódz kie go PAX w Lesz nie, nie stwo rzył lo kal ne go
śro do wi ska mo gą ce go słu żyć w przy szło ści za ba zę dla KPN. Moż na to po nie kąd zro zu -
mieć, gdyż krót ko miesz kał on w tym mie ście i utrzy my wał in ten syw ne kon tak ty ra czej
z dzia ła cza mi opo zy cji w in nych ośrod kach, głów nie w sto li cy, m.in. z Lesz kiem
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1 G. Wa li gó ra, Związek Narodowy Ka to li ków, http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp
14 XI 2012 r.); idem, Ro mu ald Sze re mie tiew – opo zy cjo ni sta w PAX, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2004,
nr 2, s. 329–340.

2 AIPN, 0582/124, No tat ka do ty czą ca Ma cie ja Pstrąg -Bie leń skie go – peł no moc ni ka KPN
w RFN, 10 X 1980 r., k. 13–16; Re la cja Ma cie ja Pstrąg -Bie leń skie go, 13 V 2010 r., zbio ry au to ra.
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Moczulskim. Funk cjo na riu sze Służ by Bez pie czeń stwa in wi gi lu ją cy Sze re mie tie wa ra -
por to wa li, że „swój po byt w Od dzia le Wo je wódz kim w Lesz nie ogra ni cza [on] do mi ni -
mum. Znacz ną część cza su spę dza po za od dzia łem”3. Sze re mie tiew pró bo wał two rzyć
wo kół sie bie gru pę „re for ma to rów” Sto wa rzy sze nia PAX o cha rak te rze po nadre gio nal -
nym, co mu się w pew nej mie rze po wio dło. Co praw da kon flikt z Bo le sła wem Pia sec -
kim przy pła cił wy rzu ce niem z PAX, ale zgro ma dził wo kół sie bie oso by, któ re we szły
w skład ZNK i od gry wa ły zna czą cą ro lę w kie row nic twie KPN4.

Ko lej ną oso bą, wo kół któ rej mo gła się w Wiel ko pol sce sku pić więk sza gru pa o am -
bi cjach two rze nia lo kal nej struk tu ry KPN, był Re sty tut Sta nie wicz. Był on sy nem Wi tol -
da Sta nie wi cza, ce nio ne go eko no mi sty i pił sud czy ka, przed wo jen ne go mi ni stra rol nic twa
i rek to ra Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie. Re sty tut Sta nie wicz po po wsta niu
ROPCiO pro wa dził w swo im po znań skim miesz ka niu Punkt Kon sul ta cyj ny Ru chu.
Po roz ła mie w ROPCiO zwią zał się gru pą An drze ja Czu my5. Po la tach wspo mi nał swo -
je po li tycz ne roz sta nie z Mo czul skim: „Z wie lu wzglę dów sta ną łem po stro nie sy gna ta -
riu szy [tj. gru py Czu my – G.W.], co by ło dla mnie oso bi ście cięż kie. Mo czul ski był dla
mnie bliż szy od tych lu dzi, ale tak by wa cza sa mi, że opcje po li tycz ne nie są zgod ne
z opcja mi oso bi sty mi”6.

Wo bec bra ku osób za in te re so wa nych stwo rze niem ko mór ki KPN w Po zna niu
Wielko pol ska zo sta ła  for mal nie włą czo na do Ob sza ru IV (Pół noc ne go) Kon fe de ra cji
z sie dzi bą w Szcze ci nie. Obej mo wał on swo im za się giem wo je wódz twa: szcze ciń skie,
po znań skie, gdań skie i byd go skie7. Był to jed nak po dział bar dziej teo re tycz ny niż prak -
tycz ny, a więk sza ro la Szcze ci na wy ni ka ła z ist nie nia w tym mie ście ak tyw nej, kil ku -
oso bo wej gru py dzia ła czy KPN8. Więk sze zna cze nie dla two rzą cych się struk tur
lo kal nych mia ło od dol ne po wsta nie gru py, któ ra po czu wa ła się do wię zi z pro gra mem
KPN, niż „de le go wa nie” przed sta wi cie la kie row nic twa or ga ni za cji ce lem stwo rze nia jej
struk tur w da nym ośrod ku.

Grzegorz Wołk
H
is
to

r
ia
 i
 u
st

r
ó
j

168

3 AIPN, 0364/50, t. 1, Ana li za ma te ria łów i plan przed się wzięć w spra wie Ro mu al da Sze re mie tie -
wa – prze wod ni czą ce go Od dzia łu Wo je wódz kie go Sto wa rzy sze nia PAX w Lesz nie, 18 III 1977 r., k. 22.

4 Ibi dem, k. 14–24; G. Wa li gó ra, Ro mu ald Sze re mie tiew…, s. 329–340. 
5 G. Wa li gó ra, Ruch Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la 1977–1981, War sza wa 2006, s. 233.
6 Re la cja Re sty tu ta Sta nie wi cza na gra na przez Bar to sza Ku świ ka, 12 V 2010 r., ko pia w zbio rach

au to ra. War to do dać, że funk cjo na riu sze SB jesz cze kil ka lat póź niej łą czy li na zwi sko Sta nie wi cza z pró -
ba mi stwo rze nia w Po zna niu kon spi ra cyj nej or ga ni za cji opo zy cyj nej. W ma ju 1985 r. źró dło ko mu ni -
stycz ne go wy wia du o krypt. „Do man” in for mo wa ło o ta kich pró bach, a sa me go Sta nie wi cza okre ślało
mia nem „by łe go ak ty wi sty Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej” (AIPN, 0449/4, t. 15, In for ma cja Wy dzia -
łu X De par ta men tu I MSW dot. Re sty tu ta Sta nie wi cza, k. 294–295). Krzysz tof Król ro lę Sta nie wi cza
w po znań skiej opo zy cji oce niał na stę pu ją co: „O ile nie był for mal nie człon kiem KPN, to nas wspie rał.
Je go miesz ka nie by ło miej scem spo tkań. Był ne sto rem ru chu opo zy cyj ne go. Bar dzo spra wie dli wie trak -
tu ją cym ca łą opo zy cję”. Re la cja Krzysz to fa Kró la, 19 XII 2012 r., na gra nie w zbio rach au to ra.

7 AIPN, 0716/150, t. 1, In for ma cja o Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej oraz pla no wa ne przez SB
przed się wzię cia or ga ni za cyj no -ope ra cyj ne, 30 VI 1988 r., k. 77; G. Wa li gó ra, G. Wołk, Kon fe de ra cja
Pol ski Nie pod le głej 1979–1989 [w:] NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. 7: Wo kół „So li dar no ści”, 
red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra, War sza wa 2010, s. 392.

8 P. Mu szyń ski, Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej w okrę gu szcze ciń skim w la tach 1979–1989,
„Scrip tor No wy” 2011, nr 2 (pra ca ma gi ster ska na pi sa na pod kie run kiem prof. A. Wą to ra na Uni wer sy -
te cie Szcze ciń skim); T. Ke nar, A. Ku baj, Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej na Po mo rzu Za chod nim
[w:] Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej na dro dze do wol no ści, red. M. We nklar, Kra ków 2011.

09_Wolk:PA IPN 11  01.07.2019  14:22  Strona 168



Jak przy zna je Prze my sław Zwier nik, po cząt ki dzia łal no ści Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod -
le głej w Po zna niu są zba da ne w nie do sta tecz nym stop niu. Wia do mo, że An drzej Rux i Hen -
ryk Ry chlew ski, dzia ła ją cy od 1979 r. w nie for mal nej gru pie o cha rak te rze opo zy cyj nym,
pod ję li pró bę utwo rze nia lo kal nej struk tu ry Kon fe de ra cji. Rux, bę dą cy w tym cza sie stu -
den tem Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, bli sko współ pra co wał z dzia ła czem KPN
z Lu belsz czy zny Pio trem Opoz dą. Otrzy my wał od nie go m.in. ma te ria ły dru go obie go we.
W lu bel skim miesz ka niu Ru xa znaj do wał się po wie lacz, na któ rym druko wa no „Sło -
wo” – mie sięcz nik  miej sco wej gru py KPN9. „Bez pie ka” w ak tyw no ści Ruxa  mu sia ła mieć
pew ne ro ze zna nie, gdyż w lu tym 1981 r. prze pro wa dzo no re wi zję w wy naj mo wa nym przez
nie go po ko ju przy ul. Koź mia na w Lu bli nie. Po wie la cza jed nak nie zna le zio no, za re kwi ro -
wa no je dy nie spo rą licz bę wy daw nictw bez de bi to wych (głów nie KPN)10.

Lu bel ska ak tyw ność An drze ja Ru xa oka za ła się po moc na nie tyl ko w kon tek ście przy -
wo żo nej „bi bu ły”, ale rów nież na wią za nych kon tak tów. Wła śnie na uczel ni po znał po -
cho dzą cą z Byd gosz czy stu dent kę KUL Teresę Ko prow ską. W 1981 r. Ru x ra zem
z Ko prow ską utwo rzy li od dział po znań sko -byd go ski Kon fe de ra cji i wspól nie wy da wa li
pi smo „Przed świt”11. Nie ste ty, nie za cho wa ły się żad ne do ku men ty opi su ją ce pro ces po -
wsta wa nia no wej struk tu ry. Je dy nym śla dem jej ist nie nia jest wy da wa nie od wrze śnia
do grud nia 1981 r. w na kła dzie ok. 300 egz. „Przed świ tu” – sy gno wa ne go ja ko pis -
mo IV Ob sza ru KPN. Eg zem plarz tej gazety nie za cho wał się jed na k a ni w ar chi wum
Ośrod ka „Kar ta”, ani w in nych in sty tu cjach zaj mu ją cych się gro ma dze niem pism dru -
gie go obie gu12. Nie są tak że zna ne źró dła do ty czą ce prób two rze nia grup KPN w Wiel -
ko pol sce wy prze dza ją ce dzia ła nia An drze ja Ru xa.

Po szu ku jąc wiel ko pol skich wąt ków w hi sto rii KPN, war to  za zna czyć, że na jed nej
z przy go to wa nych przez SB list człon ków tej par tii fi gu ru je miesz ka niec Po zna nia Woj -
ciech Goł da13. Usta le nie szcze gó łów w tej spra wie wy ma ga ło by jed nak  prze pro wa dze nia
dal szych ba dań. Po trzeb na jest rów nież po głę bio na ana li za na zwisk osób wcią gnię tych
na li stę – w opi nii SB – sym pa ty ków Kon fe de ra cji. Spo śród miesz kań ców Wiel ko pol ski
umiesz czo no na niej Le cho sła wa Bu szę14 z Lesz na oraz Lesz ka So bo ciń skie go z Po zna -

Konfederacja Polski Niepodległej w Wielkopolsce (1979–1989)
H
isto

r
ia i u

str
ó
j

169

9 G. Wa li gó ra, G. Wołk, op. cit., s. 397; B. Bia łek, Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej na Lu belsz czyź -
nie w la tach 1979–1989 [w:] Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej na dro dze…, s. 182; M. Cho ma -Ju siń -
ska, „Sło wo. Mie sięcz nik Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej”, http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl
(do stęp 14 XI 2012 r.) – obie au tor ki po da ją in ną pi sow nię na zwi ska Ruks; eadem, Śro do wi ska opo zy -
cyj ne na Lu belsz czyź nie 1975–1980, War sza wa–Lu blin 2009, s. 318–330; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar -
ność” Re gion Wiel ko pol ska [w:] NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. 4: Pol ska za chod nia, 
red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra, War sza wa 2010, s. 48.

10 AIPN, 975/762, Pro to kół prze szu ka nia miesz ka nia zaj mo wa ne go przez An drze ja Ru xa,
21 II 1981 r., k. 23–25.

11 P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 48; S. Pa stu szew ski, D.B. Rud nic ki,
Cza so pi śmien nic two w wo je wódz twie byd go skim w la tach 1980–1992, Byd goszcz 1993, s. 133.

12 Ba za in ter ne to wa Bi blio te ki Na ro do wej: Cza so pi sma pol skie nie za leż ne 1976–1990,
http://mak.bn.org.pl (do stęp 14 XI 2012 r.).

13 AIPN, 0716/150, t. 2, Li sta człon ków KPN, [1981 r.], k. 10. Naj praw do po dob niej cho dzi o Woj -
cie cha Goł dę, in struk to ra w Okrę go wym Za rzą dzie Te le ko mu ni ka cji w Po zna niu, któ ry w 1983 r. od -
mó wił po wro tu do kra ju z wy jaz du tu ry stycz ne go do Au strii (zob. kar to te ka ogól no in for ma cyj na MSW).
Lech Ku ro czyc ki w re la cji z 4 II 2013 r. nie po twier dził człon ko stwa Goł dy w KPN.

14 Le cho sław Bu sza był wów czas kie row ni kiem w Wo je wódz kiej Dy rek cji In we sty cji w Lesz nie,
a pry wat nie – są sia dem Ro mu al da Sze re mie tie wa. 30 VIII 1980 r. Wy dział III KW MO w Lesz nie 
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nia15. Po nad to wśród po ten cjal nych oskar żo nych w tzw. pierw szym pro ce sie przy wód -
ców KPN wy mie nie ni są miesz kań cy Po zna nia: Hen ryk Jar czak, An drzej Ja nic ki i Lech
Ku ro czyc ki16. O dzia łal no ści w KPN jesz cze przed re wo lu cją „So li dar no ści” opo wia dał
je den z uczest ni ków po znań skie go czerw ca, a wcze śniej czło nek Ru chu Opo ru Ar mii
Kra jo wej Wło dzi mierz Mar ci niak. W re la cji zło żo nej w 2006 r. z dy stan sem oce niał dzia -
łal ność KPN („za ło że nia mie li słusz ne, tyl ko si ły wy ko naw czej nie mie li”) oraz opi sy -
wał ów cze sną ak tyw ność: „Ro bi li śmy np. w Gnieź nie roz no sze nie ulo tek, […] że się
po win no zmie nić to i tam to. Ode zwy do ro bot ni ków, do stu den tów”17. Wy co fał się z tej
ak tyw no ści dość szyb ko, po nie waż dwie oso by, z któ ry mi współ pra co wał, po dej rze wał
o kon tak ty z SB. Po za re la cją Mar ci nia ka bra ku je in nych do wo dów na je go związ ki
z KPN.

Okres „so li dar no ścio wy”

Do pie ro po wsta nie „So li dar no ści” wal nie przy czy ni ło się do roz pro pa go wa nia pro -
gra mu i zwięk sze nia licz by sym pa ty ków KPN w ca łym kra ju, tak że w Wiel ko pol sce.
Wie le ini cja tyw po wsta wa ło spon ta nicz nie i bez po ro zu mie nia „z gó rą”. W okre sie rewo -
lu cji „So li dar no ści” przy wód cy par tii prze by wa li w wię zie niu, a Ro mu ald Sze re mie tiew
– spra wu ją cy  przez krót ki cza s  wła dzę w KPN (po uwię zie niu Lesz ka Mo czul skie go) –
miał ogra ni czo ne moż li wo ści za rzą dza nia par tią, gdyż ukry wał się w oba wie przed aresz -
to wa niem. W tym cza sie pod ję to de cy zję o za wie sze niu ak cji po li tycz nych, któ re umoż -
li wi ły by ko mu ni stom sto so wa nie re pre sji wo bec człon ków Kon fe de ra cji. W ta kiej sy tu acji
trud no by ło ko or dy no wać dzia ła nia po wsta ją cych ośrod ków KPN w ca łym kra ju, w tym
i w Wiel ko pol sce18.

O spon ta nicz no ści po wsta wa nia wiel ko pol skich struk tur par tii świad czy fakt, że nie -
za leż nie od dzia łań Ru xa lo kal ne struk tu ry KPN pró bo wał or ga ni zo wać Lech Ku ro czyc -
ki. W tym cza sie był on prze wod ni czą cym KZ NSZZ „So li dar ność” przy Spół dziel ni
Miesz ka nio wej na Osie dlu Przy jaź ni w Po zna niu. Dzia łał w po ro zu mie niu z Ma rią Mo -
czul ską. Po aresz to wa niach li de rów KPN Mo czul ska od gry wa ła w niej spe cy ficz ną ro lę.
Mi mo że for mal nie nie by ła człon kiem Kon fe de ra cji, spra wo wa ła  de fac to funk cję jej
prze wod ni czą cej. Wła śnie do niej  zgła sza ły się oso by  za in te re so wa ne ak ce sem do KPN.
Uczest ni cząc w dzia ła niach  ko mi te tów obro ny wię zio nych za prze ko na nia, od wie dzi ła
m.in. w ma ju i czerw cu 1981 r. Po znań. Na miej sco wej po li tech ni ce i Aka de mii Eko no -
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wszczął prze ciw ko nie mu SOS krypt. „Po moc nik”, w ra mach któ rej zaj mo wa no się je go kon tak ta mi
z Sze re mie tie wem i za an ga żo wa niem w KPN. Spra wę za koń czo no 8 V 1981 r. z po wo du „za nie cha nia
wro giej dzia łal no ści”. Do ku men ty SOS krypt. „Po moc nik” zo sta ły znisz czo ne w stycz niu 1990 r. Na prze -
ło mie 1987 i 1988 r. Wy dział III WUSW w Lesz nie bez sku tecz nie usi ło wał zwer bo wać Bu szę do współ -
pra cy z SB. Zob. AIPN Po, 00119/1416, Kar ta E -14 z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej SB dot. Le cho sła wa
Bu szy.

15 AIPN, 0716/150, t. 2, Sym pa ty cy KPN, [1981 r.], k. 11–11v. Lech Ku ro czyc ki w re la cji
z 4 II 2013 r. nie po twier dził człon ko stwa So bo ciń skie go w KPN.

16 AIPN, 0141/3, t. 1, Po sta no wie nie o umo rze niu śledz twa i nie wsz czy na niu po stę po wa nia kar ne -
go, 31 I 1983 r., k. 33–34.

17 Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej, AHM_PRL_0142, Re la cja Wło dzi mie rza Mar ci nia ka, 9 X i 20 XI
2006 r.

18 G. Wa li gó ra, G. Wołk, op. cit., s. 398–399.

09_Wolk:PA IPN 11  01.07.2019  14:22  Strona 170



micz nej wy gło si ła prze mó wie nia przy bli ża ją ce syl wet ki wię zio nych kon fe de ra tów oraz
ape lo wa ła o wspar cie w pró bach ich uwol nie nia19. Nie umknę ło to uwa dze sto łecz nej SB,
któ ra przed ma jo wym spo tka niem in for mo wa ła po znań skich funk cjo na riu szy „bez pie ki”
o pla nach Mo czul skiej. We dług  za cho wa nych do ku men tów apa ra tu re pre sji spo tka nie
zor ga ni zo wał stu dent Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza Krzysz tof No wak, któ ry
dzia łał ak tyw nie w ru chu opo zy cyj nym, acz kol wiek nie był człon kiem KPN. Brał
np. udział w pro ce sie po wsta wa nia Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów, a tak że wszedł
w skład Związ ku Aka de mic kie go „Pro Pa tria”, ści śle zwią za ne go ze śro do wi skiem Ruchu
Mło dej Pol ski20. Jest to waż ne, gdyż Zwią zek „Pro Pa tria” w ro li go spo da rza wy stę po -
wał już wcze śniej. W mar cu 1981 r. sto łecz na SB uzy ska ła in for ma cję, że Mo czul ska
przy ję ła za pro sze nie do wy gło sze nia wy kła du w Po zna niu od in ne go człon ka „Pro Pa -
trii” Pio tra Wa le ry cha. War to do dać, że dzię ki po mo cy Wa le ry cha od by ło się spo tka nie
gru py mło dzie żo wej KPN (czy ra czej sym pa ty ków Kon fe de ra cji) z Mo czul ską. Gru pa ta
nie mia ła wcze śniej żad ne go kon tak tu z cen tral nym kie row nic twem partii, ale by ła za in -
te re so wa na dzia łal no ścią w tej or ga ni za cji, głów nie z uwa gi na gło szo ny przez nią pro -
gram nie pod le gło ścio wy21.

Spon ta nicz ny ruch ko mi te tów wię zio nych za prze ko na nia był do sko na łą oka zją
do pre zen to wa nia pro gra mu KPN, po zy ski wa nia człon ków i roz wi ja nia na je go ba zie no -
wych struk tur. By ło to o ty le prost sze, że w okre sie le gal nej dzia łal no ści NSZZ „So li dar -
ność” to wła śnie przy wód cy KPN by li naj bar dziej zna ny mi więź nia mi po li tycz ny mi.
Wy ni ka ło to głów nie z fak tu, że wbrew czwar te mu punk to wi po ro zu mień gdań skich nie
wy pusz czo no ich z wię zień. Stąd spon ta nicz ne ak cje w ich obro nie nie by ły za sko cze -
niem. Za uwol nie niem Lesz ka Mo czul skie go pu blicz nie opo wia da li się m.in. stu den ci
UAM (w Po zna niu roz rzu ca no rów nież ulot ki z ta kim żą da niem)22. Wcze śniej, bo
30 wrze śnia 1980 r., miej sco wi dzia ła cze RMP zbie ra li wśród stu den tów pod pi sy pod
prote stem prze ciw ko uwię zie niu Mo czul skie go, koń czą cym się na stę pu ją cym zda niem:
„Jeśli pro ces mo ral nej od no wy do ko nu ją cy się w na szym kra ju ma być rze czy wi sty,
a hasło de mo kra ty za cji sto sun ków spo łecz nych nie ma być czczym fra ze sem – ko niecz -
ne jest za nie cha nie pro ku ra tor skie go po stę po wa nia”23. We dług in for ma cji uzy ska nych
przez SB pod do ku men tem ze bra no ok. 200 pod pi sów, co jest wy ni kiem war tym od no -
to wa nia i po ka zu je prze kra cza nie ba rie ry stra chu wśród ów cze sne go spo łe czeń stwa.

Po dob ne dzia ła nia pro wa dził Wiel ko pol ski Ko mi tet Obro ny Wię zio nych za Prze ko -
na nia. Utwo rzy li go 18 mar ca 1981 r.: Lech Dy mar ski, Je rzy Gaj, Piotr Ko ło dziej czyk,
Ta de usz Ko ra szew ski, Je rzy No wak, Je rzy Piec ka, Adam Pohl, Woj ciech Wo łyń ski, Grze -
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19 P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 48.
20 AIPN, 0716/150, t. 2, Szy fro gram za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III -2 KS MO kpt. Ma ria na Kulety

do na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu, 29 IV 1981 r., k. 51; Re la cja Krzysz to fa Kró -
la, 19 XII 2012 r., na gra nie w zbio rach au to ra; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska...,
s. 23–24.

21 AIPN, 0716/150, t. 10, Uzu peł nie nie mel dun ku ope ra cyj ne go, 25 III 1981 r., k. 189; R. Bu dzyń -
ski, Mo ja dzia łal ność w pod zie miu an ty ko mu ni stycz nym, http://www.po lo nus.mo je fo rum.net (do -
stęp 19 XI 2012 r.); Re la cja Krzysz to fa Kró la, 19 XII 2012 r., na gra nie w zbio rach au to ra; P. Zwier nik,
NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 48.

22 AIPN, 0716/150, t. 10, In for ma cja za li sto pad 1980 r. w spra wach krypt. „Ha zar dzi ści” i „Oszu -
ści”, 9 XII 1980 r., k. 183.

23 AIPN Po, 0186/823, mf, Mel du nek ope ra cyj ny, 18 X 1980 r., k. 5.
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gorz Zięt kie wicz i Ju lian Zy do rek. To wła śnie WKOWzP był na opi sy wa nym te re nie
głów nym mo to rem ak cji na rzecz uwol nie nia więź niów po li tycz nych. Ko mi tet wy da wał
(dru ko wa ne przez miej sco wą „So li dar ność”) ulot ki in for ma cyj ne oraz pi smo „W Obro -
nie”24. Krzysz tof Król wspo mi nał: „Tam się zgło si ło spo ro osób i część z nich al bo za -
cho wa ła sym pa tię i póź niej wspo ma ga ła re ak ty wo wa nie KPN, bądź też ca ły czas uwa ża ła,
że są w KPN, bez więk szych kon tak tów z «cen tra lą»”25.

Wcze śniej, bo 9 mar ca 1981 r., po wstał po znań ski Mię dzy uczel nia ny Stu denc ki Ko -
mi tet Obro ny Więź niów Po li tycz nych. Pod ak tem za ło ży ciel skim pod pi sa ło się ok. 40 stu -
den tów UAM, Po li tech ni ki Po znań skiej, Aka de mii Me dycz nej, Aka de mii Eko no micz nej
i Aka de mii Rol ni czej. Jak za no to wa li funk cjo na riu sze SB, w tym gro nie zna la zło się
7 człon ków RMP, a po zo sta li mie li być zna ni z du żej ak tyw no ści w NZS. Na cze le or ga -
ni za cji sta nę ły oso by zwią za ne z „Pro Pa trią” i RMP. Prze wod ni czą cy mi wy bie ra no ko -
lej no Mar ka Jur ka i Mar ka Ro ba ka, za stęp ca mi byli Marek i Mi chał Bro do wie.
Pro wa dze nie dzia łal no ści oka za ło się moż li we dzię ki wspar ciu miej sco we go NZS, któ -
ry udo stęp nił wła sne po miesz cze nia i po li gra fię. Sa ma dzia łal ność stu denc kiej ini cja ty -
wy spro wa dza ła się do na gła śnia nia pro ble mu więź niów po li tycz nych i pi sa nia pe ty cji
w spra wie ich uwol nie nia. Przy kła do wo 19 i 20 mar ca 1981 r. na te re nie UAM i AR roz -
ło żo no sto li ki, przy któ rych moż na by ło pod pi sać pe ty cję w spra wie uwol nie nia człon -
ków KPN i wpła cić pie nią dze prze zna czo ne na po moc dla ro dzin wię zio nych. Ak cja
za koń czy ła się suk ce sem. We dle in for ma cji SB ze bra no 1700 pod pi sów i 2500 zł26.

In ny mi prze ja wa mi ak tyw no ści stu denc kie go ko mi te tu by ło m.in. zor ga ni zo wa nie
26 mar ca 1981 r. w ko ście le Do mi ni ka nów mszy w in ten cji wię zio nych, kol por to wa nie
ulo tek z syl wet ka mi więź niów po li tycz nych oraz roz kle ja nie ra zem z przed sta wi cie la mi
NZS i „So li dar no ści” pla ka tów o tre ści: „Uwol nić więź niów po li tycz nych”. Or ga ni zo -
wa no tak że wie ce na te re nie uczel ni, pod czas któ rych pre zen to wa no pro gram KPN i syl -
wet ki wię zio nych. Nie kie dy w zgro ma dze niach  bra li udział przed sta wi cie le
„So li dar no ści”, tak jak prze wod ni czą cy związ ku w AE Wła dy sław Ba lic ki, któ rzy z jed -
nej stro ny za zna cza li, że pro gram KPN jest im od le gły, ale z dru giej – nie ak cep to wa li
wię zie nia lu dzi za wy ra ża ne przez nich prze ko na nia po li tycz ne27.

Po wyż sze sta no wi sko by ło cha rak te ry stycz ne dla wie lu osób an ga żu ją cych się w obro -
nę kon fe de ra tów. Oświad cze nie wy da ne przez MSKOWP po emi sji w te le wi zji pro pa -
gan do we go ma te ria łu fil mo we go, któ ry miał w za my śle twór ców kom pro mi to wać KPN,
wy ja śnia ło mo ty wa cje osób za an ga żo wa nych w obro nę kon fe de ra tów: „Bro ni li śmy i bę -
dzie my bro nić dzia ła czy KPN, po nie waż w ten spo sób bro ni my pra wa oby wa te li na sze -
go pań stwa do gło sze nia wła snych po glą dów oraz do po dej mo wa nia dzia łal no ści
po li tycz nej w ra mach po wszech nie ak cep to wal nych norm spo łecz nych”28.

30 czerw ca 1981 r. Le szek Mo czul ski, ko rzy sta jąc z cza so we go zwol nie nia, po ja wił
się w to wa rzy stwie Wal de ma ra Dziu ma ka i Bar ba ry Ró życ kiej -Or szu lak w Po zna niu.
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24 P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 35; R. Bu dzyń ski, O so bie...,
http://www.sw.po znan.pl/in dex.php/czlon ko wie/item/66-ro bert -bu dzyn ski (do stęp 11 I 2017 r.).

25 Re la cja Krzysz to fa Kró la, 19 XII 2012 r., na gra nie w zbio rach au to ra.
26 AIPN Po, 0186/528, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych do spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt.

„Syn dy kat”, 13 VII 1981 r., k. 8.
27 Ibi dem, k. 8–9; ibi dem, Szy fro gram Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu, 25 VI 1981 r., k. 20.
28 Ibi dem, Oświad cze nie MSKOWP, 16 III 1981 r., k. 46.
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Karta informacyjna do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Aktyw”. 

AIPN Po, 08/1619

AIPN Po
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Na miej sco wym uni wer sy te cie  wy gło sił wy kład  do ty czą cy hi sto rii pol skich ru chów nie -
pod le gło ścio wych. Treść wy stą pie nia by ła póź niej roz po wszech nia na w re gio nie dzię ki
broszurze Leszek Mo czul ski w Po zna niu. W trak cie przy jaz du au tor Woj ny pol skiej 1939
spo tkał się z Ku ro czyc kim, co wska zu je, że to wła śnie w nim upa try wał li de ra po znań -
skiej gru py KPN. Ku ro czyc ki by wał już wcze śniej go ściem w war szaw skim miesz ka niu
Mo czul skie go, gdzie prze by wał na za pro sze nie Ma rii Mo czul skiej29. Za pew ne w cza sie
wi zyt w sto li cy usta la no za sa dy or ga ni za cji po znań skiej struk tu ry KPN.

Na pró by zor ga ni zo wa nia struk tur KPN w Po zna niu za re ago wa ła miej sco wa „bez -
pie ka”. Pierw sze sy gna ły o ist nie niu KPN w re gio nie do cie ra ły do niej już w mar -
cu 1981 r. Pod koniec lip ca te go ro ku, wsku tek do no sów taj nych współ pra cow ni ków
o pseu do ni mach „Pa weł” i „Ku ba”, SB wszczę ła spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt.
„Ak tyw”. Nie ste ty, jej do ku men ty za cho wa ły się je dy nie w szcząt ko wej for mie. Trud no
za tem opi sać ca ło kształt dzia łań po dej mo wa nych wo bec wiel ko pol skich kon fe de ra tów
w la tach 1981–1985, kie dy pro wa dzo no spra wę. Więk szość wspo mnia nych ma te ria łów
znisz czo no w stycz niu 1989 r.30

Jed ną z cie kaw szych ini cja tyw, na któ rej trop wpa dła „bez pie ka”, był obóz szko le -
nio wy zor ga ni zo wa ny dla mło dych kon fe de ra tów z Wiel ko pol ski. Nie usta lo ny z imie nia
i na zwi ska TW ps. „Pa weł”31, któ ry był  zwią za ny ze śro do wi skiem po znań skie go NZS,
opi sy wał prze bieg obo zu dla 10 człon ków KPN wy wo dzą cych się z sze re gów stu denc -
kich. Od był się on mię dzy 2 a 7 lip ca 1981 r. nad je zio rem w po bli żu Mię dzy cho du. We -
dle „Paw ła” wy glą dał na stę pu ją co: „Dzień za czy nał się od mszy świę tej, na któ rą
cho dzi li śmy 4 km do ko ścio ła w Mię dzy cho dzie. Na stęp nie po zna wa li śmy taj ni ki sztu ki
dru kar skiej. Da lej za po zna wa no nas z hi sto rią ru chu, je go struk tu rą. Naj cie kaw szy mo -
ment na stę po wał za zwy czaj wie czo rem. Oko ło godz. 21.00 na stę po wa ła zbiór ka i po -
dzie le ni na dwie gru py szli śmy do da nej miej sco wo ści, by po za pad nię ciu zmro ku móc
po wy pi sy wać na mu rach róż ne na pi sy. Oso bi ście by łem w gru pie, któ ra 4 lip ca 1981 r.
dzia ła ła w wio sce Ło wyń. Po przed nie go dnia «wy wiad» stwier dził, że znaj du je się tam
sta ry pla kat wy ko na ny na pły cie drew nia nej. Trak to wał on o 50. rocz ni cy po wsta nia
ZSRR. Na szym za da niem by ło go znisz czyć. Mie li śmy po nad to sło ik z far bą. Do wio ski
do tar li śmy ok. 23.00, roz sta wi li śmy czuj ki. Pla kat zo stał ze rwa ny i po ła ma ny. Na stęp nie
na oko licz nych do mach wy ko na li śmy zna ki Pol ski Wal czą cej. Na ba rze umie ści li śmy
napis: «Ka tyń po mści my»”32. Nie uda ło się jed na k u sta lić or ga ni za to rów opi sa nej ini -
cjaty wy, a na wet po twier dzić w in nych źró dłach, czy mia ła ona miej sce.
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29 P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 48; AIPN Po, 08/1619, No tat ka
por. Ja na Gra bow skie go z KW MO w Po zna niu, 15 X 1981 r., k. 12; ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia
Alek san dry Ma cie jew skiej, 22 XII 1981 r., k. 15–22; Mu zeum Wol ne go Sło wa, http://www.in ci pit.ho -
me.pl/bi bu la_/bzmk.html (do stęp 27 XI 2012 r.).

30 AIPN Po, 08/1619, No tat ka z bra ko wa nia ma te ria łów ar chi wal nych, 3 I 1989 r., k. 1–2.
31 Z uwa gi na to, że pseu do nim zo stał po da ny w pra cy dy plo mo wej funk cjo na riu sza SB, ist nie je moż -

li wość, iż mo gło cho dzić o TW o in nym pseu do ni mie. W pra cach dy plo mo wych zda rza ła się bo wiem
po dwój na kon spi ra cja kryp to ni mów spraw i pseu do ni mów, tzn. ory gi nal ny pseu do nim z akt ope ra cyj -
nych SB w pra cy dy plo mo wej zmie nia no na in ny, co gwa ran to wa ło głęb szą kon spi ra cję źró dła. Nie zmie -
nia ło to rzecz ja sna war to ści me ry to rycz nej pra cy.

32 Cyt. za: AIPN, 001708/2515, G. Czar nec ki, W. Ma rek, „Zwal cza nie an ty so cja li stycz nej dzia łal -
no ści NZS na przy kła dzie Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza i Po li tech ni ki Po znań skiej w la tach
1980–[19]82”, pra ca dy plo mo wa na pi sa na w WSO, Le gio no wo 1986, k. 19–20.
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Na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu mjr Karol Gór ny w mel dun ku od no szą -
cym się do SOS krypt. „Ak tyw” wy mie niał ja ko po ten cjal nych twór ców po znań skiej filii
KPN miej sco we śro do wi sko RMP lub Krzysz to fa Ku liń skie go – bli skie go współ pra cow -
ni ka Ro mu al da Sze re mie tie wa. Funk cjo na riusz zwra cał rów nież uwa gę, że Wy dział III
uzy ski wał in for ma cje o pró bach wer bo wa nia do KPN po dej mo wa nych  przez oso by nie -
zna ne SB. Nie wspo mi nał na to miast o mię dzy chodz kim szko le niu, co skła nia ku te zie,
że być mo że je go or ga ni za to ra mi by ły in ne oso by33.

Głów ny mi fi gu ran ta mi SOS krypt. „Ak tyw” by li Ja ni na Gra bow ska i Krzysz tof Sta -
siew ski. Jed nym z fi gu ran tów zo stał tak że Lech Ku ro czyc ki, po nie waż „bez pie ka” usta li -
ła, że pro wa dzi on ak tyw ną dzia łal ność w KPN. Do pie ro w li sto pa dzie 1981 r., czy li
po trzech mie sią cach pro wa dze nia spra wy, SB uda ło się usta lić wy mie nio ne oso by oraz
ini cja ty wy, któ re by ły po dej mo wa ne jaw nie. W jed nym z mel dun ków pod su mo wu ją cym
do tych cza so we „osią gnię cia” pi sa no: „Usta le nia po zwa la ją stwier dzić, iż na te re nie Po -
zna nia dzia ła ją gru py Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej. Nie stwier dzo no do tych czas, aby
ist nia ło jed no li te kie row nic two, któ re mu to gru py te by ły by or ga ni za cyj nie pod po rząd ko -
wa ne. Gru py te two rzo ne są na za sa dzie, że sym pa ty cy KPN sku pia ją wo kół sie bie gro no
osób o po dob nych po glą dach i za pa try wa niach. Czę sto to oso by or ga ni zu ją ce te gru py
przed sta wia ją sie bie ja ko człon ków KPN. Usta lo no, że ta kie gru py dzia ła ją w Po znań skiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej, gdzie na cze le stoi ob[ywa tel] Ku ro czyc ki Lech, któ ry
w[edłu]g uzy ska nej in for ma cji jest jed no cze śnie przed sta wi cie lem KPN na Po znań i by łe
wo je wódz two po znań skie. W Za kła dach Prze my słu Gu mo we go «Sto mil» – ob[ywa tel]
Wa li szew ski Pa weł. Przy Za rzą dzie Re gio nu NSZZ «So li dar ność» Wiel ko pol ska człon -
ko wie i sym pa ty cy KPN sku pie ni są przy dzia le in for ma cji. Są wśród nich za rów no sa mi
pra cow ni cy dzia łu, jak i człon ko wie za rzą du. Wśród stu den tów dzia ła ją gru py sym pa ty -
ków KPN, któ rzy nie po sia da ją jed no li tej struk tu ry i dzia ła ją na za sa dzie oso bi stych po -
wią zań stu den tów z kie row nic twem KPN, np. Krzysz tof No wak – fi gu rant spra wy
«Hi sto ryk», czło nek KPN, pró bu je sku pić wo kół sie bie sym pa ty ków KPN, lub Krzysz tof
Ku liń ski – fi gu rant spra wy «Or ga ni za tor», któ ry ma oso bi ste kon tak ty z Sze re mie tie wem,
ja ko że po cho dzi z Lesz na. Po nad to usta lo no, że jest spo ro osób, któ re ma ni fe stu ją w swo -
ich śro do wi skach, o ile nie przy na leż ność, to przy naj mniej sym pa tię dla KPN”34.

Przy to czo ny do ku ment wy ma ga ko men ta rza z kil ku wzglę dów. Dzię ki nie mu wie my,
że przez pierw sze mie sią ce ak ty wi za cji po znań skich dzia ła czy KPN miej sco wa SB
dokumen to wa ła je dy nie spra wy po wszech nie zna ne, np. pu blicz ne spo tka nia z Mo czul -
ski mi czy ulot ki roz rzu ca ne na te re nie mia sta. Funk cjo na riu sze czę sto jed nak nad in ter -
pre to wy wa li pew ne zja wi ska. Błęd nie za kła da li, że oso by ak tyw nie dzia ła ją ce na rzecz
uwol nie nia więź niów po li tycz nych (czy li głów nie przy wód ców KPN) mu szą być człon -
ka mi Kon fe de ra cji. Nic też nie wia do mo o po sia da niu przez KPN swo ich człon ków we
wła dzach Re gio nu Wiel ko pol skie go „So li dar no ści”, co jed nak mu sia ło by zna leźć
potwier dze nie w ma te ria łach źró dło wych lub re la cjach, czy wręcz w sa mej dzia łal no ści
Re gio nu35. Funk cjo na riu szom mo gło cho dzić o Le cha Ku ro czyc kie go, w tym cza sie
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33 AIPN Po, 0186/104, mf, Mel du nek ope ra cyj ny, 29 VII 1981 r., k. 8–9.
34 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 6 XI 1981 r., k. 10–11.
35 Na przy kład prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar ność” w Ra do miu i Re gio nie Ślą sko -Dą brow skim

sprzy ja li dzia łal no ści miej sco wych ko mó rek KPN, co znaj do wa ło od zwier cie dle nie cho ciaż by w do stę -
pie do związ ko wej ba zy po li gra ficz nej.
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zatrud nio ne go na eta cie związ ko wym, i pra cow ni ków MKZ, któ rzy cza sa mi z nim współ -
pra co wa li36. Traf ne by ły na to miast spo strze że nia ofi ce rów SB odnoszące się do ro li Pawła
Wa li szew skie go, któ ry w tym okre sie rze czy wi ście był człon kiem KPN.

Ak tyw ność dzia ła ją cej w Po zna niu gru py kon fe de ra tów by ła w 1981 r. za uwa żal na.
Obo k ist nie ją cej w obie gu pra sy kon fe de rac kiej po ja wia ły się pla ka ty z żą da nia mi uwol -
nie nia więź niów po li tycz nych. Na mu rach wid nia ło ha sło: „KPN”. Naj bar dziej spek ta -
ku lar ne by ło wy wie sze nie 3 ma ja oraz 11 li sto pa da na po znań skim Ba za rze fla gi
na ro do wej z lo go KPN. W pro wa dzo nych dzia ła niach współ pra co wa no z in ny mi or ga ni -
za cja mi. Na przy kład pla ka to wa nie w związ ku z ak cją na rzecz uwol nie nia więź niów po -
li tycz nych prze pro wa dzo no ra zem z miej sco wą „So li dar no ścią” oraz WKOWzP.
W lip cu 1981 r. pod po mni kiem Po znań skie go Czerw ca 1956 roz sta wia no sto lik, przy któ -
rym sprze da wa no ma te ria ły KPN oraz zbie ra no pie nią dze na dzia łal ność or ga ni za cji.
Akcja  tr wa ła trzy ty go dnie. W tym cza sie Ku ro czyc ki prze by wał za gra ni cą. W okre sie
póź niej szym sta ła się ona za czy nem kon flik tu mię dzy Ku ro czyc kim a czę ścią kon fe de -
ra tów, któ rzy czy ni li mu za rzut przy własz cze nia pie nię dzy po cho dzą cych z ak cji pro wa -
dzo nej pod pomni kiem. Spra wa do tar ła do Mo czul skiej, któ ra pro blem mia ła
zba ga te li zo wać. Alek san dra Ma cie jew ska ze zna ła póź niej, że był to głów ny po wód wy -
łą cze nia się w li sto pa dzie 1981 r. Krzysz to fa Sta siew skie go i Paw ła Wa li szew skie go z ak -
tyw no ści w KPN. Sam Sta siew ski te go wąt ku w swo ich wspo mnie niach nie po ru sza,
nie mniej fak tem jest, że od wrze śnia 1983 r. zwią zał się z So li dar no ścią Wal czą cą. Wcześ -
niej, pod czas ze znań skła da nych w Ośrod ku Od osob nie nia w Gę ba rze wie, nad mie nił
o zerwa niu swo ich sto sun ków z Ku ro czyc kim jesz cze przed 13 grud nia 1981 r. Ku ro -
czyc ki na to miast twier dził, że z po le ce nia KOWzP prze ka zał pie nią dze  do War sza -
wy – na po moc więź niom po li tycz nym37.

Sta siew ski i Wa li szew ski, za nim ogra ni czy li swo ją dzia łal no ść w KPN, przy go to wa li
m.in. z Ro ber tem Bu dzyń skim i Szy mo nem Łu ka sze wi czem sze ścio me tro wy trans pa rent
Kon fe de ra cji. Zo stał on za de mon stro wa ny 11 li sto pa da 1981 r. pod czas ma ni fe sta cji
na pl. Ada ma Mic kie wi cza zor ga ni zo wa nej przez Za rząd Re gio nu NSZZ „So li dar ność”
w ra mach nie za leż nych ob cho dów 63. rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści. Pew ną for -
mą ak tyw no ści re gio nal nych dzia ła czy KPN by ły wy jaz dy do War sza wy. Od wie dza no
wte dy miesz ka nie Mo czul skich przy ul. Ja ra cza, a tak że bra no udział – w cha rak te rze ob -
ser wa to rów – w pro ce sie przy wód ców Kon fe de ra cji. W sto li cy go ści li m.in. Ku ro czyc -
ki, Sta siew ski, Wa li szew ski i Ma cie jew ska, któ ra w lip cu 1981 r. trzy krot nie po ja wia ła
się na pro ce sie wy to czo nym przy wód com par tii. Je sie nią wiel ko pol scy kon fe de ra ci za -
an ga żo wa li się rów nież w ak cję „Zej dzie my z mu rów, gdy wej dzie my na an te ny ra dia
i te le wi zji”, pro wa dzo ną przez „So li dar ność”38.
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36 Re la cja Le cha Ku ro czyc kie go, 4 II 2013 r., zbio ry au to ra.
37 AIPN, 975/762, Pro to kół prze słu cha nia Krzysz to fa Sta siew skie go, 30 XII 1981 r., k. 244–248;

AIPN Po, 08/1619, Pro to kół prze słu cha nia Alek san dry Ma cie jew skiej, 22 XII 1981 r., k. 15–22; AIPN
Po, 06/215, t. 14, In for ma cja dot. ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej, 14 I 1982 r., k. 36; K. Sta -
siew ski, Mo je wspo mnie nia 1980–1983, http://www.po lo nus.mo je fo rum.net (do stęp 19 XI 2012 r.);
R. Bu dzyń ski, Mo ja dzia łal ność…; Re la cja Le cha Ku ro czyc kie go, 4 II 2013 r., zbio ry au to ra.

38 AIPN Po, 08/1619, Pro to kół prze słu cha nia Alek san dry Ma cie jew skiej, 22 XII 1981 r., k. 15–22;
R. Bu dzyń ski, Mo ja dzia łal ność…; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 48.
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Waż nym ele men tem dzia łal no ści po znań skich struk tur był udział kil ku oso bo wej de -
le ga cji pod prze wod nic twem Ku ro czyc kie go w ogól no pol skim zlo cie człon ków KPN ma -
ją cym miej sce 17 wrze śnia 1981 r. na Ja snej Gó rze. Spo tka nie by ło ma ni fe sta cją si ły
Kon fe de ra cji i ele men tem sca la ją cym mniej sze gru py. Z pew no ścią wi dok tak du żej licz -
by jej człon ków, a we dle SB by ło ich ok. 400, mu siał wpły wać na wy obraź nię osób dzia -
ła ją cych „w te re nie”, m.in. w Wiel ko pol sce, gdzie sta no wi li kil ku oso bo wą gru pę39.

Sta tut par tii, któ ry umoż li wiał two rze nie no wych or ga ni za cji i zrze sza nie ich w KPN
na za sa dzie kon fe de ra cji, zna lazł za sto so wa nie tak że w Wiel ko pol sce. Wspo mi na ny już
Pa weł Wa li szew ski ze zna jo my mi ze „Sto mi lu” (An drze jem Szy na kie wi czem, Pio trem
No wa kiem oraz jesz cze jed ną, nie zna ną z imie nia i na zwi ska oso bą) 25 paź dzier ni -
ka 1981 r. powołał Socjaldemokratyczną Par tię Pol ski. Do mo men tu wpro wa dze nia sta -
nu wo jen ne go SDPP nie roz wi nę ła dzia łal no ści, a je dy nym kon kret nym jej osią gnię ciem
by ło na wią za nie współ pra cy z par tią so cjal de mo kra tycz ną utwo rzo ną w Ka to wi cach, któ -
ra rów nież funk cjo no wa ła w ra mach KPN40. Po znań ska SDPP zdą ży ła się jed nak zna -
leźć w za in te re so wa niu SB, któ ra 24 li sto pa da 1981 r. wszczę ła SOS krypt. „Frak cja”.
„Bez pie ce” przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go uda ło się w ra mach spra wy usta lić
je dy nie pod sta wo we in for ma cje na te mat opi sy wa nej ini cja ty wy. Po 13 grud nia 1981 r.
in ter no wa no Wa li szew skie go i Szy na kie wi cza, a z No wa kiem prze pro wa dzo no roz mo -
wę ostrze gaw czą. W póź niej szym okre sie nie pod ję to pró by re ak ty wa cji SDPP, stąd
działa nia SB pro wa dzo ne w ra mach SOS krypt. „Frak cja” zo sta ły za koń czo ne jesz cze
w 1982 r.41

W okre sie po prze dza ją cym wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go po znań ska gru pa Kon fe -
de ra cji li czy ła kil ka, co naj wy żej  kil ka na ście osób. Spo śród ak tyw nie dzia ła ją cych moż -
na wy mie nić Ma cie ja Fran kie wi cza, Le cha Ku ro czyc kie go, Alek san drę Ma cie jew ską,
Krzysz to fa Sta siew skie go i Paw ła Wa li szew skie go42. W prze pro wa dzo nej w 2007 r. no -
ta cji Fran kie wicz mó wił, że po znań ską KPN two rzy ło w owym cza sie rap tem sie dem
osób43. Z ko lei Lech Ku ro czyc ki oce niał, że gru pa zwią za na z Kon fe de ra cją mo gła li czyć
mię dzy 15 a 20 osób. W tym gro nie by ły rów nież oso by po ma ga ją ce KPN, ale nie ko -

Konfederacja Polski Niepodległej w Wielkopolsce (1979–1989)
H
isto

r
ia i u

str
ó
j

177

39 Re la cja Le cha Ku ro czyc kie go, 4 II 2013 r., zbio ry au to ra; AIPN Ka, 027/449, Uzu peł nie nie mel -
dun ku ope ra cyj ne go, 19 IX 1981 r., k. 19v.

40 Pol ska Par tia So cjal de mo kra tycz na (PPSD) po wsta ła 1 VIII 1981 r. w Ka to wi cach z ini cja ty wy
Ry szar da Bo ry sa, An drze ja Si kor skie go i Ber nar da Ziom ki, któ rzy by li człon ka mi KPN. W ogło szo nej
„De kla ra cji ide owej” na wią zy wa li do idei PPS oraz Ma ni fe stu PKWN. W do ku men cie kry ty ko wa li
PZPR, do ma ga li się wpro wa dze nia re form go spo dar czych i po li tycz nych (m.in. przy wró ce nia urzę du
pre zy den ta, wpro wa dze nia sys te mu wie lo par tyj ne go, ogra ni cze nia cen zu ry, li kwi da cji SB i re for my MO,
po wro tu po po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go sprzed 1975 r.). Po wrę cze niu 20 VIII 1981 r. Si kor skie mu pis -
ma Wy dzia łu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go WUSW w Ka to wi cach za ka zu ją ce go dzia łal no ści PPSD
wstrzy ma no dal szą pra cę or ga ni za cji. Nie uda ło się rów nież wy da wać ty go dni ka „Na przód”, któ ry miał
być ofi cjal nym organem prasowym par tii. Zob. AIPN Po, 0186/613, mf, Pi smo na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Ka to wi cach mjr. Ka zi mie rza Go ra ja do na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu
ppłk. Ka ro la Gór ne go, 19 IV 1982 r., k. 19–20; D. Ce cu da, Lek sy kon opo zy cji po li tycz nej 1976–1989,
War sza wa 1989, s. 77–78.

41 AIPN Po, 0186/613, mf, SOS krypt. „Frak cja”, k. 4–21; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion
Wiel ko pol ska…, s. 49.

42 P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 48.
43 Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej, AHM_PRL_0687, Re la cja Ma cie ja Fran kie wi cza, 13 VI i 11 X

2007 r.
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Deklaracja ideowa i Platforma wyborcza KPN drukowana w Poznaniu.

AIPN, 1165/47

AIPN
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niecz nie po czu wa ją ce się do człon ko stwa w niej. Spra wa jest tym trud niej sza do usta le -
nia, że w Po zna niu nie po ja wi ły się w tym cza sie kon fe de rac kie le gi ty ma cje i nie sto so -
wa no okre ślo ne go we wnętrz ny mi do ku men ta mi par tii skom pli ko wa ne go sys te mu
na bo ru44. O pew nej sła bo ści te go śro do wi ska świad czy fakt, że nie wy da wa no wła sne go
pi sma, co by ło czę stą prak ty ką w in nych kon fe de rac kich ośrod kach. Co praw da Fran kie -
wicz wspo mi nał, że je go gru pa wy da wa ła mie sięcz nik „Wol na Pol ska”, był on jed nak
pod pi sy wa ny ja ko „po znań ski biu le tyn spo łecz no -po li tycz ny”. O afi lia cji kon fe de rac kiej
nie wspo mi na no. „Wol ną Pol skę” re da go wa li Ma ciej Fran kie wicz i Zby sław Ka miń ski.
Uka za ły się je dy nie dwa nu me ry da to wa ne na sty czeń–lu ty oraz ma rzec–kwie cień 1981 r.
W ra mach wy daw nic twa „Wol na Pol ska” opu bli ko wa no rów nież przywoływaną już
broszu rę Le szek Mo czul ski w Po zna niu45. Lech Ku ro czyc ki wspo mi nał o dwu krot nym
wy da niu Re wo lu cji bez re wo lu cji46.

Ak tyw ność KPN w 1981 r. tak pod su mo wy wał Krzysz tof Sta siew ski: „Tak na praw -
dę w Po zna niu za kres dzia ła nia obej mo wał druk bro szur, ulo tek, ma lo wa nie ha seł. La -
tem moż na nas by ło spo tkać pod po mni kiem Czerw ca 1956, gdzie sprze da wa li śmy
ma te ria ły KPN”47. Praw do po dob nie z ini cja ty wy Mo czul skie go (lub Mo czul skiej) pró -
bo wa no w Po zna niu po dej mo wać rów nież in ne przed się wzię cia zwią za ne z Kon fe de ra -
cją. Wia do mo, że w 1981 r. SB pro wa dzi ła SOR krypt. „Ba za” do ty czą cą Ro bot ni cze go
Ru chu Na ro do we go, dzia ła ją ce go ja ko gru pa afi lio wa na w KPN. Po cząt ki RRN w Po -
zna niu się ga ją naj pew niej paź dzier ni ka 1981 r., kie dy to w sie dzi bie Ko mi sji Za kła do -
wej NSZZ „So li dar ność” Wo je wódz kie go Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go moż na
by ło się za opa trzyć w bro szu ry z pro gra mem i sta tu tem Ru chu. Dzia ła no w ści słej współ -
pra cy z war szaw skim RRN, któ ry po wstał ja ko pierw szy w kra ju. Two rze niem struk tu ry
RRN zaj mo wał się mo tor ni czy WPK An drzej Ja nic ki, acz kol wiek szef sto łecz ne go Ru -
chu Ma rian Par chow ski przy je chał na po cząt ku grud nia do Po zna nia. Wsku tek dzia łań
Ja nic kie go ok. 10 pra cow ni ków za kła du wy peł ni ło de kla ra cje człon kow skie. Ruch nie
zdą żył jed nak roz wi nąć swo jej ak tyw no ści. Nie zor ga ni zo wa no na wet żad ne go ze bra nia.
Przy bli że nie dzia łal no ści RRN wy ma ga dal szych ba dań, po nie wa ż o bec nie  nie moż li we
jest na wet usta le nie per so na liów osób two rzą cych ową gru pę. Wia do mo je dy nie, że się -
ga ła po za Po znań i dzia łał w niej Ja ro sław Krzy wiak – pra cow nik Elek trow ni „Ko nin”,
je den z de le ga tów ko niń skiej „So li dar no ści” na I Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów NSZZ
„So li dar ność” w Gdań sku48. Pro wa dzo na przez „bez pie kę” spra wa krypt. „Ba za” rów -
nież nie za wie ra wie le in for ma cji po sze rza ją cych na szą wie dzę o gru pie49.
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44 Re la cja Le cha Ku ro czyc kie go, 4 II 2013 r., zbio ry au to ra.
45 A. Gru piń ska, J. Waw rzy niak, Bun tow ni cy. Pol skie la ta 70. i 80., War sza wa 2011, s. 266; Ba za in -

ter ne to wa Bi blio te ki Na ro do wej: Cza so pi sma pol skie nie za leż ne 1976–1990, http://mak.bn.org.pl (do -
stęp 27 XI 2012 r.); Mu zeum Wol ne go Sło wa, http://www.in ci pit.ho me.pl/bi bu la_/bzmk.html
(do stęp 27 XI 2012 r.).

46 Re la cja Le cha Ku ro czyc kie go, 4 II 2013 r., zbio ry au to ra. W ba zie in ter ne to wej Bi blio te ki Na ro -
do wej znaj du je się tyl ko jed no wy da nie tej bro szu ry sy gno wa ne przez Wiel ko pol ską Ini cja ty wę Wy daw -
ni czą. Zob. http://mak.bn.org.pl (do stęp 18 II 2013 r.).

47 K. Sta siew ski, Mo je wspo mnie nia…
48 AIPN, 975/764, Pro to kół prze słu cha nia An drze ja Ja nic kie go, 4 I 1982 r., k. 96–99; AIPN, 975/763,

Pro to kół prze słu cha nia An drze ja Ja nic kie go, 7 I 1982 r., k. 106–108; AIPN Po, 0186/613, mf, Pi smo na -
czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu ppłk. Ka ro la Gór ne go do na czel ni ka Wy dzia łu III „A”
KW MO w Po zna niu ppłk. Mie czy sła wa Chę ciń skie go, 16 XI 1981 r., k. 12; G. Wołk, Po wsta nie 
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Przy pa dek Krzy wia ka jest do brą ilu stra cją szer sze go za gad nie nia: jak wie le osób, po -
mi mo bra ku for mal nych struk tur or ga ni za cyj nych, czu ło zwią zek z KPN i w ja kiś spo -
sób to ma ni fe sto wa ło. Nic bo wiem nie wia do mo o ist nie niu w la tach 1980–1983 struk tur
Kon fe de ra cji w przy wo ły wa nym Ko ni nie, a jed nak pod czas czerw co wej piel grzym ki Ja -
na Paw ła II w 1983 r. Krzy wiak przy go to wał kon fe de rac ki trans pa rent, któ ry zo stał roz -
wi nię ty w trak cie mszy od pra wia nej w Czę sto cho wie. Jesz cze przed sta nem wo jen nym
zor ga ni zo wał on w miej scu pra cy spo tka nie z Elż bie tą Mo czul ską i przed sta wi cie lem
KOWzP z War sza wy. Był rów nież moc no za an ga żo wa ny w przy go to wa nia do tzw. mar -
szu gwiaź dzi ste go, do któ re go osta tecz nie nie do szło50. Ile by ło po dob nych przy pad ków,
trud no stwier dzić.

Ośro dek KPN w Ka li szu

In nym ośrod kiem w Wiel ko pol sce, w któ rym w 1981 r. ist nia ła ko mór ka KPN, był Ka -
lisz. Nie ste ty, nie za cho wa ło się na ten te mat wie le źró deł. Wie my, że sze fem Kon fe de ra cji
w re gio nie ka li skim był Le onard Du szeń ko – pra cow nik Nad le śnic twa Ka lisz i były czło -
nek WiN. Dru gą istot ną oso bą był Hen ryk Pi wo war czyk, któ re mu SB myl nie przy pi sy wa -
ła kie ro wa nie ka li ską KPN. Re pre zen to wał on młod sze po ko le nie, ponieważ w okre sie
re wo lu cji „So li dar no ści” był nie speł na trzy dzie sto let nim pra cow ni kiem Ka li skich Za kła -
dów Kon cen tra tów Spo żyw czych „Wi nia ry”. Obaj za an ga żo wa li się w dzia łal ność NSZZ
„So li dar ność”, two rzą ce go się po straj kach sierp nio wych 1980 r. Zwień cze niem ich ak tyw -
no ści w związ ku był ich wy bór  pod czas Wo je wódz kie go Zjaz du De le ga tów na sta no wi ska
funk cyj ne w „So li dar no ści”: Du szeń ki – do Za rzą du Re gio nu, a Pi wo war czy ka – do sze -
ścio oso bo we go Pre zy dium NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Wiel ko pol ska Połu dnio wa. Męż -
czyź ni zna leź li się rów nież w śród za ło ży cie li po wo ła ne go 23 li sto pa da 1981 r. ka li skie go
KOWzP. Ich dzia łal ność zo sta ła prze rwa na wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go, kie dy obu
in ter no wa no. Po zwol nie niu z ośrod ka od osob nie nia za an ga żo wa li się w two rze nie i roz -
wój pod ziem nych struk tur lo kal nej „So li dar no ści”. Nic jed nak nie wska zu je na ich odej -
ście od Kon fe de ra cji. Pi wo war czyk był jej człon kiem do 1995 r., a Du szeń ko
w li sto pa dzie 1989 r. w kwe stio na riu szu pasz por to wym (w ru bry ce do ty czą cej przy na leż -
no ści do or ga ni za cji po li tycz nych) wpi sał: „kie row nik ka li skie go ob sza ru KPN”51.
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i dzia łal ność Ob sza ru I (Cen tral ne go) Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej w la tach 1979–1989 [w:] War -
sza wa nie po ko na na (1980–1990). An ty sys te mo we for my opo ru w sto li cy, red. B. Nosz czak, War sza -
wa 2013, s. 57–58.

49 SOR krypt. „Ba za” wszczę to w li sto pa dzie 1981 r. po do no sie TW ps. „An to ni”, z któ rym An drzej
Ja nic ki pra co wał. Po za pro wa dze niem dwu dnio wej ob ser wa cji przez funk cjo na riu szy miej sco we go Wy -
dzia łu „B” in nych form dzia łań ope ra cyj nych nie za sto so wa no. Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go Ja -
nic kie go in ter no wa no i pro wa dzo no prze ciw ko nie mu śledz two. W je go ra mach był prze słu chi wa ny przez
ofi ce rów SB w spra wie ist nie nia RRN. Zob. AIPN Po, 08/1580, SOR krypt. „Ba za”; AIPN Po, 04/3446,
Ak ta kon tro l ne śledz twa prze ciw ko An drze jo wi Ja nic kie mu.

50 AIPN Po, 035/1032, Mel du nek ope ra cyj ny, 18 XII 1981 r., k. 41; P. Zwier nik, E. Woj cie szyk, NSZZ
„So li dar ność” Re gion Ko niń ski [w:] NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. 4..., s. 335.

51 AIPN Łd, 0044/12, Plan pra cy Wy dzia łu III KW MO w Ka li szu na rok 1982, 15 I 1982 r., k. 12; AIPN
Łd, 537/137162, Kwe stio na riusz pasz por to wy Le onar da Du szeń ki, 9 XI 1989 r., k. 1v; G. Schlen der, NSZZ
„So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska Po łu dnio wa [w:] NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. 4..., s. 509,
518–519; eadem, Le onard Du szeń ko, http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 21 XI 2012 r.);
eadem, Hen ryk Pi wo war czyk, http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 21 XI 2012 r.).
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Wśród przy kła dów ak tyw no ści tej gru py wy mie nić moż na kol por taż ulo tek do ty czą -
cych ko lej nych rocz nic zbrod ni ka tyń skiej oraz na wo łu ją cych do uwol nie nia więź niów
po li tycz nych. Ich au tor stwo SB przy pi sy wa ła Le onar do wi Du szeń ce. Pi wo war czyk na -
to miast pro pa go wał pro gram KPN wśród władz ka li skiej „So li dar no ści”. W paź dzier ni -
ku 1981 r. – dzię ki po sia da nym moż li wo ściom – dru ko wał w związ ko wej dru kar ni
do ku men ty pro gra mo we Kon fe de ra cji, któ re na stęp nie roz po wszech niał wśród człon ków
związ ku. Wcze śniej pod jął pró bę utwo rze nia w Ka li szu fi lii Pol skiej Par tii De mo kra tycz -
nej, za ło żo nej przez dzia ła czy „So li dar no ści” z Go rzo wa Wiel ko pol skie go i Po zna nia52.
Roz po wszech nia nie ulo tek sy gno wa nych „KPN” udo wod nio no z kolei Tadeuszowi Ko -
nar skie mu, zwią za ne mu wcze śniej z KOR, a tak że współ pra cu ją ce mu z miej sco wą gru -
pą ROPCiO. Ko nar ski to zresz tą in try gu ją ca po stać. Po woj nie od by wał służ bę woj sko wą
w WOP. W kwiet niu 1948 r. wstą pił do PPR, a w grud niu na pi sał po da nie o przy ję cie
do służ by w ka li skim UB. W wy sta wio nej wów czas cha rak te ry sty ce na pi sa no o nim: „Po -
li tycz nie śred nio wy ro bio ny. Do kle ru wro go na sta wio ny, lecz z prak ty ką re li gij ną osta -
tecz nie nie ze rwał”53. Pra cę roz po czął w lu tym 1949 r. ja ko  mon ter w Kwa ter mi strzo stwie
PUBP w Ka li szu. We wrze śniu 1949 r. od de le go wa no go na kurs or ga ni zo wa ny w WUBP
w Po zna niu. Po szko le niu zo stał prze nie sio ny  na sta no wi sko ope ra cyj ne – po cząt ko wo
w Re fe ra cie IV, a na stęp nie w Re fe ra cie Ope ra cyj nym w Pań stwo wych Za kła dach Plu -
szu i Ak sa mi tu „Plu szow nia” w Ka li szu. Od po wia dał – jak za pi sa no w cha rak te ry stycz -
nej w tym cza sie no wo mo wie – za dzia ła nia UB „po li nii wal ki z wro giem kla so wym
na od cin ku han dlu spół dziel cze go pań stwo we go i po li nii han dlu pry wat ne go”54. Nie mal
od po cząt ku służ by w ko mór kach ope ra cyj nych Ko nar ski pi sał ra por ty o zwol nie nie z apa -
ra tu re pre sji. Szef miej sco we go PUBP pla no wał na wet dys cy pli nar ne wy rzu ce nie go
z pracy. Osta tecz nie zo stał zwol nio ny w stycz niu 1951 r. W la tach sie dem dzie sią tych
zwią zał się z opo zy cją: naj pierw z KOR, a póź niej z ROPCiO. Ko nar skie go roz pra co -
wy wa ła ka li ska „bez pie ka” w ra mach SOR krypt. „Hi sto ryk II”, któ rej jed nym z ce lów
by ło wy łą cze nie go ze współ pra cy z ROPCiO55.
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52 AIPN Po, 035/950, t. 1, Mel du nek ope ra cyj ny, 11 XI 1981 r., k. 9v; AIPN Po, 035/950, t. 2, Ana -
li za ma te ria łów KE krypt. „Od no wi ciel”, 12 IX 1983 r., k. 6–7; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re -
gion Wiel ko pol ska…, s. 49.

53 AIPN Łd, 0193/171, Kwe stio na riusz oso bo wy Ta de usza Ko nar skie go, 21 XII 1948 r., k. 20.
54 Ibi dem, Wnio sek o prze nie sie nie na sta no wi sko młod sze go re fe ren ta, 30 VIII 1950 r., k. 68.
55 We dle oce ny ka li skiej SB Ko nar ski w 1980 r. prze stał być zwo len ni kiem KSS „KOR”, a po lek -

tu rze In wa zji upio rów Zdzi sła wa Cie sioł kie wi cza na wią zał kon takt z au to rem i „prze szedł na po zy cje
an ty se mic kie” (AIPN Łd, 0044/12, Plan pra cy Wy dzia łu III KW MO w Ka li szu na rok 1982, 15 I 1982 r.,
k. 12v). Jest to jed nak wąt pli wa in for ma cja, gdyż prze czy jej póź niej sza ak tyw ność Ko nar skie go ja ko
kol por te ra ulo tek KPN oraz uczest ni ka ma ni fe sta cji i spo tkań od by wa ją cych się w 13 dzień mie sią ca
(po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go). Po nad to w ma ju 1980 r. pod czas ze bra nia ZBoWiD Ko nar ski for -
so wał po mysł po sta wie nia w Ka li szu po mni ka ku czci za mor do wa nych w Ka ty niu, acz kol wiek bez pre -
cy zo wa nia, kto jest od po wie dzial ny za zbrod nię. Wy sto so wał rów nież w tej spra wie ofi cjal ne pi smo
do ZBoWiD, któ re zo sta ło wy dru ko wa ne przez miej sco we dru go obie go we „Wol ne Sło wo”. Zob.
AIPN, 2386/21101, Prze ciw dzia ła nie dy wer sji ide olo gicz nej w woj sku, 13 VI 1980 r., k. 36;
AIPN, 0222/243, Ana li za ma te ria łów w spra wie ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „Bla cha”,
26 IV 1983 r., k. 200–201; AIPN Łd, 0044/12, Plan pra cy Wy dzia łu III KW MO w Ka li szu na
rok 1982, 15 I 1982 r., k. 15; ibi dem, Plan pra cy Wy dzia łu III KW MO w Ka li szu na rok 1983, 14 I 1983 r.,
k. 19v–20; ibi dem, Plan pra cy Wy dzia łu III WUSW w Ka li szu na rok 1984, 19 I 1984 r., k. 34–35; ibi -
dem, Ter mi ny re ali za cji pro wa dzo nych spraw przez Wy dział III WUSW w Ka li szu w ro ku 1984,
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Po 13 grud nia 1981 r. „bez pie ka” nie za uwa ży ła w Ka li szu, aby oso by utoż sa mia ją -
ce się z KPN pod ję ły dzia łal ność opo zy cyj ną, a trze ba przy znać, że w in wi gi la cji śro do -
wisk opo zy cyj nych tam tej sza SB by ła dość skru pu lat na. Od no to wa ła np. krót ki po byt
Ro mu al da Sze re mie tie wa w Ostro wie Wiel ko pol skim po lip co wej amne stii dla więź niów
po li tycz nych w 1984 r.56

Mo ty wa cje człon ków i sym pa ty ków

Trud no stwier dzić, dla cze go za in te re so wa nie człon ko stwem w Kon fe de ra cji by ło
w Wiel ko pol sce sto sun ko wo ni skie. Ci, któ rzy zde cy do wa li się na dzia łal ność w KPN,
róż nie uza sad nia li swój wy bór. Alek san dra Ma cie jew ska ze zna ła prze słu chu ją cym ją
funk cjo na riu szom, że za in te re so wa nie Kon fe de ra cją „wy stą pi ło do pie ro we wrze śniu,
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19 I 1984 r., k. 50; P. Zwier nik, Opór spo łecz ny i opo zy cja w epo ce Gier ka, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej” 2011, nr 5–6, s. 127.

56 AIPN Łd, 0044/12, Plan pra cy Wy dzia łu III WUSW w Ka li szu na rok 1985, 24 I 1985 r., k. 52v.

Obszary KPN z 1981 r. AIPN, 975/753

AIPN
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względ nie [w] paź dzier ni ku 1980 r., po pro gra mie te le wi zyj nym, któ ry przed sta wiał pro -
gram Kon fe de ra cji, jej ce le i spo so by dzia ła nia. Zna jąc z pro gra mu te le wi zyj ne go ofi -
cjal ną, pań stwo wą oce nę Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej, za in te re so wa ła mnie dru ga
stro na i chcia łam się spo tkać z oso bą, któ ra mo gła by mi wy tłu ma czyć punkt wi dze nia
dru giej stro ny”57. Pa weł Wa li szew ski za zna czał wpływ, ja ki wy war ła na nie go lek tu ra
książ ki Lesz ka Moczulskiego Rewolucja bez re wo lu cji58. Tym sa mym to rem szedł Lech
Ku ro czyc ki: „Prze czy ta łem Re wo lu cję bez re wo lu cji. Zga dza łem się ze wszyst kim. Na -
stęp nie wi dzia łem się z Ma rią Mo czul ską, za nim co kol wiek za czę li śmy ro bić w Po zna -
niu. Po sta no wi łem zro bić coś, co by ło zgod ne z mo imi prze ko na nia mi”59. Z ko lei Ma ciej
Fran kie wicz, wzo rem Ko re spon den cji kla so wej Jac ka Kacz mar skie go, wy bór KPN
tłumaczył „eks tre mi zmem” tej or ga ni za cji oraz zbyt umiar ko wa ną li nią „So li dar no ści”
i KOR: „«So li dar ność» sta wa ła się dla mnie za bar dzo związ ko wa. A ja chcia łem się za -
an ga żo wać w wal kę z ko mu ną. Więc w na tu ral ny spo sób roz glą da łem się za czymś da -
lej idą cym – wio sną 1981 r. tra fi łem do KPN. Po zna łem nie co zwa rio wa ną i przez to
wa riac two na wet sym pa tycz ną oso bę – Maj kę Mo czul ską. Po zna łem ją w miesz ka niu
Mo czul skie go w War sza wie. Mo czul ski wte dy sie dział. Był jed ną z sied miu czy ośmiu
[osób], któ re w tym cza sie sie dzia ły. Do da wa ło mu to w oczy wi sty spo sób splen do ru.
Moż na po wie dzieć, że był tym naj tward szym ją drem, więc wzbu dzał du że za in te re so wa -
nie lu dzi ta kich jak ja. Zna czy… Ja naj pierw szu ka łem kon tak tu z KOR, bo KOR był
naj bar dziej zna ny. Na to miast mnie się nie spe cjal nie po do ba ło na spo tka niach z Mich ni -
kiem, z Ku ro niem. Oni szli w kie run ku związ ku za wo do we go, a ja mia łem gdzieś zwią -
zek za wo do wy! Ja chcia łem nie pod le gło ści Pol ski! No, jak by ro zu mia łem, że to jesz cze
nie dzi siaj, ale to jest ten cel… Jak ja o tym mó wi łem, to tak od bie ra łem ich re ak cję, że
za sta na wia li się, czy cza sem nie przy szedł ja kiś pro wo ka tor. I z te go po wo du po sze dłem
w kie run ku KPN, bo tam by ło jed no znacz nie”60.

Stan wo jen ny, czy li całkowity de mon taż struk tur

Dal szy roz wój struk tur Kon fe de ra cji prze rwa ło wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go.
W jego pierw szych dniach z po znań skie go śro do wi ska KPN in ter no wa no: Ma cie ja Fran -
kie wi cza, Le cha Ku ro czyc kie go, Krzysz to fa Sta siew skie go i Paw ła Wa li szew skie go.
Rozmo wę ostrze gaw czą funk cjo na riu sze SB od by li z Ja ni ną Gra bow ską. W mieszkaniu
Aleksandry Ma cie jew skiej 21 grud nia 1981 r. prze pro wa dzo no na to mia st re wi zję, pod -
czas któ rej za re kwi ro wa no wy daw nic twa KPN. Na stęp ne go dnia ko bie ta zło ży ła ze zna -
nia. Ko lej ne prze słu cha nie Ma cie jew skiej mia ło miej sce w lu tym 1982 r. w War sza wie,
kie dy  wy stę po wa ła w cha rak te rze świad ka w pro ce sie prze ciw ko przy wód com Kon fe -
de ra cji. Pod czas prze słu cha nia przed sta wia no jej ta bli ce po glą do we, na któ rych roz po -
zna ła Le cha Ku ro czyc kie go, Krzysz to fa Sta siew skie go, Paw ła Wa li szew skie go oraz
człon ka Pre zy dium MKZ Wiel ko pol ska NSZZ „So li dar ność” i dzia ła cza WKOWzP
– Julia na Zy dor ka (przy któ rym za zna czy ła, że nie ma on związ ków z KPN). Ze zna ła
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57 AIPN Po, 08/1619, Pro to kół prze słu cha nia Alek san dry Ma cie jew skiej, 22 XII 1981 r., k. 16–17.
58 AIPN, 975/763, Pro to kół prze słu cha nia Paw ła Wa li szew skie go, 13 I 1982 r., k. 8v.
59 Re la cja Le cha Ku ro czyc kie go, 4 II 2013 r., zbio ry au to ra.
60 A. Gru piń ska, J. Waw rzy niak, op. cit., s. 266.
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rów nież, że Ry szard Do ma ga ła był „do rad cą ds. woj sko wych” Ku ro czyc kie go. In for ma -
cja ta jest zgod na ze wspo mnie nia mi Krzysz to fa Sta siew skie go. Nad mie nia on w ni ch
o Ry szar dzie D., któ ry ob ra cał się w krę gu po znań skich kon fe de ra tów. Przed sta wiał się
ja ko by ły ofi cer Dy wi zji SS „Bran den burg” (w jej skład wcho dzi li m.in. przed sta wi cie -
le na ro dów sło wiań skich), któ ry mo że do star czyć broń pal ną. Sta siew ski, są dząc, że jest
to pro wo ka tor, pod jął z nim grę, któ rą prze rwa ło wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go. Jed ną
z pierw szych kwe stii, o któ rą Sta siew skie go py ta ła „bez pie ka” po je go in ter no wa niu, była
struk tu ra zbroj na KPN61. Ku ro czyc ki wspo mi nał, że przed sta nem wo jen nym bli sko
współ pra co wał z Do ma ga łą, po da je jed nak w wąt pli wość re al ność pro wa dze nia przez
nie go ak cji „zbro je nia” KPN. Tym bar dziej wy klu cza je go człon ko stwo w Dy wi zji SS
„Bran den burg”62.

Za rzut two rze nia „gru py bo jo wej” KPN był jed nym z po wo dów za ło że nia przez SB
w sierp niu 1982 r. kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go krypt. „Po moc nik” do ty czą ce go Do -
ma ga ły. Ofi cjal nie spra wę za mknię to do pie ro w lu tym 1987 r., gdy od mó wił on po wro -
tu z RFN. „Bez pie ka” nie zna la zła do wo dów, by pró bo wał on or ga ni zo wać bo jów ki
uzbro jo ne w broń pal ną. W zgro ma dzo nych ma te ria łach bra ku je rów nież śla dów po twier -
dza ją cych „wą tek SS”63.

W pierw szych ty go dniach sta nu wo jen ne go SB prze pro wa dza ła tzw. roz mo wy ope -
ra cyj ne z in ter no wa ny mi kon fe de ra ta mi. W stycz niu 1982 r. w Ośrod ku Od osob nie nia
w Gę ba rze wie prze pro wa dzo no ta ką roz mo wę m.in. z Le chem Ku ro czyc kim. Przy znał
wów czas, że do kie ro wa nia po znań ską KPN na kła niał go po cho dzą cy z Krakowa
Krzysztof Gą sio row ski (TW ps. „Je rzy Ra wicz”/„Mi ko łaj Ata man”), któ ry by ł od po wie -
dzial ny za two rze nie ogniw re gio nal nych or ga ni za cji64. Od ci nał się jed nak od dzia łal no -
ści pro wa dzo nej przed 13 grud nia i utrzy my wał, że nie był człon kiem Kon fe de ra cji
(nie po sia dał jej le gi ty ma cji ani nie pod pi sy wał de kla ra cji człon kow skiej). Przy zna wał
się je dy nie do zna jo mo ści z Ma rią Mo czul ską i kil ku wi zyt w jej war szaw skim miesz ka -
niu. Za prze czył kon tak tom z in ny mi oso ba mi z kie row nic twa KPN, stąd też je go ze znań
nie wy ko rzy sta no w pro wa dzo nym wów czas pro ce sie przy wód ców Kon fe de ra cji. Za -
pew ne chciał się w ten spo sób chro nić przed moż li wy mi kon se kwen cja mi kar ny mi (acz -
kol wiek czę ści osób, o któ re go py ta no, mógł fak tycz nie nie znać). Nie po ko ił się rów nież,
że SB mo że od na leźć pi sem ną no mi na cję na sze fa KPN w Po zna niu (sze fo wie ob sza rów
wcho dzi li wte dy do Ra dy Po li tycz nej), któ rą pod pi sał Mo czul ski. Nie by ły to oba wy bez -
pod staw ne. W trak cie pro ce su przy wód ców KPN w la tach 1981–1983 Ku ro czyc ki w ma -
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61 K. Sta siew ski, Mo je wspo mnie nia…; AIPN Po, 08/1619, Pro to kół prze słu cha nia Alek san dry Ma -
cie jew skiej, 22 XII 1981 r., k. 16–17; AIPN, 975/762, Pro to kół prze słu cha nia Alek san dry Ma cie jew -
skiej, 2 II 1982 r., k. 232–234; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 48.

62 Re la cja Le cha Ku ro czyc kie go, 4 II 2013 r., zbio ry au to ra.
63 AIPN Po, 0187/206, KE krypt. „Po moc nik”, k. 4 i nn.
64 W ma te ria łach za re kwi ro wa nych 28 IX 1981 r. w miesz ka niu Krzysz to fa Gą sio row skie go zna laz -

ła się m.in. ma pa ad mi ni stra cyj na Pol ski z od ręcz nie na nie sio nym po dzia łem te ry to rial nym ob sza rów
KPN, na któ rej Lech Ku ro czyc ki jest wpi sa ny ja ko od po wia da ją cy za Ob szar VIII, z ad no ta cją: „obec -
nie nie ma”. Pod czas prze słu cha nia Gą sio row ski wy ja śniał, że w sierp niu 1981 r. wy zna czył przy pad ko -
wo spo tka ne go w miesz ka niu Mo czul skich Ku ro czyc kie go na sze fa ob sza ru. Ten jed nak nie dłu go póź niej
wy je chał z kra ju (sier pień–wrze sień 1981 r.), a po po wro cie nie prze ja wiał chę ci do pod ję cia dzia łal no -
ści w ra mach KPN. Zob. AIPN, 975/753, Ak ta śledz twa prze ciw ko kie row nic twu KPN 1982–1983,
k. 79/36; ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Krzysz to fa Gą sio row skie go, 23 XII 1981 r., k. 100.
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te ria łach pro ce so wych po ja wiał się ja ko szef Ob sza ru VIII KPN w Po zna niu, or ga ni zu -
ją cy druk i kol por taż wy daw nictw Kon fe de ra cji, a to już mo gło być po wo dem włą cze nia
go w pro ces w cha rak te rze oskar żo ne go65.

Dzień po zło że niu ze znań przez Ku ro czyc kie go w Ośrod ku Od osob nie nia w Gę ba -
rze wie funk cjo na riu sze SB roz ma wia li z Krzysz to fem Sta siew skim. Pod czas dwu dnio -
we go prze słu cha nia opi sał on swo je związ ki z Ku ro czyc kim i po twier dził je go
kie row ni czą (ale nie for mal ną) ro lę w po znań skich struk tu rach66.

W ra mach to czą ce go się pro ce su prze ciw ko przy wód com KPN prze słu chi wa no w cha -
rak te rze świad ków rów nież in nych ak tyw nych dzia ła czy po znań skiej struk tu ry (a tak że
oso by o to po dej rze wa ne): An drze ja Ja nic kie go (pod czas prze szu ka nia je go miesz ka nia
SB zna la zła dwa eg zem pla rze nie spraw nej bro ni, któ re służyły Janickiemu ja ko ele ment
de ko ra cji), Hen ry ka Jar cza ka, Paw ła Wa li szew skie go i Ry szar da Do ma ga łę. Ten ostat ni
za prze czał ja kim kol wiek związ kom z KPN, przy zna jąc się je dy nie do zna jo mo ści z Le -
chem Ku ro czyc kim oraz zna nym je dy nie z imie nia Krzysz to fem (za pew ne miał na myś li
Sta siew skie go). Wspo mi nał, że był przez obu pod py ty wa ny o dzia łal ność od dzia łów SS
pod czas II woj ny świa to wej. Jed no cze śnie zde cy do wa nie za prze czał, że ma kon tak ty
z oso ba mi słu żą cy mi w tych jed nost kach oraz moż li wość do star cze nia bro ni67.

Prze słu chi wa no rów nież in ne oso by ko ja rzo ne z KPN, jak choć by in ter no wa ne go
Krzysz to fa Ku liń skie go z Lesz na, któ ry od cza sów wspól nej pra cy w Sto wa rzy sze niu
PAX znał się z Ro mu al dem Sze re mie tie wem i Ta de uszem Jan dzi sza kiem. Cho ciaż stu -
dio wał w Po zna niu, nie miał kon tak tów z tam tej szą ko mór ką Kon fe de ra cji, a pod czas
skła da nia ze znań od mó wił udzie le nia ja kich kol wiek in for ma cji na te mat Sze re mie tie wa
i Jan dzi sza ka68.

Jak wi dać na po wyż szych przy kła dach, stra te gie po stę po wa nia i obro ny przyj mo wa -
ne przez prze słu chi wa nych by ły róż ne. Nie jed no krot nie za le ża ły od po sia da ne go sta tu su
i ewen tu al nych kon se kwen cji za an ga żo wa nia w dzia łal ność opo zy cyj ną. Naj bar dziej za -
gro żo ny Ku ro czyc ki za prze czał for mal nym związ kom z Kon fe de ra cją i po da wał je dy nie
fak ty, któ re SB mo gła bez tru du po twier dzić. Więk szość czy ni ła po dob nie. W tym gro -
nie naj wię cej in for ma cji funk cjo na riu szom udzie li ła Alek san dra Ma cie jew ska, któ ra omó -
wi ła ak tyw ność po znań skiej gru py przed sta nem wo jen nym. Jed nak i ona opo wia da ła
tyl ko o okre sie ob ję tym abo li cją i utrzy my wa ła, że nie ma żad nych in for ma cji o dzia łal -
no ści KPN po 13 grud nia 1981 r.

W tym cza sie pra ca KPN w Wiel ko pol sce, po dob nie jak w ca łym kra ju, zo sta ła spa -
ra li żo wa na. Do tych cza so wi li de rzy by li in ter no wa ni, a wa run ki kon spi ra cji nie uła twia -
ły na wią zy wa nia no wych kon tak tów. Był to czas, kie dy de cy do wa no się na dzia ła nie
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65 AIPN, 975/762, Pro to kół prze słu cha nia Le cha Ku ro czyc kie go, 29 XII 1981 r., k. 241–247; AIPN
Po, 06/215, t. 14, In for ma cja dot. ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej, 14 I 1982 r., k. 36; ibi dem,
In for ma cja dot. ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej, 28 I 1982 r., k. 95; AIPN, 0141/3, t. 1, Po sta -
no wie nie o umo rze niu śledz twa i nie wsz czy na niu po stę po wa nia kar ne go, 31 I 1983 r., k. 38.

66 AIPN, 975/762, Pro to kół prze słu cha nia Krzysz to fa Sta siew skie go, 30 XII 1981 r., k. 251–255.
67 AIPN, 975/763, Pro to kół prze słu cha nia An drze ja Ja nic kie go, 7 I 1982 r., k. 106–108; ibi dem, Pro -

to kół prze słu cha nia Hen ry ka Jar cza ka, 5 I 1982 r., k. 3–6; ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Paw ła Wa li -
szew skie go, 13 I 1982 r., k. 8–10v; ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Ry szar da Do ma ga ły, 14 I 1982 r.,
k. 11–13.

68 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Krzysz to fa Ku liń skie go, 15 I 1982 r., k. 14–15.
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tyl ko z oso ba mi, do któ rych mia no peł ne za ufa nie. SB w za sa dzie nie no to wa ła na prze -
ło mie 1981 i 1982 r. prze ja wów ak tyw no ści grup okre śla ją cych się ja ko KPN69. Nie ozna -
cza to, że ja kaś gru pa lub gru py sym pa ty ków czy człon ków Kon fe de ra cji w tym cza sie
nie dzia ła ły. Jed nak mu sia ły by ist nieć w ści słej kon spi ra cji i nie prze ja wiać ze wnętrz -
nych form dzia łal no ści (np. wy da wa nie pra sy, roz rzu ca nie ulo tek, na pi sy na mu rach),
gdyż ta ka ak tyw no ść zo sta ła by z pew no ścią od no to wa na przez SB.

Sy tu ację „przed wo jen nych” dzia ła czy opo zy cji w tym okre sie do brze ilu stru je wy -
po wiedź Ro ber ta Bu dzyń skie go: „Nie ma jąc kon tak tu z żad ną or ga ni za cją an ty ko mu ni -
stycz ną, utwo rzy li śmy wła sną pod na zwą: «Li ga An ty ko mu ni stycz na». W jej skład
we szli: Ro man Chmie lo wiec, Piotr Osusz kie wicz, Ra fał Bu dzyń ski, Ewa i Be ata Bie ga -
nek. Na sta wi li śmy się na wy ko ny wa nie ma łe go sa bo ta żu oraz ak cje ulot ko we. Ca ły czas
szu ka li śmy kon tak tu z któ rąś z or ga ni za cji pod ziem nych. Ma lo wa li śmy na mu rach na pi -
sy o tre ści: «So li dar ność ży je» i sym bo le Pol ski Wal czą cej, m.in. na ele wa cji KW od stro -
ny ul. Ko ściusz ki (po na szej ak cji wy sta wia no tam war tę MO), na Fre dry przy Tech ni kum
Ko le jo wym, na mu rach wia duk tu na ul. Po znań skiej. W dru kar ni UAM wy ko na li śmy
stem ple o tre ści: «Pol ska Wal czy», «Po la ku pra cuj po wo li», «So li dar ność ży je», «Wro -
na sko na i or ła nie po ko na»”70.

Po dob ne dzia ła nia być mo że po dej mo wa ły też in ne gru py, acz kol wiek po za ano ni -
ma mi pod pi sy wa ny mi „po znań ska KPN” i ad re so wa ny mi do pre zen te ra „Dzien ni ka Te -
le wi zyj ne go” An drze ja Ra cła wic kie go oraz sze fa Ra dio ko mi te tu Wła dy sła wa Lo ran ca
nie ma zbyt wie lu śla dów ak tyw no ści tu tej szej KPN (np. w kwiet niu 1982 r. SB od no to -
wa ła wrzu ca nie do skrzy nek pocz to wych ulo tek „Aby Pol ska by ła Pol ską – KPN”). Ak -
cję wy sy ła nia ano ni mów, w któ rych nie kie dy gro żo no po zba wie niem ży cia i zdro wia
oso bom uzna wa nym za przed sta wi cie li re żi mu, za ob ser wo wa no tak że w Ka li szu. Więk -
szość ka li skich ano ni mów sy gno wa no zna kiem KPN71.

W przy naj mniej jed nym przy pad ku kon spi ra cyj ne dzia ła nia skoń czy ły się nie szczęś -
li wie. Jesz cze przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go „bez pie ka”, wsku tek do no sów
TW ps. „Jo achim”, wpa dła na trop sym pa ty ków KPN w Ko strzy nie Wiel ko pol skim. Z ko -
lei po do no sie TW ps. „Zy ga” z koń ca stycz nia 1982 r., w któ rym in for mo wał on o za -
mia rze fi gu ran tów zdo by cia bro ni, zde cy do wa no się na re wi zję u Krzysz to fa Hof ma na
i Woj cie cha Po praw skie go – człon ków Ro bot ni cze go Ru chu Na ro do we go. U pierw sze -
go z nich skon fi sko wa no ma te ria ły do dru ko wa nia ulo tek (stem ple, tusz, gra fi ki wy cię te
w gu mo li cie) oraz go to we ulot ki (m.in. o tre ści: „KPN wal czy”, „KPN – precz hun cie”),
u dru gie go na to miast nic nie zna le zio no. Obaj męż czyź ni zo sta li  jed nak aresz to wa ni.
W lip cu te go ro ku Sąd Wojsk Lot ni czych w Po zna niu ska zał Hof ma na na rok po zba wie -
nia wol no ści, a Poprawskiego – na 10 mie się cy i 20 go dzin prac spo łecz nych72.
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69 Zob. AIPN, 0296/211, t. 1, In for ma cja dot. nie le gal nych grup po wsta łych po 13 XII 1981 r.,
15 III 1982 r., k. 12–13.

70 R. Bu dzyń ski, Mo ja dzia łal ność…
71 AIPN Po, 06/215, t. 14, In for ma cja dot. ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej, 8 II 1982 r.,

k. 126; ibi dem, In for ma cja dot. ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej, 2 III 1982 r., k. 174; ibi dem,
In for ma cja dot. ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej, 6 III 1982 r., k. 180; G. Schlen der, NSZZ „So -
li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska Po łu dnio wa…, s. 541.

72 AIPN Po, 0186/684, In for ma cja TW ps. „Zy ga”, 27 I 1982 r., k. 27; AIPN Po, 06/215, t. 14, In for -
ma cja dot. ak tu al nej sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej, 8 IV 1982 r., k. 265; Elek tro nicz ny in wen tarz 
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Po za opi sa ny mi po wy żej przy pad ka mi wiel ko pol ska KPN po 13 grud nia 1981 r. w za -
sa dzie za ni kła. Po wo dów, dla cze go tak się sta ło, by ło kil ka. Bra ko wa ło przede wszyst -
kim wy raź ne go li de ra, wo kół któ re go or ga ni za cja mo gła się od two rzyć. Wspo mnia ni
na po cząt ku ni niej sze go ar ty ku łu Sta nie wicz i Pstrąg-Bie leń ski z róż nych przy czyn nie
wcho dzi li w grę. Ta kiej ro li nie mógł rów nież od gry wać Ku ro czyc ki, któ ry po zwol nie -
niu z in ter no wa nia po sta no wił wy je chać do Fran cji. Nie pod jął tam dzia łal no ści wspie -
ra ją cej KPN. Udzie lał się na to miast w ak cjach po mo cy hu ma ni tar nej dla Pol ski73.

Od twa rza nie struk tur

Część osób zwią za nych z KPN zaangażowała się w 1983 r. w po wsta ły w Po zna niu
od dział So li dar no ści Wal czą cej. Głów nym twór cą tam tej szych struk tur SW oka zał się Ma -
ciej Fran kie wicz, we dług Ar ka diu sza Ma łysz ki en fant ter ri ble po znań skie go pod zie mia,
któ ry nie mo gąc zna leźć dla sie bie miej sca, zor ga ni zo wał ko mór kę SW. In ny mi kon fe de -
ra ta mi, któ rzy po szli po dob ną dro gą, by li m.in. Krzysz tof Sta siew ski i Ro bert Bu dzyń ski74.

Pierw sze pró by re ak ty wa cji po znań skiej KPN pod jął uczeń VIII Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. A. Mic kie wi cza – Ja ro sław Ro lew ski. W 1984 r., dzia ła jąc jed no cze śnie w Szkol -
nych Ko łach Opo ru Spo łecz ne go, za ło żył Gru pę Skon fe de ro wa ną „Od wet”, któ ra  ist nia ła
do 1985 r. Or ga ni za cja wy da wa ła m.in. wła sne pi smo „Kon fe de rat. Wol ność i Nie pod leg -
łość” (od lu te go 1984 r. do czerw ca 1985 r. uka za ło się 17 nu me rów)75. Je go twór cy pi sa li:
„Pi smo na sze kie ru je my do lu dzi, któ rzy nie ule gli jesz cze pro pa gan dzie ko mu ni stycz nych
środ ków ma so we go prze ka zu. W ar ty ku łach na szych bę dzie my sta ra li się umiesz czać naj bar -
dziej wia ry god ne in for ma cje. Po ru szać rów nież bę dzie my pro ble my zwią za ne z na szą rze -
czy wi sto ścią i hi sto rią na sze go kra ju”76. Gru pa „Od wet” po dej mo wa ła rów nież ak cje
ulot ko we. We wrze śniu 1985 r. pa trol MO za trzy mał Ro lew skie go wraz z gru pą ko le gów
(m.in. Ro ber tem Kacz mar kiem i Mar kiem Wa si lew skim) wła śnie pod czas ta kiej ak cji77. Aresz -
to wa nie Ro lew skie go mu sia ło być za sko cze niem dla dy rek cji je go szko ły. W przy go to wa nej
na po trze by aresz tu śled cze go opi nii mo że my bo wiem prze czy tać, że Ro lew ski „na le żał do su -
mien nych i zdy scy pli no wa nych uczniów kla sy IVb. W cią gu trzech lat na uki nie od no to wa -
no żad nych przy pad ków ła ma nia re gu la mi nu szkol ne go. Je go sto su nek do na uczy cie li był
po zy tyw ny. Uczeń nie spra wiał kło po tów wy cho waw czych […], jest do brym i lu bia nym ko -
le gą. Miał i ma wła sne zda nie, ale nie za ob ser wo wa no, aże by na rzu cał je swo im ró wie śni -
kom […]. Szcze gól nie in te re su je go hi sto ria, a zwłasz cza okres dru giej woj ny świa to wej”78.
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ar chi wal nych akt spraw kar nych z okre su sta nu wo jen ne go, https://www.13grud nia8 1.pl/sip (do -
stęp 20 XI 2012 r.).

73 Re la cja Le cha Ku ro czyc kie go, 4 II 2013 r., zbio ry au to ra.
74 R. Bu dzyń ski, Mo ja dzia łal ność…; K. Sta siew ski, Mo je wspo mnie nia...; A. Ma łysz ka, So li dar -

ność Wal czą ca w po znań skim pod zie miu 1983–1990, pierw sze spoj rze nie na re la cje z in ny mi or ga ni za -
cja mi opo zy cyj ny mi [w:] Or ga ni za cja So li dar ność Wal czą ca w Wiel ko pol sce w la tach 1983–1990, 
red. K. Brzech czyn, P. Zwier nik, Po znań 2009, s. 70–71.

75 Ba za in ter ne to wa Bi blio te ki Na ro do wej: Cza so pi sma pol skie nie za leż ne 1976–1990,
http://mak.bn.org.pl (do stęp 14 XI 2012 r.).

76 Od re dak cji, „Kon fe de rat. Wol ność i Nie pod le głość” 1984, nr 1, s. 1.
77 AIPN Po, 193/382, Po sta no wie nie o tym cza so wym aresz to wa niu Ja ro sła wa Ro lew skie go, k. 4.
78 Ibi dem, Pi smo dy rek cji VIII Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. A. Mic kie wi cza w Po zna niu do kie -

row ni ka Dzia łu Pe ni ten cjar ne go Aresz tu Śled cze go w Po zna niu, 18 X 1985 r., k. 1.
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Za koń cze nie dzia łal no ści przez Gru pę Skon fe de ro wa ną „Od wet” prze rwa ło po raz
dru gi hi sto rię po znań skiej KPN. O ile w ogó le moż na pi sać o cią gło ści. War to bo wiem
pa mię tać, że Gru pa „Od wet” po wsta wa ła spon ta nicz nie, bez żad nej kon sul ta cji z uwię -
zio ny mi przy wód ca mi par tii. Nie ma rów nież śla dów, któ re świad czy ły by (w prze ci wień -
stwie do dzia łań z 1981 r.) o pró bach na wią za nia kon tak tu z War sza wą79.

Jed nak echa te go krót kie go epi zo du mu sia ły prze trwać w śro do wi skach opo zy cyj -
nych Po zna nia kil ka lat, sko ro w 1987 r. Ma ciej Fran kie wicz, cha rak te ry zu jąc owe śro -
do wi ska, mó wił o kon fe de rac kim pi śmie wy da wa nym przez Gru pę „Od wet”, któ ra...
wów czas już nie ist nia ła. Je dy nym pi smem KPN uka zu ją cym się wte dy w Po zna niu były
„Po ko le nia”, okre śla ne w pod ty tu le ja ko: „Pi smo Gru py Ini cja tyw nej Ob sza ru VI KPN”.
Nie moż na wy klu czyć, iż Fran kie wicz po pro stu łą czył no wą ini cja ty wę z tą sprzed dwóch
lat, zwłasz cza że – jak po ka zał na stęp ny  rok – od two rze niem struk tur KPN w Wiel ko -
pol sce za jął się m.in. Ja ro sław Ro lew ski80.

KPN w Ko ni nie

Nie zna nym wąt kiem w hi sto rii wiel ko pol skich struk tur KPN jest dzia łal ność na te re -
nie Ko ni na Pol skiej Par tii Chrze ści jań sko -De mo kra tycz nej An drze ja Ka miń skie go
– ślusa rza za trud nio ne go w Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go „Ko nin”. PPCh-D po wsta ła
w grud niu 1984 r., na to miast ja ko gru pa skon fe de ro wa na w ra mach KPN funk cjo no wa -
ła od 2 wrze śnia 1987 r.81 Od tej po ry wy stę po wa ła pod na zwą: „Kon fe de ra cja Pol ski
Niepod le głej – Chrze ści jań ska De mo kra cja”. W myśl „Oświad cze nia” pod pi sa ne go przez
przed sta wi cie li KPN -ChD oraz Ra dy Po li tycz nej KPN ko niń ska struk tu ra dzia ła ła w ra -
mach VI Ob sza ru KPN, za cho wu jąc swo je wła dze, sta tut i pro gram, a przed sta wi ciel
KPN -ChD wchodził w skład Cen tral ne go Kie row nic twa Ak cji Bie żą cej KPN, struk tu ry
od po wia da ją cej za ca ło kształt dzia łań pro pa gan do wych po dej mo wa nych przez KPN
(m.in. druk i kol por taż pism, or ga ni zo wa nie ak cji pla ka to wych). Nie co dzien ne
w „Oświad cze niu” z 2 wrze śnia 1987 r. jest to, że z jed nej stro ny zo stało pod pi sa ne imien -
nie przez Krzysz to fa Kró la i Ada ma Słom kę ja ko przed sta wi cie li Ra dy Po li tycz nej KPN,
a z dru giej – przed sta wi cie le KPN -ChD wy stę po wa li pod pseu do ni ma mi: „Ho ra cy Mo -
krzysz czak” (An drzej Ka miń ski) i „Le szek Czar ny” (oso ba nie zna na). Uży cie pseu do ni -
mów wska zu je, że oso by ukry wa ją ce się pod ni mi oba wia ły się pod jąć jaw ną dzia łal ność,
co wią za ło się m.in. z po da niem ad re su do mo we go w pra sie pod ziem nej, a tym sa mym
ścią gnię ciem uwa gi SB. Póź niej sze wy da rze nia (re wi zja i prze słu cha nie przez SB w li -
sto pa dzie 1987 r.) do wio dły, że oba wy te by ły słusz ne82.
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79 C. Sta szew ska, Ja ro sław Jan Ro lew ski, http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do -
stęp 14 XI 2012 r.); P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 84.

80 Nasz wy wiad. Roz mo wa ze Ste fa nem Bo brow skim [Ma cie jem Fran kie wi czem] – sze fem So li dar -
no ści Wal czą cej Od dział Po znań, „Czas” 1987, nr 8/9, s. 134–140; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność”
Re gion Wiel ko pol ska…, s. 84; Ba za in ter ne to wa Bi blio te ki Na ro do wej: Cza so pi sma pol skie nie za leż -
ne 1976–1990, http://mak.bn.org.pl (do stęp 14 XI 2012 r.).

81 We dług in for ma cji TW ps. „Adam” spo tka nie, na któ rym pod ję to de cy zję o skon fe de ro wa niu
PPCh-D z KPN, od by ło się 17 IX 1987 r. Zob. AIPN Po, 0187/495, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III -1
WUSW w Po zna niu do na czel ni ka Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW, 18 IX 1987 r., k. 136.

82 Ibi dem, In for ma cja TW ps. „Adam”, 18 IX 1987 r., k. 137–141; ibi dem, „Oświad cze nie”,
2 IX 1987 r., k. 156; ibi dem, In for ma cja TW ps. „Adam”, 16 XI 1987 r., k. 183.
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W chwi li, gdy Andrzej Ka miń ski na wią zał kon takt z Krzysz to fem Kró lem, był już
in wi gi lo wa ny przez Wy dział V WUSW w Ko ni nie. Król w cza sie spo tka nia miał się
zobowią zać do do star cze nia ko niń skiej gru pie środ ków tech nicz nych i fi nan so wych
na pro wa dze nie dzia łal no ści. O ile prze ka zy wa nie kon fe de rac kich wy daw nictw oso bom
zgła sza ją cym się do war szaw skie go miesz ka nia Kró la (bę dą ce go Biu rem KPN) by ło
na po rząd ku dzien nym, o ty le ma ło praw do po dob ne jest, że by cier pią ca na brak roz wi -
nię tej ba zy dru kar skiej Kon fe de ra cja by ła skłon na od stę po wać cen ny sprzęt oso bom zu -
peł nie nie zna nym. Sam Król w swo jej re la cji po twier dzał je dy nie prze ka zy wa nie du żej
ilo ści ma te ria łów pro pa gan do wych KPN83.

Pol ska Par tia Chrze ści jań sko -De mo kra tycz na mu sia ła wcze śniej pro wa dzić dzia ła nia
ma ło za uwa żal ne, gdyż po znań ska SB za in te re so wa ła się or ga ni za cją do pie ro w li sto pa -
dzie 1987 r., kiedy założyła SOS krypt. „Ram zes”. Wcze śniej, bo 27 czerw ca 1986 r.,
zano to wa no jed nak, że w Alek san dro wie Ku jaw skim kol por to wa no dru ko wa ną na po -
wie la czu spi ry tu so wym ga zet kę/ulot kę pt. „Nok turn. Ga zet ka Wol no ści”, sy gno wa ną
przez PPCh-D (pod pi sa li się pod nią „H. Mo krzy szew ski” i „B. Wie nia wa”). Gru pa wy -
da ła rów nież dwa nu me ry pi sma „Dro ga”. Bio rąc pod uwa gę fakt, że zna ne eg zem pla rze
obu pism znaj du ją się je dy nie w do ku men ta cji SOS krypt. „Ram zes” i SOR krypt. „Wy -
buch”, ich na kład mu siał być ni ski, a kol por taż mi zer ny. Sam Ka miń ski, a tym sa mym
PPCh-D, zna lazł się pod lu pą SB wsku tek do no su TW ps. „Adam”, któ ry  to wa rzy szył
mu w wy jaz dach do War sza wy i roz mo wach z Kró lem. „Adam” zo stał na wet wy ty po -
wa ny na kie row ni ka Ko mi te tu Ak cji Bie żą cej miej sco we go ob sza ru KPN84.

Król pla no wał na ba zie tej gru py zaktywizowanie Obszaru VI KPN. Skon tak to wał
w tym ce lu Ka miń skie go i „An drze ja” (nie jest on zna ny z imie nia i na zwi ska) z Woj cie -
chem Pę gie lem i dwo ma stu den ta mi hi sto rii UAM sym pa ty zu ją cy mi z Kon fe de ra cją. Nie -
praw dzi we są jed nak in for ma cje za war te w do no sach „Ada ma”, że Ka miń ski rze ko mo
miał wejść do Ra dy Po li tycz nej KPN, naj wyż szej struk tu ry kie row ni czej par tii. W jej
skład wcho dzi li bo wiem naj waż niej si i spraw dze ni ak ty wi ści, a szef PPCh-D tych wa -
run ków nie speł niał85. Z dru giej stro ny ta ki po mysł mógł być bra ny pod uwa gę z po wo -
du de kla ro wa nej licz by człon ków PPCh -D. W ar chi wum Krzysz to fa Kró la za cho wa ło
się spra woz da nie Ma rii Grzy mi sław skiej z 15 paź dzier ni ka 1988 r., w któ rym po da ła, że
w skład PPCh-D wcho dzi ło 66 osób. W po rów na niu z Po zna niem, w któ rym w tym cza -
sie wy mie nia no 16 człon ków KPN, by ła to licz ba im po nu ją ca. Do dać trze ba, że by ły to
oso by, któ re opła ci ły skład ki człon kow skie86. In na spra wa, że to licz by zu peł nie abs trak -
cyj ne. Tak sil na gru pa KPN dzia ła ją ca w Ko ni nie by ła by jed ną z więk szych nie tyl ko
w Wiel ko pol sce. Po zo sta je kwe stią otwar tą, czy skład ki zo sta ły po kry te przez sa me go
Ka miń skie go, któ ry chciał wzmoc nić przez to swo ją po zy cję, czy mo że w in ny spo sób.
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83 Ibi dem, Mel du nek o za ło że niu SOS krypt. „Ram zes”, 3 XI 1987 r., k. 11–12; Re la cja Krzysz to fa
Kró la, 19 XII 2012 r., na gra nie w zbio rach au to ra.

84 AIPN By, 072/210, t. 2, Plan czyn no ści ope ra cyj nych pro wa dzo nych w ra mach SOR krypt. „Wy -
buch” w związ ku z za gro że niem ulot ką „Nok turn”, 20 VI 1986 r., k. 18 i nn.; AIPN Po, 0187/495, Wnio -
sek o wszczę cie SOS krypt. „Ram zes”, 2 XI 1987 r., k. 4; ibi dem, Pi smo za stęp cy na czel ni ka
Wy dzia łu III WUSW we Wło cław ku do na czel ni ka Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW, b.d., k. 78; „Po -
znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1989, nr 4.

85 AIPN Po, 0187/495, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych do SOS krypt. „Ram zes”, 3 XI 1987 r.,
k. 13–20; Re la cja Krzysz to fa Kró la, 19 XII 2012 r., na gra nie w zbio rach au to ra.

86 Ar chi wum Krzysz to fa Kró la, Stan człon kow ski Ob sza ru VI KPN na dzień 15 XI 1988 r., b.p.
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Moż na  za tem za ło żyć, że je że li w roz mo wach z Kró lem pa da ły po dob ne licz by, wciąg -
nię cie li de ra PPCh -D do Ra dy Po li tycz nej KPN by ło by praw do po dob ne.

W ra mach pro wa dzo nych dzia łań ko niń sko -po znań ska gru pa prze pro wa dzi ła ak cję
ulot ko wą przed rocz ni cą Świę ta Od zy ska nia Nie pod le gło ści w 1987 r., a tak że pla no wa -
ła za pro sić Lesz ka Mo czul skie go. Do wi zy ty osta tecz nie nie do szło „ze wzglę dów or ga -
ni za cyj nych”. W lu tym 1988 r. uda ło się na to miast przed sta wi cie lo wi KPN -ChD
uczest ni czyć w spo tka niu człon ków Kon fe de ra cji z róż nych re gio nów kra ju, w któ rym
brał udział tak że Mo czul ski87.

Po znań ska SB po sta no wi ła wy ko rzy stać TW ps. „Adam” do spe ne tro wa nia po wsta -
ją cych struk tur. Do ce lo wo my śla no na wet o wy ko rzy sta niu go w śro do wi sku war szaw -
skim. Wśród pla no wa nych dzia łań ofi cer Wy dzia łu III -1 WUSW w Po zna niu kpt. An drzej
Spy chaj wy mie niał m.in. „po głę bia nie je go [K. Kró la – G.W.] za ufa nia i w efek cie
do ewen tu al ne go dal sze go awan so wa nia w struk tu rze KPN; usta la nie, roz po zna wa nie
osób dzia ła ją cych na rzecz KPN w War sza wie i Po zna niu, a tak że za mie rzeń i pla nów
KPN na naj bliż szą przy szłość”88. Przy oka zji agent miał umie jęt nie pod wa żać po zy cję
Ka miń skie go. Po przez „Ada ma” usi ło wa no tak że wpro wa dzić w ro li łącz ni ka z War sza -
wą ko lej ne go agen ta – TW ps. „Wilk”, któ ry miał  prze wo zić wy daw nic twa dru go obie -
go we ze stolicy, a w póź niej szym okre sie udo stęp niać lo kal na po trze by kon spi ra cyj nej
dru kar ni. Z ana li zy za cho wa nych do ku men tów wy ni ka, że spra wy zwią za ne z ba zą po li -
gra ficz ną by ły głów nym przed mio tem za in te re so wa nia SB, któ rej za le ża ło na usta le niu
na zwisk dru ka rzy, kol por te rów oraz miejsc prze cho wy wa nia sprzę tu89.

„Bez pie ka”, koń cząc w czerw cu 1988 r. SOS krypt. „Ram zes”, przy pi sy wa ła so bie
znaczne suk ce sy w roz pra co wa niu ko niń skiej gru py KPN. Do strze ga no przy tym du żą
ro lę TW ps. „Adam”. Zo sta ło to za zna czo ne m.in. w jed nym z koń co wych do ku men tów
pro wa dzo ne go roz pra co wa nia: „Istot ną ro lę w spra wie ode gra ło na sze źró dło, któ re ma -
jąc za za da nie in spi ro wa nie dzia łal no ści KPN na te re nie tzw. Ob sza ru VI, w isto cie sta -
no wi ło czyn nik ha mu ją cy ten pro ces. Je go «in do len cja or ga ni za cyj na» po wo do wa ła
znie chę ce nie po ten cjal nych dzia ła czy KPN do or ga ni zo wa nia się na rzecz tej or ga ni za -
cji”90. We wnio sku koń czą cym spra wę wy sta wio no ko niń skiej ini cja ty wie ni ską oce nę.
Stwier dzo no, że roz pra co wy wa ne oso by nie pod ję ły ak tyw no ści opo zy cyj nej na te re nie
Po zna nia, co przy pi sy wa no głów nie działaniom TW ps. „Adam”91.

Ska la in wi gi la cji KPN -ChD przez SB jest trud na do jed no znacz nej oce ny. Głów ną
przy czy ną tej sy tu acji jest to, że oprócz dzia łań pro wa dzo nych przez Wy dział III -1 WUSW
w Po zna niu ak tyw ność na tym po lu wy ka zy wał rów nież Wy dział V WUSW w Ko ni nie.
Nie ste ty, spra wa pro wa dzo na przez tę jed nost kę „bez pie ki” nie za cho wa ła się. Dla te go też
in for ma cje trze ba czer pać ze źró deł po bocz nych, ta kich jak SOS krypt. „Ram zes”, w któ -
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87 AIPN Po, 0187/495, Mel du nek uzu peł nia ją cy nr 293/87, 30 XI 1987 r., k. 21; ibi dem, Mel du nek
nr 34/88, [lu ty 1988 r.], k. 27.

88 Ibi dem, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych do SOS krypt. „Ram zes”, 3 XI 1987 r., k. 16.
89 Ibi dem, k. 13–20; ibi dem, Plan wpro wa dze nia TW ps. „Wilk” do SOS krypt. „Ram zes”, 9 XII

1987 r., k. 23–24. TW ps. „Wilk” zo stał za re je stro wa ny 23 IV 1986 r. przez Wy dział III WUSW w Po -
zna niu, ak ta znisz czo no w grud niu 1989 r. Zob. Wy pis z dzien ni ka re je stra cyj ne go WUSW w Po zna niu,
Protokół bra ko wa nia akt nr 68, 14 XII 1989 r.

90 Ibi dem, Mel du nek koń co wy nr 130/88, [czer wiec 1988 r.], k. 30.
91 Ibi dem, Wnio sek o za koń cze nie SOS krypt. „Ram zes”, 24 VI 1988 r., k. 9–10.
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rej  znajduje się ko re spon den cja pro wa dzo na mię dzy obie ma jed nost ka mi or ga nów bez -
pie czeń stwa. Wy ni ka z niej, że TW ps. „Adam” był pod sta wo wym źró dłem wy ko rzy sty -
wa nym w spra wie. W ma te ria łach za cho wa nych po WUSW w Ko ni nie znajduje się tak że
tecz ka oso by in for mu ją cej o pseudonimie „Mie tek” do ty czą ca An drze ja Ka miń skie go,
acz kol wie k jest ona moc no wy bra ko wa na i nie ma w niej do wo dów re al nej współ pra cy,
czy li dono sów, zo bo wią za nia do współ pra cy czy po kwi to wań od bio ru pie nię dzy. Z jej lek -
tu ry moż na się do wie dzieć, że pierw sze za in te re so wa nie Wy dzia łu V WUSW w Ko ni nie
Ka miń skim mia ło miej sce w lip cu 1987 r., kie dy to spraw dza no go w ma te ria łach ewi -
den cyj nych Wy dzia łu „C” miej sco we go WUSW. Ko lej ną pew ną da tą jest do pie ro moment
wy re je stro wa nia „Miet ka” – 17 ma ja 1990 r. Wy re je stro wa nie pro wa dzą cy go oficer
uzasad niał na stę pu ją co: „Po dyk to wa ne jest to od mo wą dal szej współ pra cy. Do tych cza so -
wa współ pra ca ne ga tyw nie wpły wa ła na psy chi kę o[so by] i[nfor mu ją cej]. O[so ba] i[nfor -
mu ją ca] nie wy ra ża zgo dy na współ pra cę w przy szło ści”92. Z za cho wa nej kar ty 
EO -4/77 wy ni ka, że Ka miń skie go po zy ska no 11 li sto pa da 1987 r. ja ko TW ps. „Mie tek”.
W do ku men tach nie ma jed nak in for ma cji, w ja kich spra wach mia no go wy ko rzy sty wać.
War to za uwa żyć, że Ka miń ski był jed nym z fi gu ran tów SOR krypt. „Ko mi tet”, do ty czą -
cej Ko mi te tu Za kła do we go NSZZ „So li dar ność” po wsta łe go w KWB „Ko nin”. SB
wszczę ła ją 15 li sto pa da 1988 r. i wśród wy mie nio nych w spra wie źró deł in for ma cji TW
ps. „Mie tek” nie fi gu ru je, co wskazuje, że już wte dy nie utrzy my wał kon tak tów na tu ry
kon fi den cjo nal nych z „bez pie ką”93. Co wię cej, Ka miń ski w pro wa dzo nej ko re spon den cji
mię dzy jed nost ka mi SB z Ko ni na i Po zna nia, za war tej w SOS krypt. „Ram zes”, wy stę pu -
je w cha rak te rze oso by in wi gi lo wa nej. Jed nak w tym przy pad ku by ło to ra czej stan dar do -
we dzia ła nie kon spi ru ją ce oso bę trak to wa ną ja ko TW niż do wód za prze sta nia współ pra cy.

Naj prost sze w spra wie wy da je się wy ja śnie nie, dla cze go tecz ka „Miet ka” zo sta ła
zarchi wi zo wa na ja ko tecz ka oso by in for mu ją cej, a nie tecz ka taj ne go współ pra cow ni ka.
Ka te go ria „oso ba in for mu ją ca” zo sta ła wpro wa dzo na (ja ko ka te go ria oso bo we go źró dła
in for ma cji) In struk cją nr 00102 z dnia 9 grud nia 1989 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad
dzia łal no ści ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa94. We dług za pi sów ewi den cyj nych
„Miet ka” prze kwa li fi ko wa no z TW na OI 16 mar ca 1990 r., czy li nie dłu go przed je go
od mo wą współ pra cy.

Ist nie ją jed nak do wo dy świad czą ce o re al nej współ pra cy Ka miń skie go z SB już od li -
sto pa da 1987 r. W ma te ria ła ch jed ne go z dzia ła czy opo zy cyj nych Ma riu sza Cha tła sa za -
cho wa ły się bo wiem mel dun ki skła da ne przez TW ps. „Mie tek”. W do no sach są  po da ne
m.in. in for ma cje o po wo ła niu i skła dzie Ra dy Po li tycz nej PPCh -D, wy jaz dach człon ków
or ga ni za cji do Krzysz to fa Kró la, po dej mo wa nych na bie żą co w tym gro nie de cy zjach95.
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92 AIPN Po, 0029/2330, Ra port st. insp. M[iro sła wa] Tra ci łow skie go, 17 V 1990 r., k. 11.
93 AIPN Po, 035/1259, Wy kaz oso bo wych źró deł in for ma cji wy ko rzy sty wa nych w spra wie krypt.

„Ko mi tet”, b.d., k. 71.
94 In struk cja ta wpro wa dza ła trzy ro dza je oso bo wych źró deł in for ma cji: taj ny współ pra cow nik, oso -

ba in for mu ją ca oraz kon sul tant. Oso bę in for mu ją cą de fi nio wa no na stę pu ją co: „Do raź nie, w spo sób taj -
ny po ma ga Służ bie Bez pie czeń stwa, w szcze gól no ści po przez udzie la nie in for ma cji in te re su ją cych tę
służ bę o oso bach, zda rze niach i zja wi skach”. In struk cje pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa
(1945–1989), wstęp i oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 142.

95 AIPN Po, 0029/2047, Tecz ka kan dy da ta na taj ne go współ pra cow ni ka dot. Ma riu sza Cha tła sa, k. 15 i nn.
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Wart od no to wa nia jest fakt, że „Miet ka” pro wa dził funkcjonariusz Wydziału V (na -
stęp nie Wy dzia łu Ochro ny Go spo dar ki) WUSW w Ko ni nie chor. Mi ro sław Tra ci łow -
ski, któ ry od po wia dał za in wi gi la cję ca łej KPN -ChD96. Po dej mo wał on dzia ła nia
ofen syw ne, któ re świad czą o chę ci prze ję cia peł nej kon tro li nad ca łą gru pą. Od mar -
ca 1988 r. pla no wał zwer bo wać wspo mnia ne go Ma riu sza Cha tła sa, u któ re go opo zy cjo -
ni ści ch cie li u miej sco wić dru kar nię. Osta tecz nie kon kret nych dzia łań wo bec Cha tła sa
nie pod ję to, a w kwiet niu 1990 r. st. chor. Tra ci łow ski „w związ ku ze zmia ną sy tu acji
ope ra cyj nej” przed ło żył prze ło żo nym ra port o za nie cha niu dal szych prób wer bun ku97.
W tym sa mym cza sie funk cjo na riusz po dob ne kro ki przed się wziął wo bec dru giej oso -
by, z któ rą Ka miń ski jeź dził do War sza wy, czy li Ta de usza Si kor skie go. Z per spek ty wy
SB było to ra cjo nal ne po su nię cie, zwłasz cza że Si kor ski zo stał łącz ni kiem ca łej gru py
ze stolicą. Przy wo ził stam tąd kon fe de rac ką pra sę, spo ty kał się z Kró lem i Mo czul skim.
Nie któ re wy jaz dy nie by ły kon sul to wa ne z Ka miń skim98. W obu przy pad kach chor. Tra -
ci łow ski ze brał in for ma cje na te mat kan dy da tów na TW, tzn. przej rzał ich do ku men ty
pra cow ni cze z KWB „Ko nin” i prze py tał na ich te mat „Miet ka”. Nie prze pro wa dził jed -
nak z ni mi roz mo wy wer bun ko wej. Trud no po wie dzieć, dla cze go tak się sta ło. W przy -
go to wa nych pla nach prze wi dy wał ta ką roz mo wę w ma ju 1988 r. z Si kor skim
i w czerw cu tego roku z Cha tła sem.

Re asu mu jąc, przy pa dek KPN -ChD jest przy kła dem ak tyw nych dzia łań ope ra cyj nych
po dej mo wa nych przez dwie nie za leż ne od sie bie jed nost ki SB (Wy dział V WUSW w Ko -
ni nie i Wy dział III -1 WUSW w Po zna niu), któ re cho ciaż ze so bą współ pra co wa ły, naj -
pew niej nie dzie li ły się ca łą wie dzą na te mat po sia da nych w KPN -ChD taj nych
współ pra cow ni ków. Po mi mo te go uda ło im się spraw nie dez in te gro wać śro do wi sko
i w za sa dzie or ga ni za cja ni gdy nie wy szła po za krąg bli skich współ pra cow ni ków Ka miń -
skie go, któ re go ro la rów nież po zo sta je dwu znacz na.

Z pew no ścią dzia łal ność „Ada ma” oraz in for ma cje uzy ski wa ne od „Miet ka” wpły -
nę ły na za ha mo wa nie roz wo ju miej sco wych struk tur KPN, ale nie za trzy ma ły go cał ko -
wi cie. An drzej Ka miń ski  prze wod ni czył ko niń skiej gru pie skon fe de ro wa nej w KPN
jesz cze w po ło wie ma ja 1990 r., a więc w cza sie, gdy od mó wił dal szej współ pra cy z SB99.

Wy bo ry czerw co we i okres trans for ma cji

Nie za leż nie od ko niń skich ini cja tyw pod ko niec lat osiem dzie sią tych  co raz wi docz -
niej sza by ła dzia łal ność kon fe de ra tów w Po zna niu. W 1988 r. Ja ro sław Ro lew ski za ło żył
„Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” („PIK”). Ini cja ty wa mia ła ofi cjal ne po par cie
władz cen tral nych KPN, cze go wy ra zem jest pu bli ka cja w pierw szym nu me rze pi sma
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96 Jesz cze w 1982 r. to wła śnie Tra ci łow ski  był ofi ce rem od po wia da ją cym za zba da nie ko niń skie go
epi zo du w dzia łal no ści RRN. Zob. AIPN Po, 035/1032, KE krypt. „Ele ment”, k. 45 i nn.

97 AIPN Po, 0029/2047, Plan opra co wa nia kan dy da ta na TW, 1 III 1988 r., k. 4–4v; ibi dem, Ra port
dot. za nie cha nia opra co wy wa nia kan dy da ta na TW, 25 IV 1990 r., k. 65.

98 AIPN Po, 0029/2046, Wnio sek o opra co wa nie kan dy da ta na TW, 1 III 1988 r., k. 4; ibi dem, Ra -
port dot. za nie cha nia opra co wy wa nia kan dy da ta na TW, 25 IV 1990 r., k. 75.

99 AIPN Po, 0187/495, In for ma cja TW ps. „Adam”, 22 X 1987 r., k. 170, 172; Ar chi wum Krzysz to -
fa Kró la, Wnio sek Ra dy Po li tycz nej Pol skich Ugru po wań Chrze ści jań skiej De mo kra cji Skon fe de ro wa -
nych w KPN o przy zna nie człon ko stwa rze czy wi ste go w KPN dzia ła czom PUChD, 4 V 1990 r., b.p.
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„PIK” („Poznański Informator Konfederatów”) 1989, nr 9, s. 1. 

Ze zbiorów Jarosława Rolewskiego
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wy wia du z Lesz kiem Mo czul skim, pod zna czą cym ty tu łem Co się dzie je z KPN? Li der
Kon fe de ra cji na tak po sta wio ne py ta nie od po wia dał: „Do brze się dzie je, roz wi ja się. Nie -
ste ty, Po znań jest chy ba na szym naj słab szym ośrod kiem w ca łej Pol sce […]. W naj bliż -
szym ro ku chce my wcią gnąć no we ośrod ki, że by Kon fe de ra cja by ła wszę dzie wi docz na.
To oczy wi ście ozna cza, że mu sia ła by być wi docz na w Po zna niu”100.

Mi mo że – jak po da je Prze my sław Zwier nik – ini cja ty wa wy da nia pi sma na ro dzi ła się
wśród sym pa ty ków KPN, to w mo men cie uka za nia się pierw sze go nu me ru nie by ło ono
or ga nem Kon fe de ra cji. Na ostat niej stro nie pierw sze go nu me ru hu mo ry stycz nie pisa no:
„Pew ne go dnia spo tka ła się gru pa sym pa ty ków KPN… I tak po wstał «Po znań ski Infor -
ma tor Kon fe de ra tów»”101. „PIK” ofi cjal nym pi smem Kie row nic twa Ak cji Bie żą cej VI Ob -
sza ru KPN zo stał od  na stęp ne go nu me ru, czy li od paź dzier ni ka 1988 r. Na stą pi ło to
po po łą cze niu dwóch po znań skich ini cja tyw ma ją cych na ce lu re ak ty wo wa nie w re gio nie
KPN: wspo mnia nych wy żej dzia łań Ro lew skie go oraz ak tyw no ści kra ko wia ni na Woj cie -
cha Pę gie la, któ ry czę sto po ja wiał się w Po zna niu z po wo dów oso bi stych. Je go wi zy ty
w Wiel ko pol sce prze ło ży ły się rów nież na od ro dze nie lo kal nej struk tu ry Kon fe de ra cji. Za -
nim do te go do szło, w kwiet niu 1988 r. w pi śmie „Pił sud czyk Wiel ko pol ski” uka zał się
ko mu ni kat nr 1 po świę co ny rocz ni cy uchwa le nia kon sty tu cji kwiet nio wej, sy gno wa ny
przez Tym cza so we Kie row nic two Ak cji Bie żą cej Ob sza ru VI KPN. Jest to pierw szy zna -
ny do ku ment pod pi sa ny przez wła dze ob sza ru wiel ko pol skie go. Dzi wi fakt, że opu bli ko -
wa no go w pi śmie wy da wa nym nie przez KPN, lecz Mło dzie żo wy Ruch Nie pod le głość,
któ ry bar dziej cią żył w kie run ku So li dar no ści Wal czą cej. Po nad to „Pił sud czy ka Wiel ko -
pol skie go” wy da wa no we Wro cła wiu, a nie w Wiel ko pol sce (dla zmy le nia SB jako miej -
sce wy da wa nia po da wa no w wi nie cie Lesz no). Być mo że by ło to zwią za ne z bra kiem
moż li wo ści dru ku w sa mym Po zna niu. Krzysz tof Król wspo mi nał, że Pę giel, ko rzy sta jąc
ze swo ich kon tak tów, część po znań skich wy daw nictw dru ko wał w Kra ko wie102.

Ak tyw ność po znań skiej KPN w la tach 1988–1989 ob ja wia ła się nie tyl ko dru ko wa -
niem i kol por ta żem pra sy oraz ulo tek. Naj wi docz niej szą dla ogó łu spo łe czeń stwa for mą
tej ak tyw no ści by ły ma ni fe sta cje or ga ni zo wa ne we współ pra cy z in ny mi gru pa mi opo -
zy cyj ny mi. Cel ta kich wy stą pień już w kwiet niu 1988 r. wyjaśniał Krzysztof Król na ła -
mach dru go obie go wej pra sy: „Pro gra mo wo uwa ża my, iż de mon stra cje, po cząw szy
od naj bar dziej ogra ni czo nych, skrom nych w środ kach i wy ma ga ją cych mi ni mal ne go zde -
cy do wa nia od ich uczest ni ków, są i bę dą sta łą for mą dzia ła nia. Nie praw da, że są one zbyt
kosz tow ne. Praw da, że są dzia ła niem si ło wym. Są po ka za niem si ły so bie sa me mu, umoc -
nie niem się przez świa do mość od waż nej i gru po wej ak cji. Są po ka za niem si ły spo łe czeń -
stwu, że nie jest osa mot nio ne i że nie wszyst ko stra co ne. Są po ka za niem si ły – wro go wi,
aby nie czuł się ni gdy bez piecz ny. Ma ni fe sta cje są po nad to wresz cie spraw dze niem opo -
zy cji w wal ce, we ry fi ka cją zna cze nia po szcze gól nych ugru po wań, przy go to wa niem
do bar dziej ma so wych ak cji ulicz nych”103.
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100 Co się dzie je z KPN? – od po wia da L. Mo czul ski, „Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1988,
nr 1, s. 1.

101 Ibi dem, s. 4.
102 Ibi dem, s. 1; A. Adam ski, Mło dzie żo wy Ruch Nie pod le głość, www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl

(do stęp 14 XI 2012 r.); P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion Wiel ko pol ska…, s. 89; Re la cja Krzysz -
to fa Kró la, 19 XII 2012 r., na gra nie w zbio rach au to ra.

103 K. Król, Spo tkaj my się na uli cach, „Ga ze ta Pol ska” 1988, nr 7, s. 1.
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Ja ko przy kła dy  te go ty pu dzia łań w Po zna niu w 1988 r. wy mie nić na le ży przede
wszyst kim udział kon fe de ra tów w nie za leż nych ob cho dach rocz ni cy od zy ska nia nie pod -
le gło ści, a tak że w ko lej nej rocz ni cy wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go. W obu tych przy -
pad kach wśród uczest ni ków da ło się za uwa żyć trans pa ren ty z na pi sa mi „KPN”, ale
do pie ro ob cho dy 126. rocz ni cy wy bu chu po wsta nia stycz nio we go sta ły się oka zją do wy -
gło sze nia oko licz no ścio wych prze mó wień (wspól nie z przed sta wi cie la mi SW). Po czą -
tek ro ku 1989 zresz tą ob fi to wał w de mon stra cje. Ko lej ną oka zją do za pre zen to wa nia
kon fe de rac kich trans pa ren tów był dru gi dzień lu te go, w któ rym z ini cja ty wy NZS od był
się wiec pod Col le gium No vum UAM. Dzie sięć dni póź niej kon fe de ra ci uczest ni czy li
w ma ni fe sta cji przy po mi na ją cej o 44. rocz ni cy pod pi sa nia po ro zu mień jał tań skich. Prze -
ma sze ro wa no wów czas od klasz to ru Je zu itów pod po mnik Ofiar Czerw ca 1956. De mon -
stra cje nie za wsze prze bie ga ły w po waż nej at mos fe rze. Przy kła dem mo że być hap pe ning
zor ga ni zo wa ny 22 lu te go 1989 r. przez KPN i SKOS, pod czas któ re go oko ło ty sią ca osób
ubra nych w czap ki z czer wo ną gwiaz dą i „uzbro jo nych” w atra py ka ra bi nów oraz por -
tre ty Le ni na i Sta li na prze ma sze ro wa ło z po znań skie go Ryn ku pod gmach KW PZPR.
Jak in for mo wał „Ty go dnik Ma zow sze”, naj za baw niej szy trans pa rent nie sio ny przez de -
mon stran tów gło sił: „Ro sną nam ła ny zbo ża, śmie je się lim ba zie lo na, te go wszyst kie go
byś nie miał, gdy by nie Ar mia Czer wo na”105. Udział w na stęp nych de mon stra cjach (nie
tyl ko w Po zna niu) prze rwa ła de cy zja Ra dy Po li tycz nej KPN o za wie sze niu tej for my
dzia łal no ści od 27 lu te go do 6 mar ca 1989 r., co mia ło bez po śred ni zwią zek z ob ra da mi
Okrą głe go Sto łu oraz dru gą tu rą III Kon gre su KPN. Szyb ko jed nak po wró co no do udzia -
łu w wie cach. Już 8 mar ca w Po zna niu od by ła się ma ni fe sta cja w 21. rocz ni cę wy da rzeń
mar co wych, a w czerw cu pro te sto wa no pod ha słem: „So wie ci do do mu”. War to do dać,
że ak cje pro te sta cyj ne  wy ra ża ją ce sprze ciw wo bec obec no ści wojsk so wiec kich
na terytorium Pol ski KPN prze pro wa dzał w ca łym kra ju106.

Współ dzia ła nie or ga ni za cji opo zy cyj nych o pro fi lu nie pod le gło ścio wym by ło za uwa -
żal ne w Po zna niu nie tyl ko pod czas ma ni fe sta cji. Przy kła dem ta kiej współ pra cy by ło
otwar cie 12 stycz nia 1989 r. w pry wat nym miesz ka niu Alek san dry Bes sert (zwią za nej
z PPS) przy ul. Gwar dii Lu do wej (obec nie ul. Wierz bię ci ce) punk tu in for ma cyj ne go par -
tii i or ga ni za cji po li tycz nych Wiel ko pol ski. Tym sa mym miej sce do pro wa dze nia swo jej
dzia łal no ści zna leź li człon ko wie KPN, PPS, LDP „N”, SW i Nie za leż ne go Ru chu Lu do -
we go „So li dar ność”107.

Czas ma ni fe sta cji sprzy jał tak że po wsta wa niu grup mło dzie żo wych Kon fe de ra cji. Nie
ina czej by ło w Po zna niu, gdzie ak tyw ność wy ka zy wa ła Mło dzie żo wa Or ga ni za cja KPN.
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104 Hap pe nin gi cią gle w mo dzie, „Ty go dnik Ma zow sze” 1989, nr 284, s. 3.
105 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, sygn. 16/101, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Po -

zna niu do Pro ku ra tu ry Re jo no wej dla Dziel ni cy Sta re Mia sto w Po zna niu, 30 I 1989 r., k. 185; ibi dem,
In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Po zna niu, 10 II 1989 r., k. 132–135; 11 li sto pa da,
„Ga ze ta Pol ska” 1988, nr 17, s. 3; Wie ści, „Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1988, nr 3, s. 4; Wie -
ści, „Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1989, nr 5, s. 4; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność” Re gion
Wiel ko pol ska…, s. 89.

106 Wie ści, „Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1989, nr 5, s. 4; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność”
Re gion Wiel ko pol ska…, s. 88.

107 Wie ści, „Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1989, nr 6, s. 4; Wie ści, „Po znań ski In for ma tor
Kon fe de ra tów” 1989, nr 7, s. 4; In for ma cje, „War ta” 1988, nr 1, s. 3; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność”
Re gion Wiel ko pol ska…, s. 90.
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To wła śnie jej człon ko wie by li uczest ni ka mi zgro ma dzeń i hap pe nin gów or ga ni zo wa -
nych na uli cach mia sta. W Po zna niu wy da no przy naj mniej po jed nym nu me rze pism skie -
ro wa nych do mło dzie ży: w paź dzier ni ku 1988 r. – „War tę”, a we wrze śniu 1989 r. – „Głos
Or ląt”. Istot nym ele men tem dzia łal no ści grup mło dzie żo wych by ły ak cje ko ja rzą ce się
z ma łym sa bo ta żem, m.in. ma lo wa nie na pi sów na mu rach przy ul. Strze lec kiej, mo ście
Mar chlew skie go (obec nie Kró lo wej Ja dwi gi) czy mu rach VI LO108.

Po dob ną dzia łal ność pro wa dzi ła za ło żo na w 1988 r. Gru pa Aka de mic ka KPN. Na le -
ża ło do niej osiem osób, w tym pięć z miej sco wej po li tech ni ki (m.in. Ja ro sław Ro lew ski,
Prze my sław Ma zur kie wicz), dwie z Aka de mii Me dycz nej (m.in. Da riusz Wo ło wiec) i jed -
na z UAM. W za sa dzie dzia łal ność GA KPN i NZS po kry wa ła się ze so bą. Człon ko wie
Gru py Aka de mic kiej wy da li w paź dzier ni ku 1988 r. oświad cze nie po pie ra ją ce NZS oraz
de kla ro wa li go to wość włą cze nia się do prac Zrze sze nia. Wśród przy kła dów ak tyw no ści
GA wy mie nić moż na m.in. kol por taż tek stu skie ro wa ne go do ofi ce rów „lu do we go” Woj -
ska Pol skie go opi su ją ce go sys tem pod le gło ści WP wo bec Ar mii Czer wo nej, a tak że wy -
da nie oświad cze nia, w któ rym po stu lo wa no zmniej sze nie li czeb no ści ka dry za wo do wej
i re duk cję wy dat ków na ar mię o po ło wę. W tym sa mym do ku men cie wzy wa no do skró -
ce nia cza su  od by wa nia  za sad ni czej służ by woj sko wej do jed ne go ro ku, a dla ab sol wen -
tów stu diów wyż szych – do trzy mie sięcz ne go prze szko le nia woj sko we go. Żą da no
rów nież wy co fa nia wojsk so wiec kich z kra ju. GA KPN, po dob nie jak jej młod szy od po -
wied nik, prze pro wa dza ła ak cje ulot ko we oraz ma lo wa nie na pi sów na mu rach. Na to miast
w lu tym 1989 r., z ini cja ty wy Ro lew skie go, Gru pa Aka de mic ka roz po czę ła wy da wa nie
wła sne go pi sma – „In wi gi la tor”109.

Na po cząt ku te go sa me go mie sią ca od był się w War sza wie III Kon gres Kon fe de -
ra cji Pol ski Nie pod le głej. Zo stał on po prze dzo ny in ten syw ny mi przy go to wa nia mi.
Na te re nie ca łe go kra ju pro wa dzo no we ry fi ka cję człon ków or ga ni za cji oraz wy ła nia -
no de le ga tów. Uspraw nie niu pro ce du ry wy ła nia nia kan dy da tów miał słu żyć po dział
kra ju na pięć tzw. na dob sza rów. Ze bra nie Na dob sza ru Wiel ko pol sko -Po mor skie go
(bar dzo zbli żo ne go za się giem do Ob sza ru IV z 1979 r.) mia ło miej sce 28 stycz -
nia 1989 r. w ko ście le św. Bry gi dy w Gdań sku. Zor ga ni zo wa no je „pół kon spi ra cyj -
nie”, gdyż mi mo sto so wa nia pew nych re guł kon spi ra cji (np. od bie ra nie  de le ga tów
przez łącz ni ków) trud no by ło za cho wać je w ta jem ni cy, tym bar dziej że od by wa ło
się ono w ko ście le bę dą cym oa zą opo zy cji i tym sa mym nie ustan nie ob ser wo wa nym
przez SB. We dług usta leń gdań skiej „bez pie ki” do mia sta przy by li przed sta wi cie le
struk tur KPN z To ru nia, Po zna nia, Byd gosz czy, Szczeci na i Gru dzią dza. Ob ra dom
prze wod ni czył Zyg munt Łe nyk, a to wa rzy szył mu in ny czło nek Ra dy Po li tycz nej
KPN – Krzysz tof Król. Spo tka nie by ło „za bez pie cza ne” przez SB, któ ra uwiecz ni ła
je go uczest ni ków na fo to gra fiach, ro ze sła nych póź niej do wo je wódz kich urzę dów
spraw we wnętrz nych w ce lu iden ty fi ka cji po szcze gól nych osób. Nie uda ło się usta -
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108 Wie ści, „Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1989, nr 5, s. 4. 
109 AIPN, 0716/150, t. 1, In for ma cja na te mat dzia łal no ści Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej, [sty -

czeń 1989 r.], k. 81–83; AIPN Sz, 0011/2077, t. 2, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Gdań sku
do na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Szcze ci nie, 1 II 1989 r., k. 3; AIPN Gd, 0027/3838, Pi smo na czel -
ni ka Wy dzia łu III WUSW w Po zna niu do na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Gdań sku, 10 III 1989 r.,
k. 89; P. Mu szyń ski, op. cit., s. 39. Krzysz tof Król nie po twier dził udzia łu de le ga tów z Po zna nia w gdań -
skim spo tka niu.
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lić, kto był przed sta wi cie lem Wiel ko pol ski na stycz nio wym zjeź dzie. Nie uda ło się
to tak że po znań skiej SB110.

Na III Kon gre sie KPN – roz bi tym 4 lu te go 1989 r. przez MO i SB – z Wiel ko pol ski
by li obec ni: Da riusz Szyn dler, Ilo na Ka zi mier czak, Mał go rza ta Szraj ber oraz Ma ria Grzy -
mi sław ska. Moż na do tej gru py za li czyć rów nież Woj cie cha Pę gie la, któ ry dzie lił swo ją
ak tyw ność mię dzy Kra ko wem a Po zna niem1 11. Ko lej ną pró bę prze pro wa dze nia kon gre -
su pod ję to 4 mar ca w Kra ko wie. Tym ra zem obe szło się bez in ter wen cji sił mi li cyj nych.
W wy bra nej Ra dzie Po li tycz nej KPN zna lazł się Pę giel, któ ry ofi cjal nie kan dy do wał ja -
ko przed sta wi ciel ob sza ru po znań skie go. Do Ko mi sji Re wi zyj nej do sta ła się Ma ria Grzy -
mi sław ska (jed na z nie wie lu osób w po znań skim KPN z 1989 r. dzia ła ją ca w or ga ni za cji
jesz cze przed sta nem wo jen nym). Na III Kon gre sie pod ję to de cy zję o re or ga ni za cji obsza -
rów po przez zmniej sze nie ich licz by. Uchwa lo no za tem po dział re gio nal ny KPN na 6 ob -
sza rów. Po znań (ja ko sie dzi ba ob sza ru) zna lazł się w Ob sza rze Za chod nim wraz z ta ki mi
ośrod ka mi jak: Szcze cin, Go rzów Wiel ko pol ski, Pi ła, Zie lo na Gó ra, Lesz no, Ko nin i Ka -
lisz)112. Zlo ka li zo wa nie sie dzi by ob sza ru w Po zna niu – kosz tem Szcze ci na – mo gło świad -
czyć o ro sną cej po zy cji ośrod ka wiel ko pol skie go i od wró ce niu ról w sto sun ku
do ro ku 1981, gdy w sto li cy Wiel ko pol ski po dej mo wa no pierw sze pró by two rze nia ko -
mó rek KPN.

Pod czas III Kon gre su pod ję to (nie bez kon tro wer sji) de cy zję, że KPN wy sta wi włas -
nych kan dy da tów w zbli ża ją cych się re gla men to wa nych wy bo rach par la men tar nych.
W Po zna niu zo sta li ni mi: pra cow nik na uko wy Aka de mii Rol ni czej Ma ciej Urbań ski oraz
Woj ciech Pę giel. Obaj, z uwa gi na du że po par cie kontr kan dy da tów „so li dar no ścio wych”,
mie li dość ni kłe szan se na suk ces. Urbań ski zmie rzył się z bę dą cą wów czas ad iunk tem
na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza Han ną Su choc ką. Na to miast Pę giel ry wa li zo -
wał z prze wod ni czą cym re gio nal nej „So li dar no ści” i za słu żo nym dzia ła czem „so li dar -
no ścio we go” pod zie mia Le onar dem Szy mań skim113. Trze ba jed nak do dać, że sa mo
wy sta wie nie dwóch kan dy da tów w Po zna niu by ło spo rym osią gnię ciem or ga ni za cyj nym
miej sco wej KPN. W więk szo ści miast, gdzie Kon fe de ra cji uda ło się wy sta wić kan dy da -
tów, star to wa li oni w po je dyn kę. By ło tak m.in. w War sza wie, Kra ko wie, Ło dzi, Lu bli -
nie i we Wro cła wiu.

Ze bra nie wy ma ga nej licz by pod pi sów pod obie ma kan dy da tu ra mi by ło więc ozna ką
du żej spraw no ści or ga ni za cyj nej po znań skich struk tur KPN. Zna czą cą ro lę pod czas zbie -
ra nia pod pi sów na li stach po par cia ode gra li przed sta wi cie le naj młod sze go po ko le nia. Był
to w za sa dzie ostat ni prze jaw ak tyw no ści Gru py Aka de mic kiej (nie dłu go po tem ule gła
ona roz wią za niu). Trze ba jed nak pa mię tać, że część jej człon ków w dal szym cią gu dzia -
ła ła w KPN, acz kol wiek już w in nej ro li. W spe cjal nym nu me rze „PIK” oprócz za chę ca -
nia do od da wa nia gło sów na kon fe de ra tów star tu ją cych z Okrę gu Po znań Sta re
Mia sto -Je ży ce ape lo wa no tak że do gło so wa nia w wy bo rach do se na tu na przed sta wi cie li
Ko mi te tu Oby wa tel skie go – pro fe so rów Ry szar da Ga no wi cza i Ja nu sza Ziół kow skie go.
„PIK” pod kre ślał, że mię dzy kan dy da ta mi KPN i KO nie ma róż nic. Za miesz czo ny w nu -
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110 AIPN, 0716/150, t. 1, Wy kaz osób wy le gi ty mo wa nych pod czas roz wią za nia III Kon gre su
KPN, 4 II 1989 r., k. 110–124; ibi dem, De le ga ci na kon gres KPN, [1989 r.], k. 279–282.

111 II tu ra III Kon gre su Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej, „Ga ze ta Pol ska” 1989, nr 4–5, s. 1.
112 AIPN, 0716/150, t. 1, In for ma cja dot. sto sun ku KPN wo bec wy bo rów, 11 V 1989 r., k. 163.
113 Wy bo ry ’89, „Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1989, nr 9, s. 1.
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me rze apel wy bor czy nie po zo sta wiał złu dzeń, czym w oce nie kon fe de ra tów są nad cho -
dzą ce wy bo ry: „Obec ne wy bo ry to przede wszyst kim ple bi scyt. Ple bi scyt i eg za min dla
Po la ków: czy po tra fią po wie dzieć nie ko mu ni zmo wi. Pa mię taj, że każ dy głos od da ny
na ko mu ni stów jest gło sem prze ciw Pol sce”114. Zde cy do wa nie ostrzej sze sta no wi sko zaj -
mo wał Le szek Mo czul ski, któ ry na spo tka niu przed wy bor czym w Po zna niu mó wił: „KPN
jest je dy nym ugru po wa niem idą cym do wy bo rów kon fron ta cyj nie. Uczest ni czy w wy -
bo rach, wy stę pu jąc prze ciw ko rzą do wi to ta li tar ne mu w Pol sce, prze ciw ko ustro jo wi ko -
mu ni stycz ne mu. Prze ciw ko te mu wszyst kie mu, co na zy wa my sys te mem PRL -owskim…
Wy stę pu je prze ciw ko za leż no ści od ZSRR, prze ciw ko kie row ni czej ro li par tii… Wy stę -
pu je prze ciw ko wszyst kim pryn cy piom ustro jo wym, a tak że prze ciw ko eki pie sta nu wo -
jen ne go… My się nie mie ści my w ra mach sys te mu... My ten sys tem chce my roz sa dzić…
Prze pra szam – My ten sys tem roz sa dza my…”115. Wy stą pie nie li de ra Kon fe de ra cji, na -
gra ne przez funk cjo na riu szy SB „w ce lach do wo do wych”, zo sta ło do star czo ne rzecz ni -
ko wi rzą du Je rze mu Urba no wi ja ko ma te riał do wy ko rzy sta nia w pro wa dzo nych przez
wła dze ak cjach pro pa gan do wych. Cie ka wą oce nę za war to ści roz le pia nych wów czas
w Po zna niu pla ka tów KPN sfor mu ło wa no w KW PZPR. An drzej Ra kow ski, tam tej szy
pierw szy se kre tarz, re la cjo nu jąc sy tu ację w wo je wódz twie w czerw cu 1989 r., pi sał m.in.:
„Co raz bar dziej nie wy bred na treść ulo tek i pla ka tów (szcze gól nie KPN) bu dzi nie jed no -
krot nie wręcz od ra zę prze chod niów. Sło wa «nie pod le głość» i «wol ność» bo wiem mie -
sza ją się z epi te ta mi trud ny mi do przy to cze nia”116. Ra kow ski za pew ne od bie rał w ten
spo sób an ty ko mu ni stycz ne tre ści i kry ty kę sys te mu, któ re go był re pre zen tan tem.

Lo kal ne wła dze PZPR za uwa ża ły je dy nie po je dyn cze przy pad ki agi ta cji wy bor czej
pro wa dzo nej przez KPN. Od no to wa no m.in. spo tka nie przed wy bor cze z Woj cie chem Pę -
gie lem i Ma cie jem Urbań skim w po znań skim Klu bie NOT. W trak cie sa me go gło so wa -
nia z jed ne go z po znań skich lo ka li wy bor czych usu nię to przed sta wi cie li KPN, któ rzy
mie li pro wa dzić „bez po śred nią agi ta cję”, a tak że po ma ga li oso bom star szym w od da wa -
niu gło sów. Wy da je się jed nak, że był to naj więk szy in cy dent zwią za ny z wy bo ra mi
czerw co wy mi w Wiel ko pol sce. O tym, że miej sco wym kon fe de ra tom w pro wa dze niu
kam pa nii wy bor czej nie prze szka dza ło MO lub SB, świad czy m.in. wy da na 26 kwiet -
nia 1989 r. uchwa ła Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar no ści” w Po zna niu. Wy ra ża no
w niej obu rze nie wo bec utrud nia nia kon fe de ra tom pro wa dze nia kam pa nii wy bor czej.
Poda wa no jed nak przy kła dy spo za re gio nu, tj. po bi cia i za trzy ma nia prze pro wa dzo ne
w War sza wie i Lu bli nie. Gdy by po dob ne przy pad ki mia ły miej sce tak że w Po zna niu,
praw do po dob nie wspo mi na ła by o tym uchwa ła miej sco we go KO, a tak że pra sa kon fe -
de rac ka117.

Nie co dzien ny spór zwią za ny z ka pe enow ski mi kan dy da ta mi ro ze grał się na ni wie
praw nej. Za rów no Woj ciech Pę giel, jak i Ma ciej Urbań ski zwró ci li się do Ko mi sji
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114 AIPN, 0296/234, t. 1, No tat ka służ bo wa, 1 VI 1989 r., k. 21.
115 In for ma cja KW PZPR w Po zna niu o sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w wo je wódz twie po znań skim

z VI 1989 r. [w:] Wy bo ry czerw co we 1989 r. w wo je wódz twie po znań skim. Wy bór do ku men tów, wstęp
i red. Ł. Ko mo row ski, wy bór i oprac. H. Bu dzyń ska, A. Chmie lew ska -Met ka, R. Czaj kow ski, P. Drzy -
ma ła, Ł. Ko mo row ski, s. 293, w dru ku.

116 Ibi dem, s. 255, 295, 297, 417.
117 Uwa gi Paw ła Urbań skie go, mę ża za ufa nia kan dy da ta na po sła Ma cie ja Urbań skie go, do pro to -

ko łu gło so wa nia na po słów w Okrę gu Wy bor czym nr 79, 6 VI 1989 r. [w:] Wy bo ry czerw co we 1989 r.
w wo je wódz twie po znań skim…, s. 456–457.
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Wyborczej nr 79 o umiesz cze nie przy ich na zwi skach afi lia cji par tyj nej, tj. do pi sa nie
skró tu KPN. O dzi wo ko mi sja wy ra zi ła na to zgo dę. Po in ter wen cji przed sta wi cie li Pań -
stwo wej Ko mi sji Wy bor czej szyb ko zo sta ła ona jed nak cof nię ta – ja ko „na ru sza ją ca obo -
wią zu ją cy po rzą dek praw ny”. Od wo łu jąc się od de cy zji PKW, peł no moc ni cy kan dy da tów
prze wrot nie za pro po no wa li, by za miast „KPN” wpi sać przy ich na zwi skach „wspól nik
Lesz ka Mo czul skie go”. Osta tecz nie przy obu na zwi skach nie umiesz czo no żad nych
dopisków118.

Wy bo ry rze czy wi ście oka za ły się ple bi scy tem, w któ rym ko mu ni ści po nie śli klę skę.
Nie prze ło ży ło się to jed nak na suk ces KPN. Wiel kim zwy cięz cą oka za ły się ko mi te ty
oby wa tel skie. Ska lę po raż ki Kon fe de ra cji do sko na le od da je je den przy kład. Otóż, wy -
nik gło so wa nia na KPN w ca łym kra ju był niż szy od wy ni ku, ja ki osią gnął An drzej Fen -
rych, szef tar now skich struk tur KPN, któ ry kan dy do wał na se na to ra z li sty KO.
W Po zna niu du et Pę giel–Urbań ski zdo był nie co po nad 25 tys. gło sów, co da wa ło im
odpowied nio: 9,05 proc. i 4,97 proc. od da nych gło sów119. Mi mo zde cy do wa nej po raż ki
Pę giel mógł od czu wać pew ną sa tys fak cję. Uzy skał bo wiem (pro cen to wo) dru gi wy nik
w kra ju wśród kan dy da tów Kon fe de ra cji. Wy prze dził go je dy nie Le szek Mo czul ski,
rywali zu ją cy w Kra ko wie z Ja nem Ro ki tą. W mie ście, ucho dzą cym za twier dzę kon fe -
de ra tów, li der par tii uzy skał za le d wie je den pro cent wię cej gło sów (10,2) niż Pę giel. Cho -
ciaż by z ta kie go ze sta wie nia moż na wy cią gnąć wnio sek, że po znań ska KPN kam pa nię
wy bor czą pro wa dzi ła w spo sób sku tecz ny. Sto li ca Wiel ko pol ski bo wiem nie by ła w tym
cza sie od bie ra na ja ko mia sto, gdzie licz nie dzia ła ły ra dy kal ne struk tu ry opo zy cji. Rów -
nież sa ma oso ba Pę gie la nie tłu ma czy tak znacz ne go po par cia. Nie był zna ny w re gio nie,
a je go ży cio rys opo zy cyj ny w po rów na niu z kontr kan dy da tem KO, nie mógł być po strze -
ga ny ja ko atut.

Z mie sza ny mi uczu cia mi wo bec wy ni ków wy bo rów pod cho dzi ła ca ła KPN. Z jed nej
stro ny wła dze w dal szym cią gu nie trak to wa ły Kon fe de ra cji ja ko par tii po li tycz nej (ca ły
czas by ła przed mio tem in wi gi la cji ze stro ny SB), z dru giej – jej kan dy da ci wy star to wa li
w wy bo rach, a or ga ni zo wa ne przez nich ze bra nia nie by ły roz bi ja ne. Z cza sem uda ło się
KPN wy wal czyć lo ka le, co znacz nie uła twia ło pro wa dze nie dzia łal no ści. Sta ło się tak
rów nież w Po zna niu. Na po cząt ku w rze śnia 1989 r. ukon sty tu owa ły się no we wła dze
poznań skiej KPN. De cy zją Ra dy Po li tycz nej z 2 wrze śnia 1989 r. w skład Kie row nic twa
Ak cji Bie żą cej Okrę gu Po znań skie go KPN we szli: Ma ciej Urbań ski – ja ko szef okrę gu,
Ma ria Grzy mi sław ska, Ja ro sław Ro lew ski, Hen ryk Ry chlew ski i Dariusz Szyndler – ja -
ko człon ko wie120.

Kon fe de ra cja sta wa ła się wte dy kla sycz ną par tią po li tycz ną pre ten du ją cą do spra wo -
wa nia wła dzy w sys te mie de mo kra tycz nym. Po wstał sze reg lo kal nych ogniw par tii, cho -
ciaż  nie za wsze by ły to ini cja ty wy lu dzi no wych. Do brą ilu stra cją ta kiej sy tu acji
w Wiel ko pol sce jest Okręg Ko niń ski KPN, w któ rym An drzej Ka miń ski i Ma riu sz Chatłas
kon ty nu owa li dzia łal ność PUCh-D, skon fe de ro wa nej z KPN, np. od li sto pa da 1989 r.
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118 Ob wiesz cze nie Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej z dnia 8 VI 1989 r. o wy ni kach gło so wa nia
i wynikach wy bo rów do Sej mu Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej prze pro wa dzo nych dnia 4 VI 1989 r.
(MP, 1989, nr 21, poz. 149).

119 Wie ści, „Po znań ski In for ma tor Kon fe de ra tów” 1989, nr 11, s. 4; P. Zwier nik, NSZZ „So li dar ność”
Re gion Wiel ko pol ska…, s. 90.

120 P. Zwier nik, E. Woj cie szyk, NSZZ „So li dar ność” Re gion Ko niń ski…, s. 347.
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wydawa li pi smo „Kon fe de rat”121. Te re no we struk tu ry par tii po wsta wa ły rów nież w in -
nych ośrod kach miej skich, m.in. w Ostro wie Wiel ko pol skim two rzył je Jan Ra dzi szew -
ski. Nie by ły to jed nak ini cja ty wy zbyt licz ne, prze waż nie skła da ły się z kil ku lub
kil ku na stu osób. Głów nym ośrod kiem dzia łal no ści KPN w re gio nie po zo sta wał Po znań.
Pró bo wa no  tu taj tak że utwo rzyć w ra mach KPN Zwią zek Strze lec ki. We dług oce ny in -
wi gi lu ją cych w dal szym cią gu opi sy wa ne śro do wi sko funk cjo na riu szy SB ak tyw ność
wiel ko pol skiej KPN ogra ni cza ła się do kol por ta żu wy daw nictw bez de bi to wych, or ga ni -
zo wa nia spo tkań ze zna ny mi dzia ła cza mi, a tak że for mu ło wa nia żą dań kie ro wa nych
do władz do ty czą cy ch u do stęp nie nia lo ka li w ce lu pro wa dze nia dzia łal no ści (za koń czo -
nych zresz tą suk ce sem)122.

War to do dać, że oce na dzia łal no ści KPN by ła wśród funk cjo na riu szy SB – z oczy wi -
stych po wo dów – bar dzo ne ga tyw na. W cha rak te ry sty ce  opra co wa nej w Biu rze Stu diów
SB MSW już po wy bo rach czerw co wych w 1989 r. moż na prze czy tać, że „KPN w Po -
zna niu sta no wi każ do ra zo wy, agre syw ny skład nik or ga ni zo wa nych wie ców i ma ni fe sta -
cji ulicz nych. Czę sto do łą cza się z wła sny mi ha sła mi do im prez or ga ni zo wa nych przez
in ne or ga ni za cje ist nie ją ce le gal nie. W ten spo sób stwa rza nie jed no krot nie za gro że nie
dla ła du i po rząd ku pu blicz ne go. W ostat nim cza sie po dej mu je dzia ła nia w kie run ku le -
ga li zo wa nia swo jej dzia łal no ści”123.

Pod su mo wa nie

Wiel ko pol ska nie by ła naj pręż niej dzia ła ją cym ośrodkiem KPN w kra ju. Mi mo związ -
ków z re gio nem nie któ rych waż niej szych dzia ła czy (Sze re mie tiew, Pstrąg -Bie leń ski)
przed straj ka mi sierp nio wy mi nie utwo rzo no tu taj na wet za ląż ków struk tur par tii. Do pie -
ro po wsta nie „So li dar no ści” przy spie szy ło pro ces powstawania zrę bów or ga ni za cyj nych
KPN w naj waż niej szym mie ście re gio nu – Po zna niu. By ły to dzia ła nia za rów no spon ta -
nicz ne (Rux, Ry chlew ski), jak i ko or dy no wa ne z War sza wą (Ku ro czyc ki). W tym cza sie
uda ło się też pro pa go wać w ska li lo kal nej pro gram KPN, pro wa dzo no dzia łal ność wy -
daw ni czą, w Po zna niu go ści li z wy kła da mi Mo czul scy. W ra mach WKOWzP dzia ła no
na rzecz więź niów po li tycz nych, co rów nież sprzy ja ło upo wszech nie niu pro gra mu Kon -
fe de ra cji.

Dal szą dzia łal ność KPN prze rwał stan wo jen ny, na po cząt ku któ re go naj waż niej szych
dzia ła czy Kon fe de ra cji in ter no wa no. Ci, któ rzy zde cy do wa li się na pra cę w wa run kach
kon spi ra cyj nych, ry zy ko wa li wy ro ka mi wię zie nia. Przy kład in ter no wa nych czy też ska -
za nych członków RRN z Ko strzy nia Wiel ko pol skie go po ka zu je, że kosz ty dzia łal no ści
opo zy cyj nej by ły znacz ne. Dra ma tycz ną de cy zję o emi gra cji pod jął w 1982 r. m.in. Lech
Ku ro czyc ki. Roz bi ta KPN od ro dzi ła się do pie ro w dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych.
Nieco wcześniej część dzia ła czy utwo rzy ła lo kal ny od dział So li dar no ści Wal czą cej.

Re ak ty wo wa ną KPN two rzy ły w Wiel ko pol sce prze waż nie no we oso by, cho ciaż nie
by ło to re gu łą. W tym gro nie zna leźli się bo wiem dzia ła cze z dłuż szym kon fe de rac kim
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121 AIPN, 1585/4116, Cha rak te ry sty ka Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej, [1989 r.], k. 8, 12;
AIPN, 0558/2, Re gion ko niń sko -wło cław ski KPN, [1989 r.], k. 56.

122 AIPN, 0558/2, Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej – Ob szar VI, [1989 r.], k. 76.
123 AIPN, 0236/410, t. 30, Mel du nek uzu peł nia ją cy do SOR krypt. „Ak tyw”, 11 VI 1989 r., k. 255–256.
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sta żem, jak np. Ma ria Grzy mi sław ska czy Le onard Du szeń ko. Cie ka wą, acz kol wiek nie -
od gry wa ją cą du żej ro li ini cja ty wą by ła KPN -ChD, któ rą nie mal od po cząt ku ist nie nia
ob ser wo wa ła „bez pie ka”. To w tej gru pie uda ło się SB pozyskać do współ pra cy waż ne
w jej krę gu oso by (TW ps. „Adam”, TW ps. „Mie tek”). Wy da je się jed nak, że dzia ła nia
ope ra cyj ne nie przy nio sły spo dzie wa nych efek tów. Nie zwer bo wa no dwóch in nych człon -
ków (Cha tłas, Si kor ski), a ma razm KPN -ChD wy ni kał ra czej z nie wiel kich moż li wo ści
or ga ni za cyj nych jej człon ków niż z re al nych dzia łań SB.

Z za cho wa nych ma te ria łów ope ra cyj nych wy ła nia się ob raz re la tyw nie ma łe go za in -
te re so wa nia SB po znań skim KPN. Niewiele jest dzia łań „ofen syw nych”, prób wer bun -
ków itp. Nie wzbra nia no się na to miast od dzia łań re pre syj nych. Aresz to wa nia,
in ter no wa nia, nę ka nie ro dzin, za gro że nie utra tą pra cy bądź re le go wa niem z uczel ni lub
szko ły to był chleb po wsze dni człon ków or ga ni za cji. Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej
w Wiel ko pol sce jed nak się od ro dzi ła i mi mo krót kie go ist nie nia po tra fi ła prze pro wa dzić
spraw ną kam pa nię wy bor czą w czerw cu 1989 r. Póź niej sza ak tyw ność KPN mia ła miej -
sce w no wej rze czy wi sto ści po li tycz nej. Gdy 11 czerw ca 1989 r. pod czas ma ni fe sta cji
opo zy cyj nej prze ciw ko obec no ści wojsk so wiec kich w Pol sce Ma ria Grzy mi sław ska
i Ma ciej Urbań ski przy po mi na li ofia ry re żi mu ko mu ni stycz ne go (m.in. ks. Je rze go Po -
pie łusz kę czy Grze gorza Prze my ka), nie wy wo ła ło to wśród uczest ni ków jar mar ku świę -
to jań skie go żad ne go po ru sze nia124. By ła to po nie kąd sym bo licz na sy tu acja, uka zu ją ca
do bit nie, że kwe stia roz li cze nia zbrod ni ko mu ni stycz nych nie wy wo ła ła wów czas ży -
wych re ak cji spo łecz nych. Trans for ma cja sys te mo wa do pro wa dzi ła do re ali za cji
najważniejszego ce lu KPN, czy li od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Re de fi ni cji
wy ma gał za tem głów ny cel ist nie nia te go ugru po wa nia i od na le zie nie się w re aliach de -
mo kra tycz nej gry par tii po li tycz nych. Czer wiec 1989 r. oka zał się sym bo licz nym koń -
cem czyn nej, an ty ko mu ni stycz nej ak tyw no ści KPN, w tym jej wiel ko pol skich struk tur.

S t R e S Z c Z e N I e

Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej ja ko or ga ni za cja o za się gu ogól no pol skim two rzy ła wła sne
ko mór ki w róż nych mia stach kra ju, w tym w Po zna niu. Mi mo te go, że część współ twór ców KPN
po cho dzi ła z Wiel ko pol ski, roz wój lo kal nych  struk tur po stę po wał tam bar dzo po wo li. Dwa okre -
sy, gdy dzia łal ność or ga ni za cji w tym re gio nie by ła za uwa żal na, to jed no cze śnie okres wzro stu
zna cze nia Kon fe de ra cji na are nie ogól no pol skiej. Pierw szy miał miej sce w cza sie re wo lu cji „So li -
dar no ści”, gdy w Po zna niu pod ję to pierw sze pró by stwo rze nia struk tur KPN. Dru gim był na to -
miast okres trans for ma cji ustro jo wej, gdy naj czę ściej młod sze po ko le nie opo zy cjo ni stów za czę ło
od twa rzać struk tu ry wiel ko pol skiej KPN.

Trud opo zy cjo ni stów zwią za nych z KPN był czę sto ni we czo ny przez funk cjo na riu szy Służ by
Bez pie czeń stwa. In wi gi la cji i re pre sjom kon spi ra to rzy by li pod da wa ni nieu stan nie. W sta nie
wojennym in ter no wa no nie mal wszyst kich istot nych dzia ła czy Kon fe de ra cji, a po opusz cze niu wię -
zie nia na emi gra cję do Fran cji udał się pierw szy li der lo kal nej KPN Lech Ku ro czyc ki. Do pie ro
zmia ny po li tycz ne schył ko we go okre su PRL do pro wa dzi ły do za koń czo nych suk ce sem prób od -
two rze nia struk tur KPN. 

Ar ty kuł uka zu je funk cjo no wa nie re la tyw nie nie wiel kiej gru py opo zy cyj nej dzia ła ją cej w mie -
ście, czy też re gio nie, któ ry przez „bez pie kę” nie był uwa ża ny za ba stion opo zy cji. Za gad nie nie
ana li zo wa ne jest dwu to ro wo: z jed nej stro ny jest to stu dium lo kal nej gru py opo zy cyj nej, a z dru -

Konfederacja Polski Niepodległej w Wielkopolsce (1979–1989)
H
isto

r
ia i u

str
ó
j

201

09_Wolk:PA IPN 11  01.07.2019  14:22  Strona 201



gie j u ka zu je jak wy glą da ło funk cjo no wa nie ta kiej gru py na tle ogól no pol skiej or ga ni za cji opo zy -
cyj nej, któ rej kie row nic two, gdy nie było w wię zie niach, to prze by wa ło głów nie w sto li cy.

Sło wa klu czo we: Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej, Służ ba Bez pie czeń stwa, Wiel ko pol ska,
opo zy cja, Po znań.

S u M M A R y

The Confederation of Independent Poland (KPN) as a nation-wide organization created its own
units in various cities of the country, including Poznan. Despite the fact that some KPN co-creators
came from Wielkopolska, the development of local structures progressed very slowly there. The
two periods when the organization’s activity in the region was noticeable converged with the era
when the Confederation’s importance grew in the national arena. The first took place during the
Solidarity revolution, when initial attempts to create KPN structures were made in Poznan. The
second was the period of political transformation, when most often the younger generation of
oppositionists began to reconstruct the structures of the Wielkopolska division of KPN.

The efforts of the oppositionists associated with KPN were often eroded by Security Service
officers. The conspirators were subjected to continuous surveillance and repression. In the martial
law period, almost all important Confederation activists were interned, and after leaving prison,
the first leader of the local KPN Lech Kuroczycki emigrated to France. Only political changes at
the end of the PRL period led to successful attempts to reconstruct the KPN structures. 

The functioning of a relatively small opposition group operating in a city or region that was
not considered by the security police as a bastion of opposition is presented in the article. The issue
is analysed in two ways: on the one hand, it is a study of a local opposition group, and on the other
it shows how the functioning of such a group looked against the background of a nationwide
oppositional organization whose leadership, when not in prison, was mainly based in the capital
city.

Key words: Confederation of Independent Poland, Security Service, Wielkopolska, opposition,
Poznan.

Grzegorz Wołk
H
is
to

r
ia
 i
 u
st

r
ó
j

202

09_Wolk:PA IPN 11  01.07.2019  14:22  Strona 202



PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
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Łukasz Grabowski
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Organizacja i zadania
Departamentu 

Wojsk Ochrony Pogranicza
w świetle dwóch instrukcji
wprowadzonych w 1946 r.

Wzmo żo na mi gra cja lud no ści cy wil nej w okre sie po wo jen nym oraz do raź ne za -
bez pie cza nie gra ni cy przez nie przy go to wa nych do peł nie nia tej służ by żoł -
nie rzy fron to wych po wo do wa ło, że kwe stia utwo rze nia wy spe cja li zo wa nej

for ma cji gra nicz nej by ła nie zwy kle istot na. Naj pil niej szą sprawą by ło uszczel nie nie
granicy za chod niej i po łu dnio wej, po nie waż ko mu ni ści – do pie ro grun tu ją cy po zy cję
w kra ju – z tych wła śnie kie run ków oba wia li się naj więk sze go za gro że nia dla swo jej wła -
dzy. Dla te go też dą ży li do osią gnię cia cał ko wi tej kon tro li i ewi den cji osób prze kra cza ją -
cych gra ni cę Pol ski. Uszczel nie nie przejść gra nicz nych oraz nie ustan na ob ser wa cja te re nu
po gra ni cza przez żoł nie rzy WOP mia ły za po biec prze ni ka niu do Pol ski emi sa riu szy Rzą -
du RP na Uchodź stwie. Ozna cza ło by to po waż ne ogra ni cze nie źró deł fi nan so wa nia
i wspar cia dla nie za leż nych par tii po li tycz nych oraz zbroj ne go pod zie mia nie pod le gło -
ścio we go, któ re za po śred nic twem ku rie rów by ło prze sy ła ne do kra ju. War to za zna czyć,
że z tych sa mych źró deł fi nan so wa na by ła dzia łal ność wy wia dow cza na te re nie Pol ski
pro wa dzo na przez wy słan ni ków rzą du lon dyń skie go. Mi mo wie lu dzia łań pod ję tych przez
wła dzę ko mu ni stycz ną gra ni ca nie by ła w peł ni za bez pie czo na, a ku rie rzy wciąż mo gli
przez nią prze ni kać1. Sy tu acja ta stwa rza ła do god ne wa run ki dla funk cjo no wa nia zor ga -
ni zo wa nych grup prze myt ni czych, któ rych dzia łal ność nie ogra ni cza ła się je dy nie

203

D
o
k
u
m
en
t
y

1 D. Sto la, Kraj bez wyj ścia? Mi gra cje z Pol ski 1949–1989, War sza wa 2010, s. 32–33; K. Ła goj da,
Ro la apa ra tu re pre sji w kon tro lo wa niu gra ni cy pań stwo wej na przy kła dzie zie mi kłodz kiej w la tach 1949–
–1956, „Dzie je Naj now sze” 2017, nr 4, s. 187; J. My sia kow ska -Mu szyń ska, Jan Ka im [w:] Li sta strat
dzia ła czy obo zu na ro do we go w la tach 1939–1955, t. 1, red. W.J. Mu szyń ski, J. My sia kow ska -Mu szyń -
ska, War sza wa 2010, s. 156–158; W. Fra zik, Wa cław Fel czak (1916–1993) [w:] Kon spi ra cja i opór spo -
łecz ny w Pol sce 1944–1956. Słow nik bio gra ficz ny, t. 2, Kra ków–War sza wa–Wro cław 2004, s. 108–117.

10_Grabowski:PA IPN 11  01.07.2019  14:23  Strona 203



do szmu glo wa nia dóbr ma te rial nych. Z uwa gi na do brze roz po zna ny od ci nek po gra ni cza
gru py te umoż li wia ły prze kro cze nie gra ni cy oso bom, któ re nie mia ły szans na opusz cze -
nie Pol ski lub przy jazd do niej w le gal ny spo sób2. 

De par ta ment Wojsk Ochro ny Po gra ni cza Rzecz po spo li tej Pol skiej3 zo stał utwo rzo ny
na pod sta wie Roz ka zu nr 0245/Org. Na czel ne go Do wód cy Woj ska Pol skie go z dnia
13 wrze śnia 1945 r.4 No wa for ma cja gra nicz na po wsta ła w efek cie trwa ją cych od sierp -
nia 1945 r. prac spe cjal ne go ze spo łu or ga ni za cyj ne go. Je go działania ko or dy no wał ofi cer
so wiec ki płk Gwi don Czer wiń ski5, któ ry miał wie lo let nie do świad cze nie w do wo dze niu
woj ska mi po gra nicz ny mi. Wraz z utwo rze niem Wojsk Ochro ny Po gra ni cza zo stał on po -
wo ła ny na sta no wi sko sze fa De par ta men tu WOP. Naj waż niej szym ce lem ze spo łu by ło opra -
co wa nie struk tu ry or ga ni za cyj nej no wej jed nost ki ma ją cej ochra niać gra ni cę kra ju oraz
za pew niać wła ści wą kon tro lę na przej ściach gra nicz nych6. W je go skła dzie zna leź li się m.in.
przed sta wi cie le przed wo jen nych jed no stek Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza oraz Stra ży Gra -
nicz nej, jak rów nież żoł nie rze wy wo dzą cy się z so wiec kich wojsk po gra nicz nych7. Do -
świad cze nia wszyst kich for ma cji uzy ska ne w cza sie peł nie nia służ by woj sko wej oraz
wy pra co wa ne roz wią za nia or ga ni za cyj ne zo sta ły wy ko rzy sta ne w trak cie prac nad kon cep -
cją struk tu ry WOP. Na le ży za zna czyć, że wy raź nym od stęp stwem od wschod nie go wzor -
ca by ło pod po rząd ko wa nie WOP Mi ni ster stwu Obro ny Na ro do wej, gdy tym cza sem
w ZSRS woj ska po gra nicz ne zna la zły się struk tu rze Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych8.
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2 Za gad nie nia do ty czą ce przy czyn, mo ty wów oraz kon se kwen cji ucie czek za gra ni cę zo sta ły omó wio -
ne na kon fe ren cji na uko wej pt. „Gra ni ca sze ro ko za mknię ta. Po li tycz ne, praw ne i spo łecz ne aspek ty ucie -
czek z Pol ski Lu do wej”, zor ga ni zo wa nej przez Od dział IPN w Szcze ci nie w dniach 22–24 IX 2015 r.
M. Bor tlik -Dźwie rzyń ska, M. Nie dur ny, Ucie ki nie rzy z PRL, Ka to wi ce–War sza wa 2009; I. Bie niec ki, Prze -
stęp czość gra nicz na na pol skim wy brze żu w dru giej po ło wie XX wie ku. Wy bra ne pro ble my, Słupsk 2012;
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.

3 Struk tu ra or ga ni za cyj na De par ta men tu WOP RP zo sta ła ufor mo wa na w opar ciu o etat nr 8/3.
W skła dzie de par ta men tu zna la zły się: Sze fo stwo, Wy dział Zwia dow czy, Wy dział Ope ra cyj no -Li nio wy,
Wy dział Wy szko le nia Bo jo we go, Wy dział Łącz no ści, Wy dział Ewi den cyj no -Per so nal ny oraz Wy dział
Fi nan so wy. AIPN, 3642/1, Etat nr 8/3 De par ta men tu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza Rzecz po spo li tej Pol -
skiej, 12 IX 1945 r., k. 1–16.

4 AIPN, 2574/15, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 0245/Org. Na czel ne go Do wód cy Woj ska Pol skie -
go, 13 IX 1945 r., k. 2–4.

5 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. 99; J. Kró li -
kow ski, Ge ne ra ło wie i ad mi ra ło wie Woj ska Pol skie go 1943–1990 (A–H), To ruń 2010, s. 287–289;
M. Szczu row ski, Do wód cy Woj ska Pol skie go na fron cie wschod nim 1943–1945. Słow nik bio gra ficz ny,
Prusz ków 1996, s. 31–32; J. Ław ski, Ochro na gra nic Pol ski Lu do wej 1945–1948, War sza wa 1974, s. 131;
H. Do mi ni czak, Po wsta nie i roz wój or ga ni za cyj ny Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w la tach 1945–1983 (seria
„Stu dia z Dzie jów Or ga nów Re sor tu Spraw We wnętrz nych”, z. 5), War sza wa 1984, s. 16.

6 Za gad nie nia do ty czą ce za bez pie cze nia gra ni cy w pierw szych mie sią cach po za koń cze niu II woj ny
świa to wej – w okre sie po prze dza ją cym utwo rze nie De par ta men tu WOP – au tor ni niej sze go ar ty ku łu
omó wił w opra co wa niu pt. „Or ga ni za cja i wy tycz ne służ by gra nicz nej w 1945 r. w świe tle wy bra nych
tym cza so wych in struk cji służ by gra nicz nej Wojsk Ochro ny Po gra ni cza”, ma ją cym się uka zać w to mie 4.
pu bli ka cji Stu dia nad wy wia dem i kontr wy wia dem Pol ski w XX wie ku.

7 J.R. Pro chwicz, Woj ska Ochro ny Po gra ni cza 1945–1965. Wy bra ne pro ble my, Piotr ków Try bu nal -
ski 2011, s. 120–121; idem, Po wsta nie Wojsk Ochro ny Po gra ni cza (w pięć dzie sią tą rocz ni cę po wsta nia),
„Pro ble my Ochro ny Gra nic” 2010, nr 44, s. 7–41.

8 M. Ste fa niak, Dzia łal ność apa ra tu re pre sji na za chod nim po gra ni czu Pol ski w la tach 1945–1950,
Szcze cin 2008, s. 57. 
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Pod le głość oma wia nej for ma cji wo bec MON trwa ła do koń ca 1948 r. Od stycz -
nia 1949 r. ca ła struk tu ra WOP zo sta ła pod po rząd ko wa na Mi ni ster stwu Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go, w któ rym woj ska te funk cjo no wa ły do je go li kwi da cji w grud niu 1954 r.9

Głów ny cię żar prac nad utwo rze niem for ma cji strze gą cej gra ni cy spo czął na jed nost kach
pod le głych I wi ce mi ni stro wi obro ny na ro do wej. De par ta ment Per so nal ny MON zo stał
zo bo wią za ny do za bez pie cze nia De par ta men tu WOP w nie zbęd ne ka dry, któ rych przy -
go to wa nie za wo do we po zwa la ło by na wła ści we wy ko ny wa nie obo wiąz ków służ bo -
wych10. W rze czy wi sto ści do dys po zy cji WOP nie jed no krot nie kie ro wa no żoł nie rzy
z in nych ro dza jów bro ni, a tym sa mym nie zna ją cych spe cy fi ki tej służ by. Dzia ła nia te
zwią za ne by ły przede wszyst kim z pro ce sem de mo bi li za cji i prze no sze niem jed no stek
woj sko wych na mniej licz ne eta ty okre su po ko ju11, acz kol wiek mo gły być tak że spo wo -
do wa ne kwe stia mi na tu ry dys cy pli nar nej12. Spra wy nie sub or dy na cji ka dry od de le go wa -
nej do WOP i nie wła ści we go wy ko ny wa nia przez nią za dań służ bo wych zna la zły
od zwier cie dle nie w mel dun kach sze fa De par ta men tu WOP płk. Gwi do na Czer wiń skie -
go prze sy ła nych do II wi ce mi ni stra obro ny na ro do wej gen. dyw. Wsie wo ło da Stra żew -
skie go13. Czer wiń ski wska zy wał w nich, że nie zwy kle skrom ne wy po sa że nie żoł nie rzy
WOP w nie zbęd ny ekwi pu nek nie po zwa la im na wła ści we peł nie nie służ by oraz po wo -
du je opóź nie nia w re ali za cji roz ka zów De par ta men tu WOP w za kre sie or ga ni za cji jed -
no stek gra nicz nych. Stan ten po wo do wał tak że, że De par ta ment WOP bo ry kał się
z wy so kim po zio mem nad użyć i ra bun ków po peł nia nych przez żoł nie rzy WOP peł nią -
cych służ bę na gra ni cy. Co gor sza, licz ne by ły przy pad ki ich de zer cji14. Sy tu ację do dat -
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9 Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go zli kwi do wa no 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. Jed no cze śnie po wo ła no Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
i Ko mi tet do spraw 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, War sza 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” 2000, nr 11, 
s. 86–89.

10 Wraz z po wo ła niem De par ta men tu WOP w je go struk tu rze zo stał utwo rzo ny Wy dział Ewi den cyj -
no -Per so nal ny, któ ry od po wia dał za bie żą cą ob słu gę i za bez pie cze nie prze pły wu do ku men ta cji per so -
nal nej żoł nie rzy od by wa ją cych służ bę w WOP. W czerw cu 1947 r. wy łą czo no go z De par ta men tu WOP,
a pra cow ni ków i żoł nie rzy prze ka za no do dys po zy cji De par ta men tu Per so nal ne go MON. AIPN, 2574/16,
Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 0172/Org. Mi ni stra Obro ny Na ro do wej mar szał ka Mi cha ła Ży mier skie -
go, 22 VI 1947 r., k. 2–3.

11 G. Go ryń ski, Pro ble my kadr Wojsk Ochro ny Po gra ni cza (1945–1965) – wy bra ne za gad nie nia
(cz. I), „Biu le tyn Cen tral ne go Ośrod ka Szko le nia” 2011, nr 4, s. 88–110; idem, For mo wa nie kor pu su
oficer skie go Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w la tach 1945–1956, „Pro ble my Ochro ny Gra nic” 2001, nr 17,
s. 33–55.

12 AIPN, 3105/1, Mel du nek sy tu acyj ny nr 3 sze fa Wy dzia łu WOP ppłk. Ka ro la Ba cza, 1 XII 1945 r.,
k. 50; W. Jar no, Stan dys cy pli ny w okrę gach woj sko wych w pierw szych la tach po za koń cze niu II woj ny
świa to wej (1945–1949), „Piotr kow skie Ze szy ty Hi sto rycz ne” 2011, t. 12, s. 110–121.

13 AIPN, 3105/6, Pi smo sze fa De par ta men tu WOP płk. Gwi do na Czer wiń skie go do II wi ce mi ni stra
obro ny na ro do wej gen. dyw. Wsie wo ło da Stra żew skie go, 22 XII 1945 r., k. 41–43; AIPN, 3105/1, Pis -
mo sze fa Wy dzia łu WOP w Gdań sku ppłk. Ka ro la Ba cza do sze fa De par ta men tu WOP w spra wie or ga -
ni za cji Wy dzia łu WOP i przej mo wa niu pod le głe go te re nu pa sa przy gra nicz ne go, 8 XII 1945 r., k. 37–41.

14 Z. Pal ski, In for ma cja Woj ska Pol skie go 1943–1957, War sza wa 2016, s. 140–142.
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ko wo kom pli ko wał fakt, że czę sto rów nież ka dra ofi cer ska WOP współ pra co wa ła z prze -
myt ni ka mi oraz uczest ni czy ła w kra dzie żach do ko ny wa nych na lud no ści cy wil nej15. 

Na le ży pod kre ślić, że po II woj nie świa to wej MON po cząt ko wo nie mia ło do dys po -
zy cji żoł nie rzy, któ rych do świad cze nie i wie dza po zwa la ły na wy ko ny wa nie za dań na gra -
ni cy. Dla te go też w pierw szym okre sie for mo wa nia i dzia ła nia WOP po sta no wio no
wy ko rzy stać po ten cjał przed wo jen nych żoł nie rzy KOP i funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz -
nej16. Od po wied nie roz ka zy Na czel ne go Do wód cy Woj ska Pol skie go umoż li wi ły De par -
ta men to wi WOP wy ko rzy sta nie kadr mię dzy wo jen nych for ma cji gra nicz nych do
uzu peł nie nia eta tów jed no stek WOP17. W nie dłu gim cza sie od utwo rze nia WOP sta li się
oni jed nak ofia ra mi spe cjal nych ko mi sji per so nal nych (dzia ła ją cych w MON od lu te -
go 1946 r.), któ re mia ły oczy ścić sze re gi ar mii z „nie pew nej” po li tycz nie ka dry18. W 1949 r.
MBP wszczę ło spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia o kryptonimie „Tar go wi ca”, w ra -
mach któ rej in wi gi lo wa no żoł nie rzy i funk cjo na riu szy przed wo jen nych for ma cji o cha -
rak te rze pre wen cyj no -po li cyj nym, tj. Żan dar me rii WP, Kor pu su Ochro ny Pogranicza,
Stra ży Gra nicz nej, Po li cji Pań stwo wej oraz żoł nie rzy Od dzia łu II Szta bu Gene ral ne go
WP (po 1928 r. Szta bu Głów ne go WP)19. Z uwa gi na zna czą ce bra ki wy spe cja li zo wa nej
ka dry do wód czej De par ta ment WOP ko rzy stał z po mo cy so wiec kich po gra nicz ni ków20.
Czę sto ob sa dza no ni mi sta no wi ska w oma wia nej for ma cji oraz przy dzie la no w cha rak -
te rze do rad ców lub sze fów od dzia łów i wy dzia łów WOP21.
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15 W opi nii De par ta men tu WOP przy czy ną ta kiej sy tu acji by ły po waż ne nie do bo ry w umun du ro wa -
niu, wy ży wie niu i za kwa te ro wa niu oraz nie do sta tecz ne upo sa że nie żoł nie rzy WOP. AIPN, 673/18, „Biu -
le tyn spra woz daw czy WOP RP od 25 I do 25 II 1946 r.”, k. 10–14.

16 A. Ochał, Zbrod nia Ka tyń ska (1940) [w:] Żoł nie rze Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza i Stra ży Granicz -
nej – ofia ry Zbrod ni Ka tyń skiej, War sza wa 2016, s. 111–299; M.J. Ru bas, Ka tyń ska li sta strat pol skich
for ma cji gra nicz nych. Żoł nie rze Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza i funk cjo na riu sze Stra ży Gra nicz nej po -
mor do wa ni i za gi nie ni na wscho dzie na prze ło mie lat 1939/1940, War sza wa 2000; idem, Li sta strat żoł -
nie rzy KOP wię zio nych w obo zach so wiec kich, „Woj sko wy Prze gląd Hi sto rycz ny” 1994, z. 3, s. 401–420;
idem, 70 rocz ni ca po wo ła nia KOP. Kon fe ren cja po pu lar no nau ko wa w Kę trzy nie, „Woj sko wy Prze gląd
Hi sto rycz ny” 1994, z. 4, s. 214–216.

17 AIPN, 679/4, Roz kaz nr 0751 Na czel ne go Do wód cy Woj ska Pol skie go w spra wie or ga ni za cji Stra -
ży Gra nicz nej, 30 VIII 1945 r., k. 309. War to wspo mnieć, że w roz ka zie wy stę pu je na zwa „Straż Gra -
nicz na”, co do wo dzi, że wy da no go w okre sie, gdy pra ce gru py ro bo czej pod prze wod nic twem
płk. Gwi do na Czer wiń skie go nad kształ tem or ga ni za cyj nym przy szłej for ma cji i przy ję ciem jej ofi cjal -
nej na zwy nie zo sta ły jesz cze za koń czo ne. AIPN, 1572/2527, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 0245/Org. Na -
czel ne go Do wód cy Woj ska Pol skie go, 13 IX 1945 r., k. 302.

18 AIPN, 2223/12, Spra woz da nie ppłk. Igna ce go Kra ku sa z dzia łal no ści per so nal nej od po cząt ku ist -
nie nia WOP do 1949 r., 10 II 1949 r., k. 7.

19 Zob. 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, wstęp P. Sku bisz, oprac. zbio ro we, War sza wa 2013, s. 1–40. 

20 In te re su ją cą cha rak te ry sty kę do wód ców wy dzia łów WOP, obej mu ją cą swym za kre sem po cho dze -
nie so cjal ne i do tych cza so wą dzia łal ność po li tycz ną, za wie ra opra co wa nie spo rzą dzo ne przez sze fa Wy -
dzia łu Per so nal ne go WOP ppłk. Igna ce go Kra ku sa z 1950 r. AIPN, 2223/977, Spra woz da nie per so nal ne
w związ ku z re ali za cją uchwał III Ple num KC PZPR, 2 II 1950 r., k. 68–96.

21 Czę ścio wy wy kaz za wie ra ją cy ob sa dę sta no wisk ofi cer skich w De par ta men cie WOP oraz od dzia -
łach WOP w 1946 r. zo stał za miesz czo ny w opra co wa niu J. Ław skie go, op. cit., s. 251–256. Zob. też:
M. Ste fa niak, op. cit., s. 61; E. Na le pa, Ofi ce ro wie Ar mii Ra dziec kiej w Woj sku Pol skim 1943–1968, War -
sza wa 1995, s. 36–37; G. Go ryń ski, Ka dra Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 1945–1965, „Prze gląd Hi sto rycz -
no -Woj sko wy” 2013, nr 1, s. 81; idem, Pro ble my kadr Wojsk Ochro ny Po gra ni cza (1945–1965) – wy bra ne
za gad nie nia (cz. III), „Biu le tyn Cen tral ne go Ośrod ka Szko le nia” 2012, nr 3, s. 57–60.
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Pod czas for mo wa nia De par ta men tu WOP przy go to wa nie i prze ka za nie po wsta ją cym
wy dzia łom i od dzia łom WOP nie zbęd ne go wy po sa że nia, za ple cza tech nicz ne go oraz
miejsc za kwa te ro wa nia po wie rzo no do wódz twom okrę gów woj sko wych. De par ta ment
WOP, sta no wią cy za lą żek ca łej for ma cji, miał czu wać nad pra wi dło wym wy ko na niem
wy da nych roz ka zów or ga ni za cyj nych i wła ści wą ob sa dą sta no wisk w pod le głej struk tu -
rze. W związ ku z prze kształ ce nia mi w struk tu rach MON pra ce nad for mo wa niem
WOP 30 paź dzier ni ka 1945 r. po wie rzo no or ga nom pod le głym II wi ce mi ni stro wi obro -
ny na ro do wej22.

W struk tu rze De par ta men tu WOP zo stał utwo rzo ny Wy dział Zwia dow czy, któ ry był
od po wie dzial ny za pro wa dze nie roz po zna nia, zwia du i dzia łań spe cjal nych na gra ni cy23.
Po cząt ko wo do obo wiąz ków jed nost ki na le ża ły rów nież – oprócz usta lo nych czyn no ści
na gra ni cy i ob sza rach pa sa przy gra nicz ne go – dzia ła nia o cha rak te rze wy wia dow czym
na te re nie przy gra nicz nym państw są sia du ją cych z Pol ską. Za da nia wy dzia łu Do wódz -
two WOP okre śli ło w dwóch do ku men tach z 1946 r., co po zwo li ło na roz dzie le nie kom -
pe ten cji mię dzy po szcze gól ny mi pio na mi De par ta men tu WOP. Pierw szym z do ku men tów
by ła in struk cja o za kre sie pra cy wy dzia łu. Zna la zły się w niej m.in. ob ja śnie nia za dań
po sta wio nych przed po szcze gól ny mi sek cja mi wcho dzą cy mi w skład Wy dzia łu Zwia -
dow cze go24. 

Dzia ła nia o cha rak te rze wy wia dow czym przy po rząd ko wa no Sek cji Wy wia dow czej.
Jej żoł nie rze zo sta li zo bo wią za ni do pro wa dze nia dzia łań ope ra cyj nych oraz po zy ski wa -
nia in for ma cji na te ry to rium pań stwa są sied nie go (do 50–70 km od gra ni cy)25. Zgod nie
z za pi sa mi in struk cji wy tycz ne w tym za kre sie nie od no si ły się rzecz ja sna do od cin ka
gra ni cy ze Związ kiem So wiec kim26. W za in te re so wa niu żoł nie rzy Sek cji Wy wia dow czej
znaj do wa ły się in for ma cje do ty czą ce geo gra ficz ne go, po li tycz ne go i go spo dar cze go
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22 Z. Jac kie wicz, Woj ska Ochro ny Po gra ni cza 1945–1991. Krót ki in for ma tor hi sto rycz ny, Kę -
trzyn 1998, s. 7.

23 Zgod nie z Roz ka zem nr 0245/Org. Na czel ne go Do wód cy Woj ska Pol skie go z dnia 13 IX 1945 r.
Wy dział Zwia dow czy re ali zo wał wy tycz ne De par ta men tu WOP w za kre sie dzia łań ope ra cyj nych na po -
gra ni czu, a szef te go wy dzia łu był jed no cze śnie za stęp cą sze fa De par ta men tu WOP. W skła dzie wy dzia -
łu zna la zły się trzy sek cje: Wy wia dow cza, Kontr wy wia dow cza oraz Ogól na (wraz z dzia łem
fi nan so wym). AIPN, 2574/4, In struk cja o za kre sie pra cy De par ta men tu WOP za twier dzo na przez sze fa
De par ta men tu WOP gen. bryg. Gwi do na Czer wiń skie go, 16 X 1946 r., k. 1–11.

24 Na pierw sze go sze fa Wy dzia łu Zwia dow cze go zo stał po wo ła ny przed wo jen ny ofi cer KOP
mjr Wło dzi mierz Kar piń ski. W cza sie oku pa cji był on żoł nie rzem ZWZ -AK. Po za koń cze niu woj ny
ujaw nił się i 27 VII 1945 r. wstą pił do WP. W paź dzier ni ku 1945 r. od de le go wa no go do De par ta men tu
WOP. W czerw cu 1946 r. zo stał zde mo bi li zo wa ny, a w grud niu 1950 r. – prze nie sio ny do re zer wy MON.
Zob.: AIPN, 2147/8383, Tecz ka akt per so nal nych Wło dzi mie rza Kę piń skie go, k. 1–18; AIPN, 2174/8384,
Tecz ka akt per so nal nych Wło dzi mie rza Kę piń skie go, k. 1–31.

25 AIPN, 2574/4, In struk cja o za kre sie pra cy De par ta men tu WOP za twier dzo na przez sze fa De par -
ta men tu WOP gen. bryg. Gwi do na Czer wiń skie go, 16 X 1946 r., k. 4.

26 War to za zna czyć, że w in struk cji nie od nie sio no się do in for ma cji o spe cy ficz nej sy tu acji, ja ka
mia ła miej sce na od cin ku gra ni cy mor skiej. Jesz cze w 1946 r. por ty mor skie znaj do wa ły się pod bez po -
śred nią kon tro lą so wiec ką. Wy jąt kiem by ły por ty w Gdań sku i Gdy ni. Sy tu acja ta po wo do wa ła cał ko wi -
ty brak kon tro li WOP i pol skiej ad mi ni stra cji nad pro ce de rem wy wo zu to wa rów, ma szyn prze my sło wych
oraz lud no ści cy wil nej. Rów nie istot ny pro blem dla żoł nie rzy WOP sta no wi ły so wiec kie po cią gi tran zy -
to we prze kra cza ją ce gra ni cę za chod nią. Do wód cy tych skła dów nie ze zwa la li – wbrew obo wią zu ją cym
usta le niom – na wy ko ny wa nie przez jed nost ki WOP czyn no ści kon tro l nych. AIPN, 673/18, „Biu le tyn
spra woz daw czy WOP RP od 25 I do 25 II 1946 r.”, k. 7–8.
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rozpo zna nia te re nu przy le głe go do gra ni cy oraz wszel kie da ne na te mat umoc nień obron -
nych i pro duk cji na po trze by woj ska kra ju ościen ne go27. Żoł nie rzy tej sek cji zo bli go wa -
no po nad to do ob ser wa cji gra ni cy i wy kry wa nia wszel kich prób nie le gal ne go jej
prze kra czania, w czym mia ła im po ma gać po sia da na agen tu ra. Pra ca ope ra cyj na zwia du
WOP mia ła rów nież słu żyć ujaw nia niu żoł nie rzy od dzia łów pol skie go pod zie mia nie -
pod le gło ścio we go oraz wy kry wa niu wszel kich form prze my tu28. 

Kwe stią dys ku syj ną po zo sta je za kres re ali za cji za dań po sta wio nych przed Sek cją Wy -
wia dow czą. Na le ży pod kre ślić, że wspo mnia ne czyn no ści zwia du WOP po kry wa ły się
z dzia ła nia mi, któ re były w gestii cy wil nych i woj sko wych struk tur po wo ła nych do pro -
wa dze nia ope ra cji wy wia dow czych po za gra ni ca mi kra ju. Za ist nia ła sy tu acja mo gła przy -
czy nić się do po wsta wa nia kon flik tów i na pięć mię dzy ty mi służ ba mi, co w kon se kwen cji
ozna cza ło de kon spi ra cję pro wa dzo nych dzia łań ope ra cyj nych. W ob li czu po wo jen nych
nie do bo rów, skut ku ją cych bra kiem spe cja li stów zna ją cych spe cy fi kę służ by gra nicz nej,
De par ta ment WOP nie mógł w tej ma te rii li czyć na suk ce sy. Ce le po sta wio ne przed Sek -
cją Wy wia dow czą nie by ły w tych wa run kach moż li we do osią gnię cia. Jak wy ni ka z mel -
dun ków do wód ców po szcze gól nych wy dzia łów i od dzia łów WOP po cho dzą cych
z pierw szych mie się cy po je go utwo rze niu, pion zwia du w nie któ rych jed nost kach te re -
no wych nie ist niał lub bra ki w sta nach eta to wych nie po zwa la ły mu na po dej mo wa nie
więk szych dzia łań29. Nie ist nia ły rów nież szcze gó ło we in struk cje do ty czą ce pra cy zwia -
du WOP, a do wód cy jed no stek te re no wych te go pio nu nie jed no krot nie by li zmu sze ni
do sa mo dziel ne go przy go to wa nia pod sta wo wych wy tycz nych w tym za kre sie30. Stan or -
ga ni za cji for mo wa ne go pio nu zwia du w jed nost kach te re no wych zna lazł od zwier cie dle -
nie w spra woz da niu do wód cy 10. Od dzia łu WOP ppłk. Alek san dra Mu ra wiec kie go dla
De par ta men tu WOP. Po in for mo wa no w nim, że do koń ca grud nia 1945 r. jed nost ki te go
od dzia łu po zba wio ne by ły wszel kich in struk cji i wska zó wek po zwa la ją cych na wła ści -
we wy ko ny wa nie po wie rzo nych za dań. Do ku men ty za wie ra ją ce wy tycz ne do pra cy
z agen tu rą i obo wią zu ją ce in struk cje do dzia łań na gra ni cy zo sta ły do star czo ne z De par -
ta men tu WOP do pie ro w ostat nich dniach 1945 r.31

De par ta ment WOP oraz pod le głe mu jed nost ki te re no we spra wo wa ły kon tro lę
nad dzia ła nia mi zwią za ny mi z za pew nie niem szczel no ści gra ni cy pań stwo wej. W roz po -
zna niu za gro żeń na te re nie przy le głym do gra ni cy ści śle współ pra co wał z or ga na mi bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go32. We wrze śniu 1946 r. MON i MBP za war ły po ro zu mie nie,
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27 Ibi dem, k. 4–5.
28 Ibi dem.
29 AIPN, 3105/1, Mel du nek sy tu acyj ny nr 1 sze fa Wy dzia łu WOP w Gdań sku ppłk. Ka ro la Ba -

cza, 29 XI 1945 r., k. 43; AIPN, 2233/36, Pi smo kie row ni ka Sek cji 1 Wy dzia łu WOP przy DOW nr 1
ppłk. E. Szul ca do De par ta men tu WOP, 26 II 1946 r., k. 3–4.

30 AIPN, 3105/1, Tym cza so wa in struk cja służ by gra nicz nej dla jed no stek Wojsk Ochro ny Po gra ni -
cza Mor skie go Okrę gu Woj sko we go, 15 XI 1945 r., k. 7–12; AIPN, 2575/5, Tym cza so wa in struk cja służ -
by gra nicz nej dla Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, 27 X 1945 r., k. 1–9.

31 AIPN, 2231/2, Spra woz da nie ppłk. Alek san dra Mu ra wiec kie go o wy ni kach pra cy Wy dzia łu I
10. Od dzia łu WOP za gru dzień 1945 r., 8 I 1946 r., k. 1–2.

32 Współ pra ca WOP z or ga na mi bez pie czeń stwa mia ła miej sce przez ca ły okres 1945–1948. Żoł nie -
rze WOP by li nie jed no krot nie wy ko rzy sty wa ni do pro wa dze nia dzia łań prze ciw ko żoł nie rzom pod zie -
mia nie pod le gło ścio we go i UPA oraz bra li udział w za bez pie cza niu wy bo rów do Sej mu Usta wo daw cze go
w 1947 r. M. Ste fa niak, op. cit., s. 63–65; J.R. Pro chwicz, Woj ska Ochro ny Po gra ni cza…, s. 417.
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w któ rym okre ślo no za sa dy współ pra cy pomiędzy obo ma re sor ta mi33. Do łą czo no do nie go
in struk cję, któ rej za pi sy mia ły na ce lu roz gra ni cze nie kom pe ten cji i pre cy zyj ne usta le nie
za sad współ pra cy w kwe stiach zwią za nych z dzia łal no ścią wy wia dow czą i kontr wy wia -
dow czą na gra ni cy i w ob rę bie pa sa gra nicz ne go. Uzgod nio na zo sta ła tak że dro ga służ bo -
wa oraz prze pływ in for ma cji mię dzy obie ma in sty tu cja mi. Zgod nie z za ło że nia mi
współ pra ca na szcze blu cen tral nym mia ła być pro wa dzo na mię dzy De par ta men tem WOP
i wła ści wy mi de par ta men ta mi MBP. W jed nost kach te re no wych od dzia ły WOP współ pra -
co wa ły na to miast z wo je wódz ki mi urzę da mi bez pie czeń stwa, a ko men dy od cin ków WOP
ko mu ni ko wa ły się z po wia to wy mi urzę da mi BP. Jed nost ki zwia du WOP mia ły re gu lar nie
wy mie niać in for ma cje po cho dzą ce z pod le głe go im te re nu, przede wszyst kim do ty czą ce
za trzy mań osób nie le gal nie prze kra cza ją cych gra ni cę i po dej rza nych o dzia łal ność wy -
wia dow czą, oraz prze ka zy wać je wła ści wym de par ta men tom MBP. Nie bez zna cze nia po -
zo sta je rów nież fakt, że w prze ci wień stwie do wspo mnia nej in struk cji o za kre sie pra cy
De par ta men tu WOP dzia łal ność wy wia dow cza or ga nów pio nu zwia du (tzw. wywiad płyt -
ki na te re nie pań stwa są sied nie go) mia ła ogra ni czyć się do te re nu ok. 30–40 km34. Zgod -
nie z in struk cją wszyst kie dzia ła nia o cha rak te rze wy wia dow czym pro wa dzo ne przez
zwiad WOP mu sia ły być usta la ne i uzgad nia ne z wła ści wy mi te ry to rial nie urzę da mi bez -
pie czeń stwa35. Obie służ by zo bo wią za no do spo rzą dza nia co mie sięcz nych mel dun ków
z dzia łań pro wa dzo nych w ce lu ochro ny gra ni cy, a na stęp nie prze sy ła nia ich so bie na wza -
jem. Mia ło to za pew nić im peł ną wie dzę o nie po żą da nych sy tu acjach na te re nie po gra ni -
cza czy prze my cie to wa rów, a tak że po móc w usta le niu miejsc nie le gal nych prze kro czeń
gra ni cy. W rze czy wi sto ści wy mia na in for ma cji po zwa la ła jed nost kom „bez pie ki” na cał -
ko wi tą kon tro lę nad dzia ła nia mi pro wa dzo ny mi przez zwiad WOP. MBP mia ło w kon -
kret nych przy pad kach moż li wość wpły wu na za kres pra cy ope ra cyj nej wy ko ny wa nej przez
zwiad WOP oraz wy ko rzy sta nia in for ma cji po zy ska nych przez sieć agen tu ral ną te go pio -
nu do wła snych za mie rzeń ope ra cyj nych.

W kontr wy wia dow czej ochro nie gra ni cy żoł nie rze zwia du WOP zo bo wią za ni by li
do kie ro wa nia się wy tycz ny mi te re no wych or ga nów urzę dów bez pie czeń stwa w kwe -
stiach do ty czą cych ak tów szpie go stwa, dy wer sji i ban dy ty zmu. Po dob nie wy glą da ła sy -
tu acja zwią za na z pro wa dze niem agen tu ry WOP wy ko rzy sty wa nej do dzia łań
ope ra cyj nych słu żą cych do roz pra co wy wa nia par tii po li tycz nych i or ga ni za cji pod ziem -
nych36. In struk cja prze wi dy wa ła ści słą współ pra cę obu służb w za kre sie ewi den cjo no -
wa nia oraz opi nio wa nia osób za miesz ku ją cych te ren po gra ni cza lub za mie rza ją cych się
na nim osie dlić37. Po nad to zwiad WOP po przez suk ce syw nie bu do wa ną sieć agen tu ral ną
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33 AIPN, 1572/3654, In struk cja o wza jem nej współ pra cy or ga nów wy wia dow czych Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza z urzę da mi bez pie czeń stwa, wrze sień 1946 r., k. 2.

34 W wy mie nio nym już do ku men cie z paź dzier ni ka 1946 r. ope ra cje wy wia dow cze zwia du WOP zo -
sta ły usta lo ne na od le głość wy no szą cą ok. 50–70 km od li nii gra ni cy pań stwo wej. 

35 Ibi dem, k. 3.
36 Ibi dem, k. 4.
37 Od czerw ca 1946 r. po now nie za czę ło obo wią zy wać Roz po rzą dze nie Pre zy den ta Rze cz po spo li tej

z dnia 23 grud nia 1927 r. o gra ni cach Pań stwa (z mo cą usta wy). Za pi sy te go ak tu praw ne go po zwa la ły
żoł nie rzom WOP na kon tro lę wszel kich zgro ma dzeń pu blicz nych oraz prze szu ki wa nie i ści ga nie osób
za miesz ka łych w stre fie przy gra nicz nej po dej rza nych o po sia da nie bro ni. Wy ko rzy sta nie przez no we
wła dze za pi sów pa ra gra fów 5–9 wspo mnia ne go roz po rzą dze nia ze zwa la ło WOP na ry go ry stycz ną kon -
tro lę miesz kań ców po gra ni cza. Do za dań WOP na le ża ło rów nież wy da wa nie de cy zji od no szą cej się 
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gro ma dził in for ma cje znaj du ją ce się w za in te re so wa niu or ga nów bez pie czeń stwa. Współ -
pra cow ni cy zwia du WOP roz miesz cze ni na te re nie po gra ni cza i sa mej gra ni cy do star -
cza li in for ma cji po zwa la ją cych na wy kry wa nie dzia łań uzna wa nych przez wła dze
ko mu ni stycz ne za nie le gal ne. 

Ob sa dze nie przez jed nost ki WOP gra ni cy oraz ugrun to wa nie wła dzy ko mu ni stów
po wy bo rach do Sej mu Usta wo daw cze go ze stycz nia 1947 r. przy czy ni ło się do wpro -
wa dze nia ko lej nych zmian w re la cjach mię dzy zwia dem WOP a jed nost ka mi MBP.
We wrze śniu 1947 r. zo sta ła pod pi sa nia no wa in struk cja o współ pra cy or ga nów zwia -
dow czych obu służb38. Naj waż niej sza zmia na, któ ra mia ła bez po śred ni wpływ na dzia -
łal ność ope ra cyj ną pio nu zwia du WOP, zo sta ła umiesz czo na w punk cie dru gim in struk cji.
Za war to w nim, że „or ga na zwia dow cze WOP pra cy wy wia dow czej po za gra ni ca mi pań -
stwa nie pro wa dzą. Wyj ście po za pań stwo wą gra ni cę jest do pusz czal ne tyl ko w wy jąt -
ko wych wy pad kach za obo pól nym po ro zu mie niem MBP i De par ta men tu WOP”39. Za pis
ten sta no wi zu peł ne prze ci wień stwo do tych czas obo wią zu ją cych prze pi sów oraz wza -
jem nych usta leń wpro wa dzo nych we wrze śniu 1946 r. Dzia ła nia ope ra cyj ne pio nu zwia -
du zo sta ły ogra ni czo ne wy łącz nie do te ry to rium Pol ski, a naj waż niej sze za da nia tej służ by
mia ły na ce lu roz po zna nie te re nu po gra ni cza i przejść gra nicz nych. Pion ten ca ły czas
pod le gał or ga nom bez pie czeń stwa pu blicz ne go w za kre sie dzia łal no ści ope ra cyj nej na te -
re nie trzy dzie sto ki lo me tro we go pa sa gra nicz ne go oraz pro wa dze nia po sia da nej sie ci
agen tu ral nej. W kon tek ście za pi sów ni niej szej in struk cji na le ży stwier dzić, że jed nost ki
MBP mia ły peł ną kon tro lę i wie dzę do ty czą cą spraw ope ra cyj nych pro wa dzo nych przez
zwiad WOP.

Za da nia re ali zo wa ne przez Do wódz two WOP oraz pod le głą mu struk tu rę te re no wą
od zwier cie dla ją in for ma cje za war te w przy go to wy wa nym przez De par ta ment WOP „Biu -
le ty nie spra woz daw czym WOP RP”40. Co mie siąc uka zy wał się no wy nu mer, któ ry prze -
sy ła no do czę ści mi ni sterstw i or ga nów pań stwa w ce lu za pew nie nia do pły wu bie żą cych
in for ma cji o sta nie za bez pie cze nia gra ni cy pań stwo wej oraz roz wo ju or ga ni za cyj nym
WOP41. Za miesz cza no w nim rów nież mel dun ki do ty czą ce nie co dzien nych zda rzeń
na gra ni cy czy wy pad ków nad zwy czaj nych w re jo nie pa sa nad gra nicz ne go oraz na świe -
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do moż li wo ści osie dle nia się lud no ści w tej stre fie. Ko lej ne za ostrze nie prze pi sów kar nych w za kre sie
prze kra cza nia gra ni cy wpro wa dził De kret Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej z dnia 15 wrze śnia 1948 r.
o zmia nie Roz po rzą dze nia Pre zy den ta Rze cz po spo li tej z dnia 23 grud nia 1927 r. o gra ni cach Pań stwa.
Ar ty kuł 23 te go de kre tu sta no wił, że „kto prze kra cza gra ni ce Pań stwa bez wła ści wych do ku men tów albo
w miej scu na to nie prze zna czo nym, al bo mi mo za mknię cia ru chu gra nicz ne go, pod le ga ka rze wię zie nia
na czas od 1 ro ku do 3 lat” (DzU, 1948, nr 47, poz. 384, s. 946); G. Za rem ba, Wpływ prze mian po li tycz -
nych w Pol sce po 1956 ro ku na struk tu rę or ga ni za cyj ną WOP oraz uchwa le nie De kre tu o ochro nie gra -
nic 23 mar ca 1956 r., „Biu le tyn Cen tral ne go Ośrod ka Szko le nia Stra ży Gra nicz nej im. Mar szał ka Pol ski
Jó ze fa Pił sud skie go w Ko sza li nie” 2008, nr 4, s. 77–83.

38 AIPN Sz, 008/17, Tym cza so wa in struk cja o wza jem nej współ pra cy or ga nów zwia dow czych Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza z or ga na mi Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, 19 IX 1947 r., k. 129–134.

39 Ibi dem.
40 AIPN, 3105/6, „Biu le tyn spra woz daw czy WOP RP od 25 XII 1945 r. do 25 I 1946 r.”, k. 108–130.
41 AIPN, 3105/5, Mel du nek sy tu acyj ny nr 1 sze fa De par ta men tu WOP płk. Gwi do na Czer wiń skie -

go, 7 XI 1945 r., k. 8–9. Mel du nek prze sła no do: mar szał ka Pol ski, sze fa Szta bu Ge ne ral ne go, I wi ce mi -
ni stra obro ny na ro do wej, II wi ce mi ni stra obro ny na ro do wej, III wi ce mi ni stra obro ny na ro do wej, mi ni stra
bez pie czeń stwa pu blicz ne go oraz ad ac ta. W ko lej nych mie sią cach ww. li stę po sze rzo no o mi ni stra spraw
za gra nicz nych oraz sze fów wy dzia łów WOP przy po szcze gól nych do wódz twach okrę gów woj sko wych.
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tla no pro ble my po szcze gól nych jed no stek te re no wych WOP zwią za ne z mi gra cją lud no -
ści cy wil nej i oso bo wym ru chem gra nicz nym. Biu le tyn za wie rał rów nież in for ma cje doty -
czą ce udzia łu żoł nie rzy WOP w wal kach z od dzia ła mi pod zie mia nie pod le gło ścio we go42

oraz z for ma cja mi ukra iń ski mi43. Zna mien nym wy da je się fakt, że par ty zan ci re pre zen -
tu ją cy pol skie for ma cje zbroj ne sta wia ni by li przez twór ców biu le ty nu w jed nej li nii
z człon ka mi OUN -UPA. Obie gru py by ły trak to wa ne przez funk cjo na riu szy apa ra tu re -
pre sji ja ko wro go wie no we go sys te mu oraz za gro że nie dla wła dzy ko mu ni stycz nej. Po -
dob ną re to ry kę moż na od na leźć w spra woz da niach i mel dun kach ope ra cyj nych
De par ta men tu WOP dla MBP na te mat dzia łań pro wa dzo nych przez po szcze gól ne jed -
nost ki WOP prze ciw ko żoł nie rzom pod zie mia nie pod le gło ścio we go44.

Rów nie cie ka wy mi za gad nie nia mi uję ty mi we wspo mnia nym biu le ty nie by ły kwe -
stie od no szą ce się do „sta nu mo ral ne go” oraz kry te riów do bo ru żoł nie rzy kie ro wa nych
do służ by w jed nost kach WOP. Fak ty przed sta wia ne w spra woz da niach przez do wód ców
po szcze gól nych od cin ków gra ni cy ob na ża ły zu peł ny brak przy go to wa nia no wej ka dry
do peł nie nia obo wiąz ków służ bo wych i bez kar ność ofi ce rów so wiec kich, któ rzy zaj mo -
wa li sta no wi ska do wód cze w WOP. Do ku men ta cja z te go okre su po ka zu je, że ska la ujaw -
nio nych nad użyć bę dą cych udzia łem sze re go wych żoł nie rzy i ka dry do wód czej Ar mii
Czer wo nej jest po ra ża ją ca. Mi mo spe cjal nych wzglę dów, ja ki mi cie szy li się so wiec cy
ofi ce ro wie i żoł nie rze peł nią cy służ bę w „lu do wym” Woj sku Pol skim45, do De par ta men -
tu WOP tra fia ło wie le mel dun ków i spra woz dań od no szą cych się do prze stępstw przez
nich po peł nia nych, w tym roz bo jów, pi jań stwa i gra bie ży46. Z ra por tów prze ka zy wa nych
przez ka drę ofi cer ską jed no stek sta cjo nu ją cych w po bli żu gra ni cy oraz władze ad mi ni -
stra cji cy wil nej wy ni ka, że żoł nie rze so wiec cy trak to wa li przy dzie lo ny od ci nek gra nicz -
ny i nad gra nicz ny jak zie mie oku po wa ne47. Ich służ ba w pol skich jed nost kach ochro ny
po gra ni cza nie jed no krot nie wy ko rzy sty wa na by ła do zaj mo wa nia mie nia osób pró bu ją -
cych prze kro czyć gra ni cę oraz prze pro wa dza nia nie le gal nej kon fi ska ty pie nię dzy
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42 Żoł nie rzy pod zie mia nie pod le gło ścio we go naj czę ściej w ofi cjal nej do ku men ta cji or ga nów cy wil -
nych i woj sko wych okre śla no mia nem „ban dy tów” i „dy wer san tów”. Tak też ich na zwał szef Wy dzia łu
WOP Okrę gu nr III mjr Kę piń ski w wy kła dzie przy go to wa nym dla ofi ce rów Szta bu DOW nr III (Po -
znań ski Okręg Woj sko wy). AIPN, 3105/8, Służ ba gra nicz na nad Nis są (Ny są) i Od rą, 12 III 1946 r.,
k. 82–87.

43 Za gad nie nia do ty czą ce walk pro wa dzo nych przez żoł nie rzy WOP z pol ski mi od dzia ła mi par ty -
zanc ki mi i jed nost ka mi UPA zo sta ły za miesz czo ne w roz dzia le za ty tu ło wa nym „Dzia łal ność dy wer syj -
nych band na te re nach przy gra nicz nych Rze czy po spo li tej”. AIPN, 3105/6, „Biuletyn sprawozdawczy
WOP RP od 25 XII 1945 r. do 25 I 1946 r.”, k. 111–112.

44 AIPN, 3105/6, cz. 1, Mel du nek sy tu acyj ny nr 61 do wód cy WOP płk. Gwi do na Czer wiń skie go
do II wi ce mi ni stra obro ny na ro do wej, lu ty 1946 r., k. 133–135. 

45 Na le ży pod kre ślić róż ni cę mię dzy żoł nie rza mi Ar mii Czer wo nej, któ rzy peł ni li służ bę w mun du -
rach „lu do we go” Woj ska Pol skie go, oraz tych, któ rzy zo sta li od de le go wa ni do pol skich jed no stek i in -
sty tu cji woj sko wych w cha rak te rze do rad ców. Zob. E. Na le pa, op. cit.

46 T. Bia łec ki, J. Ma cho lak, Źró dła do dzie jów Po mo rza Za chod nie go. Bez pie czeń stwo i po rzą dek
pu blicz ny w la tach 1945–1950, t. 6, Szcze cin 1995, s. 256–287. 

47 AIPN, 2233/37, Ko re spon den cja za stęp cy sze fa Wy dzia łu WOP i kie row ni ka Sek cji 1 mjr. Wła -
dy sła wa Bo czo nia do sze fa Wy dzia łu I De par ta men tu WOP w spra wie trud no ści w or ga ni zo wa niu Od -
dzia łu 2 WOP, 1 II 1946 r., k. 1–12; M. Go lon, Ar mia Czer wo na w El blą gu w 1945 ro ku. Kil ka uwag
o „pierw szych go spo da rzach” ziem no wych po wo jen nej Pol ski [w:] Ar mia Czer wo na/Ra dziec ka w Pol -
sce w la tach 1944–1993, Bor ne Su li no wo–Byd goszcz–Gdańsk 2015, s. 26–63.
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i kosztow no ści48. Co wię cej, żoł nie rze Ar mii Czer wo nej, ko rzy sta jąc z nie szczel nej gra -
ni cy ochra nia nej przez for mo wa ne jed nost ki WOP, bra li udział w prze my cie lud no ści po -
cho dze nia ży dow skie go i nie miec kie go do so wiec kiej stre fy oku pa cyj nej Nie miec49.
Nie spraw ny sys tem kon tro li przejść gra nicz nych za bez pie cza nych przez jed nost ki WOP
po wo do wał, że gra ni ce Pol ski prze kra cza ły ty sią ce lu dzi bez wy ma ga nych do ku men tów.
Sy tu ację do dat ko wo utrud niał brak ich jed no li te go wzo ru oraz nie pew na sy tu acja po li -
tycz na na Zie miach Od zy ska nych. Aby omi nąć żoł nie rzy WOP, ucie ki nie rzy wy ko rzy -
sty wa li uprzy wi le jo wa ną po zy cję Ar mii Czer wo nej, któ rej żoł nie rze czę sto prze kra cza li
gra ni ce z za opa trze niem dla wła snych jed no stek znaj du ją cych się w Niem czech. W przy -
pad ku So wie tów kon tro la do ko ny wa na przez żoł nie rzy jed no stek fron to wych, a na stęp -
nie za ło gi utwo rzo nych po ste run ków gra nicz nych WOP by ła pro wi zo rycz na lub zu peł nie
ją po mi ja no50. 

War to za zna czyć, że w okre sie po prze dza ją cym za bez pie cze nie gra ni cy przez utwo -
rzo ne we wrze śniu 1945 r. struk tu ry WOP kwe stię jej prze kra cza nia przez lud ność cy -
wil ną re gu lo wa ło m.in. Za rzą dze nie nr 16 MBP z 14 czerw ca 1945 r., zgod nie z któ rym
„oby wa te le Cze cho sło wa cji, Wę gier, Ru mu nii i Ju go sła wii pra gną cy po wró cić do swo -
ich kra jów mo gą prze kra czać gra ni cę je dy nie w punk tach chro nio nych i na pod sta wie
prze pu stek wy da nych przez wo je wódz ki[e] urzęd[y] bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Kra -
ko wie, Ka to wi cach lub Rze szo wie”51. W kwiet niu 1946 r. De par ta ment WOP wpro wa -
dził re stryk cyj ne prze pi sy od no szą ce się m.in. do re pa trian tów przy by wa ją cych do Pol ski
z Za cho du. Wspo mnia ny nor ma tyw wy mie niał do ku men ty umoż li wia ją ce wjazd, wy jazd
i prze kro cze nie gra ni cy po wra ca ją cym do kra ju Po la kom. Po nad to wy zna czo no w nim
spe cjal nie przy go to wa ne przej ścio we punk ty kon tro l ne WOP, w któ rych od by wa ła się
od pra wa przy jeż dża ją cych do kra ju re pa trian tów cy wil nych i woj sko wych52. W dal szej
ko lej no ści by li oni kon wo jo wa ni przez żoł nie rzy WOP do po wia to wych urzę dów re pa -
tria cyj nych w Dzie dzi cach, Mię dzy le siu, Zgo rze li cach, Le gni cy, Ko strzy nie, Szcze ci nie
i Gdań sku. Wy da wa no im tam do ku men ty stwier dza ją ce toż sa mość i upraw nia ją ce ich
do po ru sza nia się po te re nie Pol ski. Ni niej szy roz kaz re gu lo wał rów nież kwe stie ru chu
gra nicz ne go żoł nie rzy i ofi ce rów Ar mii Czer wo nej oraz wpro wa dzał za sa dy kon tro li
trans por tów wojsk so wiec kich prze kra cza ją cych gra ni cę Pol ski53. Zu peł nie od mien ne
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48 AIPN, 3105/5, Mel du nek spe cjal ny szefa Wy dzia łu Zwia du nr 1 mjr. Włodzimierza Karpińskiego
do sze fa De par ta men tu WOP płk. Gwi do na Czer wiń skie go, 12 XI 1945 r., k. 16. W mel dun ku za war to
opis pro ce de ru pro wa dzo nego przez Po la ków w Wied niu, po le ga ją ce go na nie le gal nym sku pie i han dlu
wa lu ta mi, któ re w dal szej ko lej no ści żoł nie rze so wiec cy prze wo zi li do Pol ski.

49 AIPN, 673/18, „Biu le tyn spra woz daw czy WOP RP nr 7 za maj 1946 r.”, k. 53–54. 
50 Po łu dnio wy oraz za chod ni od ci nek gra ni cy był miej scem, przez któ re od by wa ła się uciecz ka oca -

la łej z Ho lo kau stu lud no ści na ro do wo ści ży dow skiej, zor ga ni zo wa nej i pro wa dzo nej przez or ga ni za cję
o na zwie „Bri cha”. Ca ły nie le gal ny pro ces wy jaz du za gra ni cę prze bie gał za wie dzą i przy zwo le niem
władz ko mu ni stycz nych. Zob.: D. Sto la, op. cit., s. 32–33; T. Bia łec ki, J. Ma cho lak, op. cit., s. 247–255. 

51 AIPN, 1572/31, Za rzą dze nie nr 16 Mi ni stra Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, 14 IV 1945 r., k. 37–38.
52 AIPN, 1572/3653, Roz kaz nr 010 II Wi ce mi ni stra Obro ny Na ro do wej i Sze fa De par ta men tu WOP

dla Wojsk Ochro ny Po gra ni cza Rze czy po spo li tej Pol skiej, 29 IV 1946 r., k. 1–4. Na te mat or ga ni za cji
oraz udzia łu Pań stwo we go Urzę du Re pa tria cyj ne go w pro ce sie re lo ka cji i prze sie dle nia lud no ści cy wil -
nej zob. D. Su la, Dzia łal ność prze sie dleń czo -re pa tria cyj na Pań stwo we go Urzę du Re pa tria cyj ne go w la -
tach 1944–1951, Lu blin 2002.

53 AIPN, 1572/3653, Roz kaz nr 010 II Wi ce mi ni stra Obro ny Na ro do wej i Sze fa De par ta men tu WOP
dla Wojsk Ochro ny Po gra ni cza Rze czy po spo li tej Pol skiej, 29 IV 1946 r., k. 3.
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zasa dy kon tro li obo wią zy wa ły w przy pad ku prze kro cze nia gra ni cy przez ko lum nę prze -
wo żą cą za opa trze nie dla za gra nicz nych przed sta wi cielstw i am ba sad funk cjo nu ją cych
w Pol sce. Trans por ty te na te re nie Rzeczpospolitej by ły nie ustan nie ob ser wo wa ne
i konwo jo wa ne przez żoł nie rzy WOP lub in nych jed no stek54.

*    *    *

Pu bli ko wa ne po ni żej dwa do ku men ty, wy two rzo ne w 1946 r., od no szą się bez po śred -
nio do za dań, ja kie po sta wio no przed pio nem zwia du WOP z chwi lą po wo ła nia tej for -
ma cji. Pierw szym jest In struk cja o za kre sie pra cy De par ta men tu Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza, któ ra zo sta ła wpro wa dzo na w ży cie w paź dzier ni ku 1946 r. Po dzie lo no ją
na trzy za sad ni cze roz dzia ły, któ re swoją te ma ty ką obej mu ją:

– za da nia WOP – uję to naj waż niej sze ce le po sta wio ne przed utwo rzo ny mi woj ska mi
gra nicz ny mi;

– De par ta ment WOP – na kre ślo no za rys struk tu ry oraz za da nia ma ją ce sta no wić do -
me nę wojsk strze gą cych gra ni cy;

– po dział za dań – przed sta wio no wy tycz ne dla po szcze gól nych pio nów i jed no stek
wcho dzą cych w skład De par ta men tu WOP.

War to za zna czyć, że in struk cja jest jed ną z pierw szych tak szcze gó ło wych wy tycz -
nych wy two rzo nych przez De par ta ment WOP, któ re od no si ły się do za dań po szcze gól -
nych wy dzia łów ulo ko wa nych w je go struk tu rze. Z pew no ścią nie wie le do ku men tów
z te go okre su tak pre cy zyj nie na kre śli ło ce le po sta wio ne przed pio na mi wy wia dow czym
i zwia dow czym. 

Dru gim z pu bli ko wa nych do ku men tów jest In struk cja o wza jem nej współ pra cy or -
ga nów wy wia dow czych Wojsk Ochro ny Po gra ni cza z urzę da mi bez pie czeń stwa z wrześ -
nia 1946 r.55 Za gad nie nia w niej uję te do ty czy ły m.in. za sad wza jem nej wy mia ny
in for ma cji mię dzy MBP a pio nem zwia du WOP. W po ro zu mie niu usta lo no po nad to za -
kres i cha rak ter pro wa dze nia dzia łań o cha rak te rze ope ra cyj nym (wy wia dow czym i kontr -
wy wia dow czym) na gra ni cy oraz wy zna czo no prio ry te ty do ty czą ce wal ki z prze my tem
gra nicz nym. 

Ni niej sze opra co wa nie ma na ce lu po pu la ry za cję wspo mnia nych do ku men tów wśród
ba da czy zaj mu ją cych się hi sto rią WOP oraz uzu peł nie nie nie licz nych pu bli ka cji na ich
te mat. In for ma cje za war te w in struk cji i po ro zu mie niu sta no wią do sko na łe źró dło wie -
dzy o struk tu rze WOP oraz wy tycz nych, ja kie obo wią zy wa ły żoł nie rzy peł nią cych służ -
bę na gra ni cy i te re nie po gra ni cza w pierw szych la tach po za koń cze niu II woj ny
świa to wej. W ra mach edy cji źró dła po pra wio no błę dy in ter punk cyj ne, wpro wa dzo no uzu -
peł nie nia i ko rek ty w tek ście. Pu bli ko wa ne do ku men ty opa trzo no tak że nie zbęd ny mi wy -
ja śnie nia mi i przy pi sa mi. 

Organizacja i zadania Departamentu Wojsk Ochrony Pogranicza...
D
o
k
u
m
en
t
y

213

54 AIPN, 2602/100, Spra woz da nie Po znań skie go Od dzia łu WOP o kon wo jo wa niu an giel skiej ko -
lum ny trans por to wej ze Słu bic do War sza wy i z po wro tem, 22 IV 1947 r., k. 288–289.

55 Ni niej szy do ku ment w for mie ko pii zo stał prze ka za ny przez Cen tral ne Ar chi wum Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji do za so bu Ar chi wum IPN w War sza wie. 
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Ze wzglę du na czę ste zmia ny eta to we jed no stek oraz no men kla tu rę po szcze gól nych
pio nów WOP wy ja śnie nia i spre cy zo wa nia wy ma ga ją zmia ny na zew nic twa w pio nie
zwia du po mię dzy wrze śniem 1946 r. a mar cem 1947 r., czy li w okre sie obo wią zy wa nia
eta tu nr 7/1 De par ta men tu WOP, w któ rym do tych cza so wy Wy dział Zwia dow czy za stą -
pił Wy dział Wy wia dow czy56. Wzo ru jąc się na mo dy fi ka cjach w eta cie De par ta men tu
WOP, do ko na no rów nież zmian na zew nic twa pio nu zwia dow cze go w struk tu rze te re no -
wej tej for ma cji. Wraz z wpro wa dze niem no wych eta tów od dzia łów (wy dzia łów WOP57)
oraz ko mend od cin ków i straż nic li nio wych WOP do ko na no zmian w no men kla tu rze od -

Łukasz Grabowski
D
o
k
u
m
en
t
y

214

56 AIPN, 3642/10, Etat nr 7/1 De par ta men tu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, 21 IX 1946 r., k. 1–18.
57 Na pod sta wie roz ka zu or ga ni za cyj ne go Na czel ne go Do wód cy Woj ska Pol skie go z 21 IX 1946 r.

oraz roz ka zu do wód cy WOP – sze fa De par ta men tu WOP z 5 X 1946 r. do ko na no roz for mo wa nia do -
tych cza so wych po śred nich ogniw do wo dze nia, ja ki mi by ły wy dzia ły WOP. Jed no cze śnie od dzia ły WOP
pod po rząd ko wa no bez po śred nio De par ta men to wi WOP. Roz for mo wa nie wy dzia łów WOP dzia ła ją cych
przy DOW sta no wi ło za koń cze nie ich dzia łal no ści. AIPN, 2574/18, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 0153/Org.
Na czel ne go Do wód cy Woj ska Pol skie go w spra wie re or ga ni za cji jed no stek pod le głych MON, 21 IX
1946 r., k. 2–6. 

Numer
etatu

Data 
zatwierdzenia etatu

Data 
unieważnienia etatu

Nazwa pionu zwiadu WOP 
wg obowiązującego etatu

8/3 12 IX 1945 r. 21 IX 1946 r.
Wydział Zwiadowczy 

Departamentu WOP RP

7/1 21 IX 1946 r. 3 III 1947 r.
Wydział Wywiadowczy

Departamentu WOP

7/17 3 III 1947 r. 20 III 1948 r.
Wydział Wywiadowczy

Departamentu WOP

7/37 20 III 1948 r. 1 VII 1949 r.
Wydział VII 

Głównego Inspektoratu 
Ochrony Pogranicza

91/1 1 VII 1949 r. 3 VI 1950 r.
Wydział VII Zwiadowczy

Dowództwa WOP

Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie eta tów WOP: AIPN, 3642/1, Etat nr 8/3 De par ta men -
tu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza RP, 12 IX 1945 r., k. 1–16; AIPN, 3642/10, Etat nr 7/1 De par ta men -
tu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, 21 IX 1946 r., k. 1–18; AIPN, 3642/29, Etat nr 7/17 De par ta men tu
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, 3 III 1947 r., k. 1–27; AIPN, 343/15, t. 1, Etat nr 7/37 Głów ne go In -
spek to ra tu Ochro ny Po gra ni cza, 20 III 1948 r., k. 43–59; AIPN, 343/15, t. 2, Etat nr 91/1 Do wódz -
twa Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, 1 VII 1949 r., k. 7–24.

Ta be la. Zmia ny w na zew nic twie pio nu zwia du Wojsk Ochro ny Po gra ni cza zgod nie
z eta ta mi wpro wa dza ny mi w la tach 1945–1950
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dzia łów wy ko nu ją cych dzia ła nia o cha rak te rze zwia dow czym58. Do tych cza so we sek cje
zwia dow cze w od dzia łach WOP za stą pi ły sek cje wy wia dow cze do wo dzo ne przez
kierowni ków sek cji, peł nią cych jed no cze śnie funk cję za stęp cy do wód cy od dzia łu WOP
ds. wy wia du. W ko men dach od cin ków funk cjo nu ją ce wy dzia ły zwia dow cze za stą pi ły
sek cje wy wia dow cze z kie row ni ka mi peł nią cy mi jed no cze śnie funk cję za stęp cy ko men -
dan ta od dzia łu WOP ds. wy wia du. W straż ni cach li nio wych, po sia da ją cych za stęp cę
komen dan ta straż ni cy ds. wy wia du, nie wpro wa dzo no zmian. Mi mo wdrożenia
wspomnia ne go po wy żej eta tu we wrze śniu 1946 r. zmia na nazw pio nu zwia dow cze go
nie zna la zła od zwier cie dle nia w in struk cjach bę dą cych przed mio tem poniższej edy cji.
Za sto so wa no w nich no men kla tu rę pio nu zwia du przed sta wio ną w struk tu rze pierw sze -
go eta tu De par ta men tu WOP za twier dzo ne go we wrze śniu 1945 r. Za ist nia ła sy tu acja
mo gła być efek tem krót kie go od stę pu cza su mię dzy wpro wa dze niem in struk cji do ty czą -
cej za dań De par ta men tu WOP i po ro zu mie nia z MBP a za twier dze niem no wych eta tów
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza. 

Niniejsze do ku men ty po cho dzą z za so bu Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w War sza wie i nie by ły do tych czas pu bli ko wa ne. 
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58 AIPN, 3642/11, Etat nr 7/2 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 1, 2, 10 i 11, 21 IX 1946 r.,
k. 1–31.
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TEKST ŹRÓ DŁA

Nr 1

1946 paź dzier nik 16, War sza wa – In struk cja o za kre sie pra cy De par ta men tu Wojsk Ochro -
ny Po gra ni cza za twier dzo na przez sze fa De par ta men tu WOP gen. bryg. Gwi do na Czer -
wiń skie go

Taj ne

aWojsko Pol skie
Na czel ne Do wódz two

Sztab Ge ne ral ny Od dział III Ope ra cyj nya

bNr 02491
16 paź dzier nik[a] 1946 r.b

In struk cja o za kre sie pra cy
De par ta men tu WOPc

De par ta ment Wojsk Ochro ny Po gra ni cza

In struk cja o za kre sie pra cy

I. Za da nia Wojsk Ochro ny Po gra ni cza
Woj ska Ochro ny Po gra ni cza po wo ła ne są do ochro ny gra ni cy pań stwa w cza sie po -

ko ju. Do za kre su dzia ła nia Wojsk Ochro ny Po gra ni cza na le ży za bez pie cze nie gra ni cy
pod wzglę dem woj sko wym, po li tycz nym, bez pie czeń stwa pu blicz ne go i cel nym,
a w szcze gól no ści:

1) Nie do pusz cza nie do na ru sza nia gra ni cy pań stwa przez ob ce wła dze i ich or ga na;
2) Za po bie ga nie nie le gal ne mu prze kra cza niu gra ni cy;
3) Za po bie ga nie w prze no sze niu lub prze sy ła niu przez gra ni cę wszel kich pism, dzien -

ni ków, bro szur itp. skie ro wa nych prze ciw pań stwu i pra wo wi tym wła dzom;
4) Ści ga nie wszel kich po czy nań i za mie rzeń skie ro wa nych prze ciw po li tycz nym in -

te re som pań stwa;
5) Nie do pusz cza nie do prze wo że nia i prze no sze nia to wa rów przez gra ni cę z po mi -

nię ciem obo wią zu ją cych prze pi sów cel nych;
6) Śle dze nie, ujaw nia nie i ści ga nie prze kro czeń skar bo wo -cel nych;
7) Nie do pusz cza nie do nie le gal ne go ru chu to wa ro we go i oso bo we go na wo dach gra -

nicz nych;
8) Strze że nie nie na ru szal no ści zna ków i urzą dzeń gra nicz nych;
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a–a Od cisk pie czę ci. 
b–b Wpi sa no od ręcz nie.
c Po wy żej od cisk pie czę ci wpły wu do kan ce la rii: Wpły nę ło dn[ia] 3 VI 1946 r., nr 01120, zał. (–).
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9) Współ dzia ła nie z in ny mi or ga na mi ma ją cy mi na ce lu bez pie czeń stwo pu blicz ne
i za po bie ga nie szko dom za gra ża ją cym in te re so wi pu blicz ne mu.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza są in te gral ną czę ścią skła do wą Sił Zbroj nych Rze czy -
po spo li tej i przez sze fa De par ta men tu [WOP] pod le ga ją II wi ce mi ni stro wi obro ny na ro -
do wej1. 

II. De par ta ment Wojsk Ochro ny Po gra ni cza
De par ta ment Wojsk Ochro ny Po gra ni cza or ga ni zu je, kie ru je i kon tro lu je dzia łal ność

Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, a mia no wi cie:
1) Or ga ni zu je i kie ru je pra cą wy wia dow czą za rów no na wła snym te ry to rium, jak rów -

nież na te ry to rium państw są sia du ją cych, za wy jąt kiem Związ ku Ra dziec kie go;
2) Or ga ni zu je i kie ru je wal ką ze szpie go stwem i dy wer sją;
3) Or ga ni zu je i kie ru je pra cą li kwi da cyj ną grup dy wer syj nych, ban dyc kich i szpie -

gow skich w stre fie nad gra nicz nej;
4) Or ga ni zu je i kie ru je pra cą wy wia dow czo -śled czą;
5) Or ga ni zu je służ bę ochro ny gra ni cy pań stwa, kie ru je nią i kon tro lu je jej wy ko na -

nie;
6) Or ga ni zu je i za bez pie cza wy ko na nie za rzą dzeń i po sta no wień rzą du w stre fie nad -

gra nicz nej;
7) Or ga ni zu je i kie ru je wal ką z wy kro cze nia mi i prze stęp stwa mi w stre fie nad gra -

nicz nej;
8) Or ga ni zu je i pro wa dzi wal kę z prze my tem;
9) Or ga ni zu je i kie ru je wy szko le niem bo jo wym Wojsk Ochro ny Po gra ni cza;
10) Or ga ni zu je i kie ru je wy szko le niem ka dry ofi cer skiej i pod ofi cer skiej w za kre sie

służ by gra nicz nej;
11) Or ga ni zu je i kie ru je pra cą po li tycz no -wy cho waw czą;
12) Kie ru je i kon tro lu je ruch gra nicz ny;
13) Roz strzy ga i za ła twia za tar gi i kon flik ty gra nicz ne;
14) Or ga ni zu je ochro nę pań stwo wych zna ków gra nicz nych;
15) Uzgad nia i har mo ni zu je współ pra cę nad ochro ną gra ni cy z in ny mi mi ni ster -

stwami;
16) Wy da je biu le ty ny i spra woz da nia od no śnie [do] służ by gra nicz nej.
Dla wy ko na nia swych za dań po sia da de par ta ment na stę pu ją ce wy dzia ły2:
1) Wy dział Zwia dow czy;
2) Wy dział Ope ra cyj no -Li nio wy;
3) Wy dział Wy szko le nia Bo jo we go;
4) Wy dział Łącz no ści;
5) Wy dział Ewi den cyj no -Per so nal ny;
6) Wy dział Fi nan so wy.
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1 W okre sie wpro wa dze nia ni niej szej in struk cji II wi ce mi ni strem obro ny na ro do wej był gen. Ka rol
Świer czew ski. Zob.: J. Wy go da, op. cit., s. 99; J. Kró li kow ski, Ge ne ra ło wie i ad mi ra ło wie Woj ska Pol -
skie go 1943–1990 (S–Ż), To ruń 2010, s. 99–105; M. Szczu row ski, op. cit., s. 144–147.

2 Mi mo zmia ny nu me ru eta tu De par ta men tu WOP we wrze śniu 1946 r. (etat nr 7/1) w in struk cji wy -
mie nio no struk tu rę de par ta men tu okre ślo ną w je go eta cie we wrze śniu 1945 r. AIPN, 3642/10, Etat nr 7/1
De par ta men tu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, 21 IX 1946 r., k. 1–18. 
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III. Po dział za dań:
A) Wy dział Zwia dow czy
Wy dział Zwia dow czy skła da się z 3 sek cji:
– wy wia dow czej,
– kontr wy wia dow czej,
– ogól nej, w skład któ rej wcho dzi dział fi nan so wy.
a) Szef wy dzia łu3:
1) jest od po wie dzial ny za ca ło kształt pra cy wy dzia łu;
2) pla nu je, uzgad nia, kie ru je i nad zo ru je tok pra cy po szcze gól nych sek cji;
3) re fe ru je wszyst kie spra wy wcho dzą ce w za kres pra cy wy dzia łu;
4) or ga ni zu je i prze pro wa dza fa cho we prze szko le nie pod le głych mu ofi ce rów zwia -

dow czych;
5) uzgad nia pra cę agen cyj no -wy wia dow czą z Mi ni ster stwem Bez pie czeń stwa Pu -

blicz ne go.
b) Sek cja Wy wia dow cza:
1) Or ga ni zu je i kie ru je pra cą agen cyj no -wy wia dow czą na te ry to rium państw są sied -

nich (za wy jąt kiem Związ ku Ra dziec kie go) na głę bo kość 50–70 km, z za da niem roz po -
zna nia te re nu pod wzglę dem:

– geo gra ficz nym, po li tycz nym i eko no micz nym,
– ilo ści woj sko wych umoc nień i wo jen ne go prze my słu,
– sta nu dróg, trans por tu i ich moż li wo ści,
– obec no ści dy wer syj no -ban dyc kie go i szpie gow skie go ele men tu i baz prze myt ni -

czych,
– obec no ści krew nych i ro dzin na szych oby wa te li;
2) Kie ru je pra cą wy wia dow czą pod le głych szta bów i kon tro lu je ich ope ra cyj ną dzia -

łal ność;
3) Opra co wu je in struk cje po trzeb ne do peł nie nia służ by wy wia dow czej przez ko mór -

ki Wojsk Ochro ny Po gra ni cza;
4) Łą czy ma te riał agen cyj no -wy wia dow czy pod le głych mu szta bów.
c) Sek cja Kontr wy wia dow cza:
1) Or ga ni zu je i kie ru je pra cą agen cyj no -wy wia dow czą na te re nie wła sne go pa sa przy -

gra nicz ne go w kie run ku:
– roz pra co wa nia osób pro wa dzą cych wro gą dzia łal ność prze ciw ko pań stwu,
– zwal cza nia dy wer sji, prze my tu i in nych prze stępstw;
2) Or ga ni zu je i kie ru je pra cą ma ją cą na ce lu li kwi da cję od dzia łów dy wer syj no -ban -

dyc kich i szpie gow skich grup na te re nie pa sa przy gra nicz ne go;
3) Pro wa dzi cen tral nie ewi den cję spraw szpie gow skich bę dą cych w roz pra co wa niu

pod le głych ko mó rek zwia dow czych. Kie ru je śledz twem w spra wach agen cyj no -wy wia -
dow czych. Kie ru je li kwi da cją roz pra co wy wa nych spraw po dej rza nych, jakd rów nież za -
trzy ma nych osób. W spe cjal nie wy zna czo nych przy pad kach pro wa dzi sam pra ce śled cze;
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d W ory gi na le: tak.
3 Pierw szym sze fem Wy dzia łu Zwia dow cze go zo stał przed wo jen ny ofi cer KOP mjr Wło dzi mierz

Kar piń ski. Zob. przyp. nr 24 we wstę pie.
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4) Opra co wu je in struk cje po trzeb ne do peł nie nia służ by kontr wy wia dow czej przez
ko mór ki Wojsk Ochro ny Po gra ni cza;

5) Pro wa dzi cen tral nie do ssier agen tów za trud nio nych w pod le głych ko mór kach zwia -
dow czych;

6) Pro wa dzi ewi den cję po dej rza ne go ele men tu w pa sie przy gra nicz nym;
7) Łą czy ma te riał agen cyj no -wy wia dow czy pod le głych mu szta bów;
8) Wy da je biu le ty ny wy wia dow cze i in for mu je wła dze przez II wi ce mi ni stra obro ny

na ro do wej, na czel ne go do wód cę WW i rząd.
d) Sek cja Ogól na:
1) Pro wa dzi kan ce la rię ogól ną Wy dzia łu Zwia du;
2) Pro wa dzi cen tral ną bu chal te rię fun du szu wy wia dow cze go i przy dzie la od po wied -

nie kre dy ty z te go fun du szu dla pod le głych ko mó rek zwia dow czych oraz kon tro lu je na -
le ży te wy ko rzy sta nie te go fun du szu w pod le głych mu ko mór kach zwia dow czych.

B) Wy dział Ope ra cyj no -Li nio wy
Wy dział Ope ra cyj no -Li nio wy skła da się z 3 sek cji:
– ope ra cyj nej,
– in for ma cyj nej,
– po ro zu mie waw czej kon flik tów gra nicz nych i kon tro li przej ścio wych punk tów.
a) Szef wy dzia łu:
1) Jest od po wie dzial ny za ca ło kształt pra cy wy dzia łu;
2) Pla nu je, uzgad nia, kie ru je i nad zo ru je tok pra cy po szcze gól nych sek cji;
3) Re fe ru je wszyst kie spra wy wcho dzą ce w za kres wy dzia łu.
b) Sek cja Ope ra cyj na:
1) Or ga ni zu je, kon tro lu je i kie ru je peł nie niem służ by ochro ny gra ni cy;
2) Gro ma dzi i ana li zu je ma te riał do świad czal ny co do sto so wa nia norm i me tod strze -

że nia;
3) Prze pro wa dza pró by i do świad cze nia z po słu gi wa nia się no wy mi for ma mi i me to -

da mi;
4) Za bez pie cza i kon tro lu je wy ko ny wa nie za rzą dzeń co do prze strze ga nia po rząd ku

gra nicz ne go w stre fie nad gra nicz nej;
5) Pla nu je i ana li zu je do świad cze nia bo jo we i dzia łal ność ope ra cyj ną Wojsk Ochro -

ny Po gra ni cza;
6) Przy go to wu je ope ra cyj ne spra woz da nie o sta nie gra ni cy i przed sta wia je prze ło -

żo nym i prze ka zu je za in te re so wa nym;
7) Opra co wu je i wy da je in struk cje do ty czą ce peł nie nia służ by gra nicz nej;
8) Uzgad nia i har mo ni zu je wy da wa ne za rzą dze nia z in ny mi mi ni ster stwa mi;
9) Or ga ni zu je i kie ru je szko le niem psów dla ce lów służ by gra nicz nej;
10) Ma ga zy nu je ma py, pro wa dzi ich ewi den cję i za opa tru je w nie jed nost ki WOP.
c) Sek cja In for ma cyj na:
1) Zbie ra mel dun ki i spra woz da nia z prze bie gu służ by gra nicz nej;
2) Zbie ra, po rów nu je i re asu mu je da ne od no śnie [do] sta nu re jo nów po gra ni cza i da -

ne są sied niej stro ny;
3) Ze sta wia co dzien ne mel dun ki sy tu acyj ne;
4) Opra co wu je biu le ty ny o dzia łal no ści WOP;
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5) Pro wa dzi ewi den cję dys lo ka cji po szcze gól nych jed no stek WOP.
d) Sek cja Po ro zu mie waw cza Kon flik tów Gra nicz nych i Kon tro li Przej ścio wych

Punk tów:
1) Kie ru je pra cą przej ścio wych punk tów kon tro l nych (PPK);
2) Wy da je in struk cje i wska zów ki dla PPK;
3) Uzgad nia pra cę PPK z in ny mi wła dza mi;
4) Uła twia i uzgad nia współ pra cę z wła dza mi cel ny mi;
5) Ba da i ana li zu je wy pad ki na ru sza nia gra ni cy;
6) Prze pro wa dza do cho dze nia i wy da je za rzą dze nia co do za ła twie nia kon flik tów gra -

nicz nych.

C) Wy dział Szko le nia Bo jo we go
Wy dział Szko le nia Bo jo we go skła da się z 3 sek cji:
– wy szko le nia bo jo we go,
– przy na leż no ści ćwi czeb nych,
– in spek to rów
i ma za za da nie:
1) Opra co wy wać pro gra my i wy tycz ne oraz wska zów ki or ga ni za cyj no -me to dycz ne

ce lem jed no li te go i na le ży te go wy szko le nia oraz do sko na le nia ofi ce rów, pod ofi ce rów
i sze re gow ców Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w za kre sie ogól no woj sko wym i służ by gra -
nicz nej;

2) Pla no wać pro gra mo wą pra cę szkół i kur sów WOP;
3) Brać udział w eg za mi nach wstęp nych, koń co wych, jak rów nież w re pe ty cja che

okre so wych szkół i kur sów;
4) Za opa try wać jed nost ki WOP w po trzeb ne re gu la mi ny, in struk cje, pod ręcz ni ki oraz

sprzęt po moc ni czy do wy szko le nia, w ści słej łącz no ści i po ro zu mie niu z in ny mi de par -
ta men ta mi;

5) Kon tro lo wać wy ko na nie pro gra mów oraz sto pień opa no wa nia wy szko le nia przez
żoł nie rzy WOP, szkół i kur sów.

a) Szef wy dzia łu:
1) Jest od po wie dzial ny za ca ło kształt pra cy wy dzia łu;
2) Pla nu je, uzgad nia, kie ru je i nad zo ru je tok pra cy po szcze gól nych sek cji;
3) Re fe ru je wszyst kie spra wy wcho dzą ce z za kres pra cy wy dzia łu.
b) Sek cja Wy szko le nia Bo jo we go:
1) Opra co wu je:
– wy tycz ne i wska zów ki or ga ni za cyj no -me to dycz ne kadr i od dzia łów WOP,
– pro gra my do sko na le nia ofi ce rów, szta bów i pod ofi ce rów WOP,
– pro gra my szkół i kur sów wy szko le nio wych oraz do szka la ją cych WOP,
– pro gra my eg za mi nów wstęp nych i koń co wych szkół i kur sów,
– pro gra my wy szko le nia od dzia łów WOP,
– in struk cje i pod ręcz ni ki uży cia sprzę tu po moc ni cze go do wy szko le nia;
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2) Współ pra cu je:
– z Sek cją Przy na leż no ści Ćwi czeb nych – ce lem za opa try wa nia od dzia łów w po trzeb -

ne re gu la mi ny, in struk cje, pod ręcz ni ki i sprzęt po moc ni czy do wy szko le nia,
– z Sek cją In spek to ra tów – ce lem uzu peł nie nia, względ nie zmia ny i do sto so wa nia

pro gra mów wy szko le nia i do sko na le nia ka dry i od dzia łów WOP dla pod nie sie nia po zio -
mu wy szko le nia.

c) Sek cja Przy na leż no ści Ćwi czeb nych:
1) Ze sta wia za po trze bo wa nie, usta la nor my roz dzia łu i za opa tru je jed nost ki WOP

w re gu la mi ny, in struk cje, pod ręcz ni ki oraz sprzęt po moc ni czy do wy szko le nia, jak rów -
nież w broń i amu ni cję do otrzy ma nych roz ka zów sze fa wy dzia łu;

2) Pro wa dzi ści słą ewi den cję po bra nych i roz dzie lo nych wy żej po da nych po mo cy
i sprzę tu;

3) Współ pra cu je z kie row ni ka mi po zo sta łych sek cji od no śnie [do] po trzeb i ewen tu -
al nych uzu peł nień po mo cy na uko wych i sprzę tu;

4) Dba o wy po sa że nie wy dzia łu w sprzęt i ma te ria ły kan ce la ryj ne;
5) Wy ko nu je po nad to pra ce zle co ne przez sze fa wy dzia łu.
d) Sek cja In spek to rów:
1) Współ pra cu je bez po śred nio z in ny mi sek cja mi Wy dzia łu Wy szko le nia Bo jo we go

– w ra mach do ty czą cych wy szko le nia i za opa trze nia – ce lem na le ży tej orien ta cji i kon -
tro li szko le nia i za opa trze nia w od dzia łach, po śred nio zaś ze wszyst ki mi wy dzia ła mi de -
par ta men tu – dla wła ści wej oce ny in nych dzia łów służ by gra nicz nej;

2) Po za tym kon tro lu je ukła da nie i wy ko ny wa nie pro gra mów, wy tycz nych i wska zó -
wek or ga ni za cyj no -me to dycz nych w jed nost kach, szko łach i na kur sach WOP;

3) Kon tro lu je za opa trze nie w re gu la mi ny, in struk cje oraz sprzęt po moc ni czy;
4) Kon tro lu je stan strzel nic, pla ców ćwi czeń i to rów prze szkód;
5) Kon tro lu je stan bro ni, sprzę tu i amu ni cji;
6) Kon tro lu je stan za opa trze nia (wy ży wie nie i wy po sa że nie);
8) Kon tro lu je sta ny ćwi czeb ne;
9) Kon tro lu je stan wy szko le nia służ by gra nicz nej, zna jo mość te re nu, tok służ by i jej

or ga ni za cje;
10) Kon tro lu je or ga ni za cję i prze pro wa dza nie ćwi czeń;
11) Kon tro lu je pro wa dze nie kon spek tów, wy ni ki strze la nia;
12) Kon tro lu je dys cy pli nę i wy gląd ze wnętrz ny żoł nie rza;
13) Przed sta wia wła sne spo strze że nia i wnio ski w for mie spra woz dań i ra por tów;
14) Po za tym wy ko nu je pra ce zle co ne, pra ce nad zmia ną i uzu peł nie niem pro gra mów,

wy tycz nych i wska zó wek.

D) Wy dział Łącz no ści
1) Kie ru je:
– ca łą or ga ni za cją łącz no ści we wszyst kich od dzia łach Wojsk Ochro ny Po gra ni cza,
– wy szko le niem bo jo wym jed no stek i pod od dzia łów łącz no ści WOP;
2) Kon tro lu je ce lo wość pra cy sze fów łącz no ści, okrę gów, od dzia łów i pod le głych im

jed no stek łącz no ści w spra wach:
– or ga ni za cji łącz no ści i sprę ży sto ści w ob słu dze, 
– szko le nia skła du oso bo we go jed no stek łącz no ści na spe cja li stów łącz no ści,
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– wy ko rzy sta nia sprzę tu łącz no ści i je go kon ser wa cji.
3) Pro wa dzi ewi den cję:
– sta nu łącz no ści w od dzia łach WOP,
– sta nu oso bo we go jed no stek łącz no ści,
– za opa trze nia jed no stek łącz no ści w sprzęt łącz no ści;
4) Pla nu je bu do wę no wych li nii te le gra ficz nych od gra ni cy (straż ni ce) do cen tral nych

władz WOP;
5) Do sto so wu je łącz ność do spe cjal nych wa run ków służ by gra nicz nej;
6) Pla nu je i kie ru je za opa trze niem sy gna li za cji, któ ra w służ bie gra nicz nej od da je du -

że usłu gi.

E) Wy dział Ewi den cyj no -Per so nal ny
1) Pro wa dzi:
– ca ło kształt ewi den cji ofi ce rów,
– ar ku sze ewi den cyj ne i kar to te kę na ca ły stan ofi ce rów WOP,
– książ kę eta to wej ob sa dy ofi ce rów de par ta men tu i od dzia łów WOP,
– sko ro widz al fa be tycz ny na ca ły stan ofi ce rów WOP,
– licz bo we ra por ty sta nów ofi ce rów, sze re go wych i zwie rząt,
– książ ki po chwał, na gród i kar ofi cer skich,
– książ ki dru ków ści słe go za ra cho wa nia;
2) Opra co wu je wnio ski awan so we, od zna cze nia i na gro dy;
3) Prze pro wa dza wszel kie zmia ny w ar ku szach ewi den cyj nych, jak:
– awan se,
– od zna cze nia,
– na gro dy,
– urlo py,
– po chwa ły,
– prze nie sie nia.
4) Wy zna cza na sta no wi ska, zwal nia ze sta no wisk i prze no si ofi ce rów we wnątrz WOP

we dług za rzą dzeń sze fa De par ta men tu WOP;
1) Wy sta wia i ewi den cjo nu je le gi ty ma cje oso bi ste ofi ce rów;
2) Wy sta wia roz ka zy wy jaz dów, kar ty urlo po we i zle ce nia do kas bi le to wych;
3) Opra co wu je do ku men ty dla sze reg[owych] pod le ga ją cych de mo bi li za cji;
4) Wy da je roz ka zy dzien ne od no śnie do spraw per so nal nych ofi ce rów i sze -

reg[owych];
6) Pro wa dzi ści słą ewi den cję pra cow ni ków kon trak to wych WOP.

bSzef De par ta men tu
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza
(–) gen. bryg. Czer wiń skib4

Źró dło: AIPN, 2574/4, k. 1–11, mps.
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4 In for ma cje bio gra ficz ne dot. gen. Gwi do na Czer wiń skie go zob. wstęp.
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Nr 2

1946 wrze sień 28, War sza wa – In struk cja o wza jem nej współ pra cy or ga nów wy wia dow -
czych De par ta men tu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza i Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go

„Za twier dzam” „Za twier dzam” 
Mi ni ster Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Na czel ny Do wód ca Woj ska Pol skie go
Rad kie wicz Ży mier ski

Mar sza łek Pol ski

In struk cja
o wza jem nej współ pra cy or ga nów wy wia dow czych 

Wojsk Ochro ny Po gra ni cza z urzę da mi bez pie czeń stwa

Ce lem pod nie sie nia wy ni ków wal ki z prze stęp stwa mi gra nicz ny mi, a tym sa mym
uzy ska nia jak naj wy daj niej szej ochro ny gra ni cy i in te re sów pań stwa w pa sie gra nicz -
nym – or ga na wy wia dow cze Wojsk Ochro ny Po gra ni cza i or ga na bez pie czeń stwa są zo -
bo wią za ne do wza jem nej współ pra cy. 

Współ dzia ła nie to po le ga na wza jem nym in for mo wa niu się o wszyst kich wy pad kach
i wia do mo ściach do ty czą cych ochro ny gra nic i in te re sów pań stwa.

Współ pra cu ją ze so bą:
1) De par ta ment Wojsk Ochro ny Po gra ni cza1 – z po szcze gól ny mi de par ta men ta mi Mi -

ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go;
2) Od dzia ły Wojsk Ochro ny Po gra ni cza2 – z wo je wódz ki mi urzę da mi bez pie czeń stwa;
3) Ko men dy od cin ków WOP3 – z po wia to wy mi UBP.
Współ pra ca ta wy ra ża się w utrzy ma niu sta łe go kon tak tu bez po śred nie go (oso bi ste -

go) al bo przez po sia da ne środ ki łącz no ści (pocz ta, te le fon, te le gram). 
Dla przy śpie sze nia try bu za ła twia nia spraw służ bo wych or ga na wy wia dow cze WOP

i or ga na UBP są upo waż nio ne do bez po śred nie go ko mu ni ko wa nia się ko re spon den cyj -
ne go ze so bą, z tym jed nak, że obo wią zu je ich przed sta wia nie od pi sów swej wła dzy prze -
ło żo nej.
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1 AIPN, 3642/10, Etat nr 7/1 De par ta men tu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, 21 IX 1946 r., k. 1–18.
2 AIPN, 3642/11, Etat nr 7/2 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 1, 2, 10 i 11, 21 IX 1946 r.,

k. 1–31; AIPN, 3642/12, Etat nr 7/3 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 3 i 9, 21 IX 1946 r., k. 1–30; 
AIPN, 3642/13, Etat nr 7/4 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 5, 6 i 7, 21 IX 1946 r., k. 1–32;
AIPN, 3642/14, Etat nr 7/5 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 8, 21 IX 1946 r., k. 1–30;
AIPN, 3642/15, Etat nr 7/6 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 4, 21 IX 1946 r., k. 1–31;
AIPN, 3642/16, Etat nr 7/8 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 12, 21 IX 1946 r., k. 1–35. 

3 AIPN, 3642/11, Etat nr 7/2 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 1, 2, 10 i 11, 21 IX 1946 r.,
k. 1–31; AIPN, 3642/12, Etat nr 7/3 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 3 i 9, 21 IX 1946 r., k. 1–30; 
AIPN, 3642/13, Etat nr 7/4 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 5, 6 i 7, 21 IX 1946 r., k. 1–32;
AIPN, 3642/14, Etat nr 7/5 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 8, 21 IX 1946 r., k. 1–30;
AIPN, 3642/15, Etat nr 7/6 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 4, 21 IX 1946 r., k. 1–31;
AIPN, 3642/16, Etat nr 7/8 Od dzia łu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza nr 12, 21 IX 1946 r., k. 1–35.
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Instrukcja o wzajemnej współpracy organów wywiadowczych Wojsk Ochrony
Pogranicza z urzędami bezpieczeństwa (druga strona), 28 IX 1946 r.

AIPN, 1572/3654

AIPN
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A) Wy wiad
1) Or ga na wy wia dow cze WOP uła twia ją i udzie la ją po mo cy or ga nom bez pie czeń -

stwa w wy pad ku po trze by w prze rzu ca niu agen tów przez gra ni cę;
2) Wza jem na wy mia na po sia da nych wia do mo ści z za kre su płyt kie go wy wia du 

(30–40 km) – czyn ne go na te re nie prze ciw ni ka – oraz z za kre su kontr wy wia du ofen syw -
ne go (do ty czą cych ochro ny gra nic). W związ ku z po wyż szym or ga na wy wia dow cze WOP
prze sy ła ją swo je mie sięcz ne spra woz da nia i mel dun ki (od pi sy) or ga nom bez pie czeń stwa,
otrzy mu jąc w za mian wy cią gi z od po wied nich spra woz dań i ma te ria łów ze stro ny or ga -
nów bez pie czeń stwa do ty czą ce ochro ny gra ni cy;

3) Wy tycz ne i za rzą dze nia z za kre su wy wia du wy da ją od no śne de par ta men ty MBP
i prze ka zu ją do De par ta men tu WOP, któ ry ze swej stro ny wy da je za rzą dze nia wy ko naw -
cze pod le głym od dzia łom WOP w pa sie gra nicz nym.

Te re no we or ga na wy wia dow cze WOP uzgad nia ją wszyst kie szcze gó ły za gad nień
doty czą ce pro wa dze nia wy wia du płyt kie go z urzę da mi bez pie czeń stwa wo je wódz ki mi
i po wia to wy mi.

B) Kontr wy wiad
1) Po dob nie jak w wy wia dzie wy tycz ne i za rzą dze nia z za kre su kontr wy wia du w pa -

sie po gra nicz nym (szpie go stwo, dy wer sja, ban dy tyzm, par tie i or ga ni za cje pod ziem ne,
nie le gal ne po sia da nie bro ni) wy da ją od no śne de par ta men ty MBP i prze ka zu ją do De par -
ta men tu WOP, któ ry zno wu ze swej stro ny wy da je za rzą dze nia wy ko naw cze pod le głym
or ga nom WOP kontr wy wia du w te re nie. Te zaś uzgad nia ją wszyst kie szcze gó ły pro wa -
dze nia kontr wy wia du z urzę da mi bez pie czeń stwa wo je wódz ki mi i po wia to wy mi;

2) Or ga na kontr wy wia dow cze WOP prze sy ła ją od pi sy swo ich spra woz dań mie sięcz nych
i mel dun ków or ga nom bez pie czeń stwa, otrzy mu jąc w za mian od po wied nie wy cią gi z ma -
te ria łów ze stro ny or ga nów bez pie czeń stwa do ty czą ce kontr wy wia du w pa sie gra nicz nym;

3) Wszyst kie roz pra co wa nia agen cyj ne pro wa dzo ne przez or ga na kontr wy wia dow -
cze WOP wy ma ga ją uzgod nie nia na od po wied nich szcze blach urzę dów bez pie czeń stwa.
Or ga na kontr wy wia dow cze WOP są zo bo wią za ne wy ko nać wszyst kie za strze że nia i po -
praw ki po czy nio ne przez urzę dy bez pie czeń stwa;

4) Za mie rzo ną li kwi da cję roz pra co wa nych spraw agen cyj nych w pa sie gra nicz nym (ban -
dy, dy wer sja, prze pro wa dze nie ob ław) na le ży uzgad niać na od no śnych szcze blach urzę dów
bez pie czeń stwa z do wód ca mi od dzia łów WOP. W wy pad ku po trze by do wód cy od dzia łów
WOP zo bo wią za ni są udzie lić po mo cy wła dzom bez pie czeń stwa swo im apa ra tem agen cyj -
no -in for ma cyj nym, si łą zbroj ną, zwięk sze niem ochro ny i czuj no ści na gra ni cy (do dat ko we
pa tro le, pod słu chy, czuj ki) lub cał ko wi tym jej za mknię ciem na od po wied nim od cin ku;

5) Or ga na kontr wy wia dow cze WOP i or ga na bez pie czeń stwa współ pra cu ją ze so bą
nad ewi den cjo no wa niem i opi nio wa niem ele men tów prze stęp czych, względ nie po dej rza -
nych, oraz ele men tów, któ re na le ża ło by ja ko nie po żą da ne usu nąć z pa sa gra nicz ne go.

C) Wal ka z prze my tem
Wal kę z prze my tem i nie le gal nym prze kro cze niem gra ni cy pro wa dzą or ga na WOP.
Wła dze bez pie czeń stwa dla uła twie nia tej wal ki do po ma ga ją or ga nom WOP przez

prze ka zy wa nie in for ma cji z te go za kre su oraz ujaw nia nie ele men tów trud nią cych się
prze my tem lub o to prze stęp stwo po dej rza nych.
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In for ma cje te win ny obej mo wać te ren wła sne go po gra ni cza oraz po gra ni cza pań stwa
ościen ne go.

Woj ska Ochro ny Po gra ni czaa ze swej stro ny prze ka zu ją or ga nom bez pie czeń stwa
wyka zy i in for ma cje co do za trzy ma nych osób po dej rza nych o prze myt.

D) Sy tu acja go spo dar cza w pa sie gra nicz nym
Ce lem sku tecz niej szej wal ki z prze my tem or ga na WOP pro wa dzą roz po zna nie pa sa

przy gra nicz ne go wła sne go, jak i prze ciw ni ka pod wzglę dem go spo dar czym (roz pra co -
wa nie prze my słu, han dlu, rol nic twa itp.).

W związ ku z tym od po wied nie urzę dy bez pie czeń stwa prze ka zu ją or ga nom WOP po -
sia da ne z te go za kre su wia do mo ści i in for ma cje.

E) Prze ka zy wa nie spraw
a) Spra wy po li tycz ne – szpie go stwa, ban dy ty zmu, dy wer sji, sa bo ta żu, or ga ni za cji

pod ziem nych – or ga na WOP prze ka zu ją do wo je wódz kich lub po wia to wych urzę dów
bez pie czeń stwa;

b) Spra wy prze my tu oraz nie le gal nych prze kro czeń gra ni cy po za koń cze niu śledz twa
or ga na WOP prze ka zu ją wła ści wym są dom grodz kim;

c) Spra wy spe ku la cji, „sza bru” or ga na WOP prze ka zu ją do dal sze go urzę do wa nia od -
no śnym po wia to wym urzę dom MO. 

F) Te re no wa dys lo ka cja or ga nów WOP i UBP – w za łącz eniu.

Szef De par ta men tu 
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 

(–) Czer wiń skib,
Ge ne rał bryg[ady]

Szef De par ta men tu I MBPb

Szef De par ta men tu II MBPb

Szef De par ta men tu III MBPb

Szef De par ta men tu IV MBPb

Szef De par ta men tu V MBPb

Ko men dant głów ny MO
„Wi told”,

Gen[erał] dyw[izji]

a W ory gi na le: Woj ska zaś Ochro ny Po gra ni cza.
b Po ni żej pod pis.
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Za łącz nik
do Instrukcji o współ pra cy or ga nów wyw[ia dow czych] WOP i bez pie czeń stwa

A) Dys lo ka cja od dzia łów Wojsk Ochro ny Po gra ni cza:
– Od dział WOP nr 1 – „Łu życ ki” w m. Lu bań,
– Od dział WOP nr 2 – „Po znań ski” w m. Kro sno,
– Od dział WOP nr 3 – „Szcze ciń ski” w m. Szcze cin,
– Od dział WOP nr 4 – „Bał tyc ki” w m. Ko sza lin,
– Od dział WOP nr 5 – „Ma zur ski” w m. Olsz tyn,
– Od dział WOP nr 6 – „Bia ło stoc ki” w m. Bia ły stok,
– Od dział WOP nr 7 – „Lu bel ski” w m. Chełm,
– Od dział WOP nr 8 – „Rze szow ski” w m. Rze szów,
– Od dział WOP nr 9 – „Kra kow ski” w m. Kra ków,
– Od dział WOP nr 10 – „Ka to wic ki” w m. Gli wi ce,
– Od dział WOP nr 11 – „Wro cław ski” w m. Kłodz ko,
– Od dział WOP nr 12 – „Gdań ski” w m. Gdańsk.

B) Dys lo ka cja władz bez pie czeń stwa:
Wo je wódz kie urzę dy bez pie czeń stwa znaj du ją się w sie dzi bie da nych wo je wództw,

zaś po wia to we UBP w mia stach po wia to wych.

Szef Wy dzia łu I Departamentu WOP
płk Derks4

Od bi to:
2 eg zem pla rze
Egz. nr 1 – do za twier dze nia
Egz. nr 2 – aa W[ydział] I
Wyk[onał] mjr B.
28 IX [19]46 r.

Źró dło: AIPN, 1572/3654, k. 1–11, mps.

4 Fran ci szek Derks vel Der kas – żoł nierz WOP. AIPN, 1765/1, Ba za ka dry za wo do wej Wojsk Ochro -
ny Po gra ni cza 1945–1990.
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S T R E S Z C Z E N I E

Po wo ła nie we wrze śniu 1945 r. De par ta men tu Wojsk Ochro ny Po gra ni cza ja ko jed nost ki sto -
ją cej na cze le for ma cji, któ rej kom pe ten cje by ły bez po śred nio zwią za ne z za bez pie cze niem gra ni -
cy pań stwo wej i za pew nie niem wła ści wej kon tro li ru chu gra nicz ne go, sta no wi ło ko lej ny krok ko -
mu ni stów na dro dze do utrwa le nia ich wła dzy w po wo jen nych re aliach po li tycz nych. Utwo rzo na
for ma cja, a przede wszyst kim jej pion zwia du, pro wa dzi ła dzia ła nia me to da mi cha rak te ry stycz ny -
mi dla służb spe cjal nych. Dys po nu jąc sie cią agen tu ry, zwiad WOP sku tecz nie kon tro lo wał ży cie
lud no ści za miesz ka łej te ren po gra ni cza oraz jej kon tak ty z oby wa te la mi państw Eu ro py Za chod -
niej. Współ pra ca WOP i po szcze gól nych pio nów Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go po -
zwa la ła tak że na ogra ni cze nie spo łe czeń stwu moż li wo ści swo bod ne go opusz cza nia kra ju. Ni niej -
sze opra co wa nie ma na ce lu przy bli że nie hi sto rii i za dań pio nu zwia du WOP. Sta no wi ono tak że
uzu peł nie nie nie licz nych pu bli ka cji obej mu ją cych swo ją te ma ty ką za gad nie nia ochro ny gra nic Pol -
ski po II woj nie świa to wej. 

Słowa kluczowe: Departament WOP, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Wojska Ochrony Pogranicza, Wydział Zwiadowczy Departamentu WOP,
Wydział Wywiadowczy Departamentu WOP, zwiad WOP.

S u M M A R y

By establishing the Department of Border Protection Forces in September 1945 as the unit
standing at the head of the formation, whose responsibilities were directly related to securing the
state border and ensuring the proper control of border traffic, the communists made one more step
towards the consolidation of their power in the post-war political reality. The established formation
and, above all, its reconnaissance division, conducted operations using methods characteristic of
special services. With a network of agents, the WOP (Border Protection Forces) reconnaissance
effectively controlled the lives of people living in the border area and their contact with citizens
from Western European countries. The cooperation of WOP and individual departments of the
Ministry of Public Security also limited the citizens’ opportunities to leave the country freely. The
study aims to explain the history and tasks of the reconnaissance division of the WOP. It also
constitutes an addition to the few publications that cover the issues of Polish border protection after
World War II.  

Key words: WOP Department, Ministry of Public Security, Ministry of National Defence,
Border Protection Forces, Reconnaissance Division of the WOP Department, Intelligence Division
of the WOP Department, WOP reconnaissance.
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PRZEGLĄD�ARCHIWALNY�INSTYTUTU�PAMIĘCI�NARODOWEJ
Tom�11,�Warszawa�2018,�s.�229–246

Magdalena Dźwigał, Łukasz Skubisz
(Oddział�Instytutu�Pamięci�Narodowej�w�Szczecinie)

Zamieszki z udziałem junaków
Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce” i ludności

cywilnej w Szczecinie 
z 1 sierpnia 1948 r. w świetle

materiałów źródłowych

Wli�te�ra�tu�rze�przed�mio�tu�in�for�ma�cje�o wy�da�rze�niach�ma�ją�cych�miej�sce�w Szcze�-
ci�nie 1�sierp�nia 1948�r.�po�ja�wia�ją�się�w kon�tek�ście�opi�su�na�stro�jów�spo�łecz�-
nych�pa�nu�ją�cych�w tam�tym�okre�sie.�Wzmian�ko�wał�o nich�–�na pod�sta�wie

cen�tral�nych�spra�woz�dań�re�sor�to�wych�–�Łu�kasz�Ka�miń�ski�w swo�jej�pra�cy�Po la cy wo bec
no wej rze czy wi sto ści 1944–19481.�Ra�do�sław�Pta�szyń�ski,�opi�su�jąc�po�stać�szcze�ciń�skie�go
sę�dzie�go�i pro�ku�ra�to�ra�woj�sko�we�go�ppłk.�Ta�de�usza�Juś�kie�wi�cza�–�oso�by�bio�rą�cej�bez�po�-
śred�ni�udział�w wy�da�rze�niach�–�rów�nież�przy�bli�żył�je�w kil�ku�zda�niach.�Po�wo�ły�wał�się
przy tym�za�rów�no�na źró�dła�re�sor�to�we,�jak�i do�ku�men�ty�wy�two�rzo�ne�przez�wo�je�wódz�ki
apa�rat�ad�mi�ni�stra�cyj�ny2.�Jed�nak�że�naj�wię�cej�o szcze�ciń�skich�zaj�ściach�pi�sał�Krzysz�tof
Le�sia�kow�ski,�au�tor�dwu�to�mo�wej�mo�no�gra�fii�po�świę�co�nej�utwo�rzo�nej�w lu�tym 1948 r.
Po�wszech�nej�Or�ga�ni�za�cji�„Służ�ba�Pol�sce”3.�Opu�bli�ko�wał�on�rów�nież�dwa�do�ku�men�ty
mó�wią�ce�o szcze�ciń�skich�zaj�ściach�i opa�trzył�je�sto�sow�nym�wstę�pem4.�
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1 Ł.�Ka�miń�ski, Po la cy wo bec no wej rze czy wi sto ści 1944–1948. For my po za in sty tu cyj ne go ży wio ło -
we go opo ru spo łecz ne go,�To�ruń 2000,�s. 38.

2 R.�Pta�szyń�ski,�Sę dzio wie Woj sko we go Są du Re jo no we go w Szcze ci nie i ich wy ro ki. Stu dia i ma te -
ria ły,�Szcze�cin 2008,�s. 71.�

3 K.�Le�sia�kow�ski,�Po wszech na Or ga ni za cja „Służ ba Pol sce” (1948–1955). Po wsta nie, dzia łal ność,
li kwi da cja,�t. I–II,�Łódź 2008.�Wię�cej�na te�mat�dzia�łal�no�ści�PO�„SP”�zob.: L.S.�Szu�ba,�Po wszech na Or -
ga ni za cja „Służ ba Pol sce” ja ko na rzę dzie pra cy i in dok try na cji mło dzie ży w la tach 1948–1955,�Lu�-
blin 2006;�idem,�Po wsta nie Po wszech nej Or ga ni za cji „Służ ba Pol sce” w 1948 r. Z po li ty ki sta li now skiej
wo bec mło dzie ży pol skiej,�„Prze�gląd�Na�uk�Hi�sto�rycz�nych” 2002,�nr 1,�s. 141–142.

4 Idem,�Zaj ście ulicz ne z udzia łem ju na ków „Służ by Pol sce” w Szcze ci nie 1 sierp nia 1948 r.,�„Te�ki
Ar�chi�wal�ne” 2000,� t. V,� s. 197–206.�Opu�bli�ko�wa�ne�do�ku�men�ty� to:�Ra�port�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go�
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Wy�da�wać�by�się�mo�gło,�że�te�mat�zo�stał�wy�czer�pa�ny.�Tym�cza�sem�w wy�ni�ku�kwe�ren�-
dy�pro�wa�dzo�nej�w za�so�bach�szcze�ciń�skie�go�ar�chi�wum�IPN�oraz�Ar�chi�wum�Pań�stwo�we�-
go�w Szcze�ci�nie�uda�ło�się�do�trzeć�do do�dat�ko�wych�źró�deł.�Istot�nym�jest�w tym�miej�scu
fakt,�że�są�to�do�ku�men�ty�o róż�nej�pro�we�nien�cji5.�Sta�no�wią�je�bo�wiem�re�la�cje�i spra�woz�-
da�nia�pi�sa�ne�przez�za�an�ga�żo�wa�ne�w wy�da�rze�nia�stro�ny�–�pro�ku�ra�to�ra�WPR,�UB,�MO
oraz�wła�dze�PO�„SP”.�Co�cie�ka�we,�ze�sta�wie�nie�wszyst�kich�do�stęp�nych�źró�deł�by�naj�mniej
nie�uła�twi�ło�za�da�nia�od�two�rze�nia�przy�czyn�i prze�bie�gu�zajść.�Choć�w wie�lu�mo�men�tach
są�one�zbież�ne,�to�w istot�nych�punk�tach�róż�nią�się�znacz�nie,�za�rów�no�od�no�śnie�do przy�-
ta�cza�nych�fak�tów,�jak�i ich�oce�ny.�Punkt�wi�dze�nia�bez�sprzecz�nie�zmie�nia�się�w za�leż�no�-
ści�od te�go,�któ�ra�ze�stron�re�la�cjo�no�wa�ła�zaj�ścia.�Dla�zo�bra�zo�wa�nia�tych�róż�nic�wy�bra�no
do pu�bli�ka�cji�trzy�do�ku�men�ty.�Ich�po�rów�na�nie�po�zwa�la�bo�wiem�spoj�rzeć�na wy�da�rze�nia
ma�ją�ce�miej�sce�w Szcze�ci�nie�z róż�nej�per�spek�ty�wy.�
Nie�zwy�kle�pla�stycz�ny,�a za�ra�zem�su�ge�styw�ny�ob�raz�zajść�przed�sta�wia�w spra�woz�da�-

niu�WPR�za sier�pień 1948�r.�ppłk�Ta�de�usz�Juś�kie�wicz,�w tam�tym�cza�sie�za�stęp�ca�sze�fa
WPR�w Szcze�ci�nie.�Po�nie�waż�spo�rzą�dzo�na�przez�nie�go�re�la�cja,�w spo�rej�czę�ści�do�ty�czy�-
ła�je�go�i je�go�ro�dzi�ny,�ma�ona�cha�rak�ter�bar�dzo�emo�cjo�nal�ny.�Zgo�ła�ina�czej�wy�da�rze�nia
te�go�dnia,�w któ�rych�udział�bra�li�ju�na�cy�z 15.�i 16.�Bry�ga�dy�PO�„SP”,�wi�dzia�ło�kie�row�-
nic�two�or�ga�ni�za�cji.�Da�je�te�mu�wy�raz�m.in.�ra�port�za�stęp�cy�ko�men�dan�ta�głów�ne�go�PO
„SP”�ppłk.�Mie�czy�sła�wa�Sa�wic�kie�go,�któ�ry�już 2�sierp�nia�zo�stał�skie�ro�wa�ny�do Szcze�ci�-
na�w ce�lu�wy�ja�śnie�nia�sy�tu�acji.�Na�to�miast�w wy�raź�nej�kontrze�do sta�no�wi�ska�„SP”�stoi
spra�woz�da�nie�sze�fa�Służ�by�Śled�czej�Ko�men�dy�Mia�sta�MO�ppor.�Le�śniew�skie�go6.�Or�gan
ten�ca�łą�wi�ną�za wy�wo�ła�nie�zajść�obar�czył�ju�na�ków,�w tym�przede�wszyst�kim�mło�dzież
po�cho�dzą�cą�z War�sza�wy.�
Do źró�deł�–�ja�ko�klam�rę�pu�en�tu�ją�cą�opi�sy�wa�ne�wy�da�rze�nia�–�do�łą�czo�no�po�sta�no�wie�-

nie�o umo�rze�niu�do�cho�dze�nia�przy�go�to�wa�ne�przez�ppłk.�Juś�kie�wi�cza.�Dość�po�wie�dzieć,
że�był�on�stro�ną�w to�czą�cym�się�śledz�twie,�co�by�naj�mniej�nie�prze�szko�dzi�ło�te�mu,�by�je
nad�zo�ro�wał�i w kon�se�kwen�cji�umo�rzył.�
Oma�wia�ne�ma�te�ria�ły�źró�dło�we�za�wie�ra�ją�rzecz�ja�sna�i ele�men�ty�wspól�ne.�Wszyst�kie

bo�wiem�od�zna�cza�ją�się�spe�cy�ficz�ną,�cha�rak�te�ry�stycz�ną�dla�tam�tych�cza�sów�no�wo�mo�wą.
Symp�to�ma�tycz�ne�jest�tu�szu�ka�nie�ukry�te�go�wro�ga.�W tym�przy�pad�ku�–�„gru�pa�ochot�ni�-
ków”�mia�ła�ce�lo�wo�wnik�nąć�w struk�tu�ry�PO�„SP”,�po to,�by�pro�wa�dzić�dzia�łal�ność�dy�-
wer�syj�ną�i de�struk�cyj�ną.�Do za�mie�szek�mia�ła�więc�do�pro�wa�dzić�bli�żej�nie�okre�ślo�na�gru�pa
mło�dzie�żo�wa,�któ�rej�mi�mo�śledz�twa�nie�uda�ło�się�jed�nak�zde�ma�sko�wać.�Do�dat�ko�wo�wła�-
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Szcze�ciń�skie�go�–�Wy�dzia�łu�Spo�łecz�no�-Po�li�tycz�ne�go�do Mi�ni�ster�stwa�Ziem�Od�zy�ska�nych�z 5 VIII 1948 r.
oraz� Mel�du�nek� nad�zwy�czaj�ny� kie�row�ni�ka� Od�dzia�łu� Spo�łecz�no�-Po�li�tycz�ne�go� Za�rzą�du� Miej�skie�go
z 10 VIII 1948�r.�Pierw�szy�z nich�opu�bli�ko�wa�no�rów�nież�w: Źró dła do dzie jów Po mo rza Za chod nie go,
t. VI: Bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny w la tach 1945–1950,�red.�T.�Bia�łec�ki,�J.�Ma�cho�lak,�Szcze�-
cin 1995,�s. 307–313.�

5 Nie�ste�ty,�nie�uda�ło�się�do�trzeć�do re�la�cji�na�ocz�nych�świad�ków�zajść.�O na�stro�jach�ju�na�ków�i wy�-
da�rze�niach�w Szcze�ci�nie 1 VIII 1948�r.�pi�sze�w swo�ich�wspo�mnie�niach�war�sza�wiak�Je�rzy�Ed�mund�Bu�-
lik,� wów�czas� ju�nak� w 15.� Bry�ga�dzie� PO� „SP”.� Nie� brał� on� jed�nak� udzia�łu� w zaj�ściach� z si�ła�mi
po�rząd�ko�wy�mi.�J.E.�Bu�lik,�Wkra cza nie w ży cie. Wspo mnie nia i re flek sje, cz. II: 1945–1957,�Wa�ter�-
loo 2013.�Istot�ny�ma�te�riał�źró�dło�wy�mo�gły�sta�no�wić�ak�ta�śled�cze�Wy�dzia�łu�Śled�cze�go�WUBP�w Szcze�-
ci�nie�w spra�wie�zajść�ulicz�nych�z 1 VIII 1948�r.,�któ�re�zar�chi�wi�zo�wa�no�w Wy�dzia�le�„C”�KW�MO
w Szcze�ci�nie�pod sygn. 2545/III.�W 1986�r.�zo�sta�ły�one�jed�nak�wy�bra�ko�wa�ne.

6 R.�Le�śniew�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.�
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dze� zna�la�zły� do�god�ne� wy�tłu�ma�cze�nie� dla� tak� gwał�tow�ne�go� za�cho�wa�nia� mło�dzie�ży.
Do wy�da�rzeń�do�szło�bo�wiem 1�sierp�nia 1948�r.,�a wiec�w czwar�tą�rocz�ni�cę�wy�bu�chu�po�-
wsta�nia�war�szaw�skie�go.�Wy�star�czy�ło�to,�by�wy�da�rze�niom�ma�ją�cym�miej�sce�w tym�dniu
w Szcze�ci�nie�nadać�cha�rak�ter�po�li�tycz�ny.�Nie�bez�zna�cze�nia�był�tu�fakt,�iż�bio�rą�ca�udział
w zaj�ściach�mło�dzież�po�cho�dzi�ła�ze�sto�li�cy.�Tym�cza�sem�obiek�tyw�ne�przy�czy�ny,�któ�re�do�-
pro�wa�dzi�ły�do wy�bu�chu�nie�kon�tro�lo�wa�nej�agre�sji�mło�dych�lu�dzi,�zna�leźć�moż�na�w za�-
cho�wa�nych�do�ku�men�tach,�choć�po�da�ne�są�mię�dzy�wier�sza�mi.�Wśród�nich�wy�mie�nia�się
złe�wa�run�ki�za�kwa�te�ro�wa�nia�i wy�ży�wie�nia�ju�na�ków,�wa�dli�wą�or�ga�ni�za�cję�prac,�brak�opie�-
ki�i nad�zo�ru�ze�stro�ny�od�po�wied�nio�przy�go�to�wa�nej�ka�dry�in�struk�tor�skiej7.�Zda�wa�no�so�-
bie�rów�nież�spra�wę�z an�ty�so�wiec�kich�i an�ty�rzą�do�wych�na�stro�jów�pa�nu�ją�cych�nie�tyl�ko
wśród�mło�dzie�ży,�lecz�tak�że�w spo�łe�czeń�stwie.�W kra�ju,�któ�ry�wła�śnie�prze�bu�do�wy�wa�-
no�na wzór�so�wiec�ki,�spon�ta�nicz�ne�wy�bu�chy�nie�za�do�wo�le�nia�i bun�tu�sta�ły�się�jed�ną�z nie�-
licz�nych� moż�li�wych� form� pro�te�stu.� W przy�pad�ku� wy�da�rzeń� w Szcze�ci�nie� nie
zde�cy�do�wa�no�się�na otwar�tą�kon�fron�ta�cję�–�za�pew�ne�nie�chcia�no�two�rzyć�złej�at�mos�fe�ry
wo�kół�bę�dą�cej�w sta�dium�roz�wo�ju�PO�„SP”.

Zamieszki z udziałem junaków Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”...
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7 Wię�cej�na te�mat�sy�tu�acji�i na�stro�jów�pa�nu�ją�cych�w szcze�ciń�skich�bry�ga�dach�zob.�K.�Le�sia�kow�ski,
op. cit.,�pas sim.
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TEKST ŹRÓ DŁA

Nr 1

1948 sier pień, Szcze cin – Frag ment spra woz da nia woj sko we go pro ku ra to ra re jo no we go
w Szcze ci nie ppłk. Ta de usza Juś kie wi cza do ty czą cy m.in. zajść z udzia łem ju na ków Po -
wszech nej Or ga ni za cji „Służ ba Pol sce”, do któ rych do szło 1 sierp nia 1948 r. w Szcze ci nie

Spra woz da nie
woj�sko�we�go�pro�ku�ra�to�ra�re�jo�no�we�go�w Szcze�ci�nie�za mie�siąc sier pień 1948�r.

Po�czą�tek�mie�sią�ca�za�zna�czył�się�nie�ocze�ki�wa�nym�wy�bry�kiem�ze�stro�ny�mło�dzie�ży�ze
„Służ�by�Pol�sce”,�świad�czą�cym�o znacz�nym�wy�uz�da�niu�i zdzi�cze�niu�czę�ści�mło�dzie�ży�re�-
kru�tu�ją�cej�się�z uczniów�szkół�śred�nich�w War�sza�wie.�Okre�śle�nie�zaj�ścia�ja�ko�„wy�bry�-
ku”�jest�wy�so�ce�ła�god�ne�i tyl�ko�fakt,�że�mi�mo�wszyst�ko�by�ła�to�jed�nak�mło�dzież�szkol�na
– stwa�rza�moż�li�wość�uży�cia�te�go�wy�ra�zu.�Nie�spo�dzie�wa�nie�dla�sa�me�go�sie�bie�ze�tkną�łem
się�z tą�mło�dzie�żą�w sy�tu�acji�zu�peł�nie�dla�niej�nie�po�chleb�nej,�ale�dla�mnie�po�ucza�ją�cej
ze�wzglę�du�na bez�po�śred�niość�osób�i wy�pad�ków.
Chro�no�lo�gicz�nie�by�ło�tak.�Część�war�szaw�skiej�mło�dzie�ży�szkół�śred�nich�wcie�lo�no

do 15.�Bry�ga�dy�ju�nac�kiej.�Nie�bę�dę�się�roz�wo�dził�nad tym,�co�ta�war�szaw�ska�mło�dzież
przed�sta�wia�ła�so�bą.�Ogól�nie�wia�do�mo,�że�na�stro�je�mło�dzie�ży�gim�na�zjal�nej�wWar�sza�wie
w więk�szo�ści�są�an�ty�ustro�jo�we�i an�ty�ra�dziec�kiea.�By�li�to�chłop�cy�do�brze�so�bie�zna�jo�mi
z War�sza�wy,�czę�sto�dru�ży�nę�two�rzy�li�ju�na�cy�z jed�nej�dziel�ni�cy�lub�z jed�nej�szko�ły.�Ce�-
cho�wa�ło�ich�zgra�nie�i so�li�dar�ność.�W skład�bry�ga�dy�we�szła�tak�że�gru�pa�ochot�ni�ków�wy�-
wo�dzą�ca�się�z po�dob�nej�mło�dzie�ży,�i wła�śnie�w tej�gru�pie�mo�gli�się�znaj�do�wać�osob�ni�cy
wy�peł�nia�ją�cy�za�da�nie�szko�dze�nia�wszel�ki�mi�środ�ka�mi�sa�mej�or�ga�ni�za�cji�i po�śred�nio�ustro�-
jo�wi�pań�stwa.�Po dro�dze�zWar�sza�wy�do Szcze�ci�na�za�szedł�już�zna�mien�ny�wy�pa�dek.�Oto
na sta�cji�w Ło�wi�czu�ze�stro�ny�ju�na�ków�ob�rzu�co�no�ka�mie�nia�mi�po�ciąg�Mo�skwa–Ber�lin
i po�tur�bo�wa�no�ja�ko�by�dwóch�ofi�ce�rów�ra�dziec�kich.�Ale�o tym�wy�pad�ku�by�ło�ci�cho1.
Spraw�ców�nie�ujaw�nio�no�i do�wódz�two�bo�daj�że�nie�wy�cią�gnę�ło�z te�go�na�leż�nych�wnios�-
ków,�tym�bar�dziej�że�w ty�go�dniu�–�po przy�by�ciu 15.�Bry�ga�dy�do Szcze�ci�na,�mia�ły�miej�-
sce�in�ne�go�ro�dza�ju�sy�gna�ły,�jak�np.�od�mo�wa�spo�ży�wa�nia�obia�du,�wyj�ścia�do pra�cy�itp.,
któ�re�to�sy�gna�ły�w po�łą�cze�niu�z wy�pad�kiem�w Ło�wi�czu�wska�zy�wa�ły�wy�raź�nie,�że�bry�-
ga�da�ro�pie�je�od we�wnątrz�i po�trzeb�ny�[jest]�za�bieg�chi�rur�gicz�ny.
Dnia 1�sierp�nia 1948�r.�na�stał�upal�ny�dzień.�Rocz�ni�ca�po�wsta�nia�war�szaw�skie�go,�co

dla� mło�dzie�ży� wy�wo�dzą�cej� się� z War�sza�wy� nie� było� obo�jęt�nym!� Tym�cza�sem� te�go
dnia�–�moż�na�po�wie�dzieć�–�pusz�czo�no�tę�mło�dzież�sa�mą�so�bie.�Nie�zor�ga�ni�zo�wa�no�im
żad�ne�go�ob�cho�du,�żad�nej�pre�lek�cji,�a tyl�ko�wy�pusz�czo�no�na prze�pust�ki�peł�ne 30�proc.
sta�nu.�Dru�gie�ty�le�nie�wąt�pli�wie�wy�mknę�ło�się�bez�prze�pu�stek,�co�czy�ni�ło�na Szcze�ci�nie
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a W ory gi na le: prze�ciw�–�ra�dziec�kie.�
1 O wy�da�rze�niu�tym�pi�sze�w swo�ich�wspo�mnie�niach�Je�rzy�E.�Bu�lik.�We�dług�je�go�re�la�cji�pod�czas

trans�por�tu�ju�na�ków�z War�sza�wy,�na jed�nej�ze�sta�cji�na tra�sie�So�cha�czew–Bło�nie,�do�szło�do „nie�po�ro�zu�-
mie�nia”�z so�wiec�kim�ofi�ce�rem,�któ�re�mu�gro�żo�no�po�bi�ciem.�J.E.�Bu�lik,�op. cit.,�s. 93.�
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licz�bę� z 700� ju�na�ków�wa�łę�sa�ją�cych� się� uli�ca�mi.�Wpraw�dzie� Szcze�cin� jest� ob�szer�ny
i gdyby�ta�licz�ba�ju�na�ków�roz�pły�nę�ła�się�mniej�wię�cej�rów�no�mier�nie�–�nie�by�ło�by�ni�gdzie
za�ta�ra�so�wa�nia�i tłu�mu�ju�na�ków.�Ale�pew�ne�miej�sca�przy�cią�ga�ły�moc�niej.�Ta�kim�miej�-
scem�by�ła�ka�ru�ze�la�i sa�la�tań�ca�[przy]�Al.�Woj�ska�Pol�skie�go�obok�kor�tów�te�ni�so�wych,
w bez�po�śred�nim�też�są�siedz�twie�z miej�scem�me�go�za�miesz�ka�nia.
Upal�ny�dzień,�tro�chę�al�ko�ho�lu,�wspo�mnie�nia�z po�wsta�niab –�przy�czy�ni�ły�się�do te�go,

że�nie�któ�rzy�z ju�na�ków�„roz�huś�ta�li�się”,�po�czu�li�w so�bie�bo�jo�wy�ani�musz,�od�ży�ły�nie�-
chę�ci�do MO�i UB,�po�czę�ły�w ich�gło�wach�wy�ra�stać�po�my�sły�uczcze�nia�rocz�ni�cy�ja�kąś
nie�okre�ślo�ną�bli�żej�bur�dą,�w któ�rej�da�li�by�czę�ścio�wy�upust�swej�nie�chę�ci�do te�go,�co�jest.
Awan�tur�ki�i scy�sje�wy�bu�cha�ły�tu�i ów�dzie.�Tam�wdar�li�się�na sa�lę�tań�ca,�nie�pła�cąc.�Oko�-
ło�po�łu�dnia�znów�w por�cie�po�kra�ja�li�no�żem�mi�li�cjan�ta.�Jak�sza�rań�cza�prze�wi�nę�li�się�przez
ogród�ki�dział�ko�we�na Po�god�nie.�Skłon�ni�by�li�do awan�tu�ry,�być�mo�że�z pod�pusz�cze�nia
in�nych�świa�do�mych�swej�wo�li.
I mój�ogró�dek�tak�że�padł�ich�ofia�rą.�A gdy�za�in�try�go�wa�ny�i za�nie�po�ko�jo�ny�za�cho�wa�-

niem�się�mło�dzie�ży�w umun�du�ro�wa�niu�„Służ�by�Pol�sce”�zna�la�złem�się� ja�ko�cy�wil�ny
obywa�tel�na ty�łach�przy�le�ga�ją�ce�go�do wil�li�mo�je�go�ogro�du�–�w po�bli�żu�owej�ka�ru�ze�-
li�–�i pró�bo�wa�łem�na�wią�zać�słow�ny�kon�takt�z ju�na�ka�mi�na te�mat�wła�że�nia�do ogro�dów
przez�pło�ty�i ewen�tu�al�nie�usta�lić�spraw�ców,�a wi�dząc�wresz�cie,�że�nic�z te�go�nie�wyj�dzie,
za�mie�rza�łem�odejść,�wte�dy�wła�śnie�nie�spo�dzia�nym�za�cho�wa�niem�się�jed�ne�go�do dziś�nie�-
usta�lo�ne�go�ju�na�ka�zo�sta�łem�zmu�szo�ny�do ener�gicz�nej�in�ter�wen�cji,�co�–�uwa�żam�–�by�ło
obo�wiąz�kiem�każ�de�go�oby�wa�te�la,�gdy�by�się�z tym�ze�tknął.
Oto�ju�nak�ów�po�czął�or�dy�nar�ny�mi�sło�wa�mi�okre�ślać�sto�su�nek�swój�do „Służ�by�Pol�-

sce”,�do swe�go�do�wód�cy�itp.�Dzia�ło�się�to�w obec�no�ści�in�nych�ju�na�ków�i cy�wil�nej�pu�-
blicz�no�ści.�Wtrą�ci�łem�się� i za�żą�da�łem�po�mo�cy�od ju�na�ków� i cy�wil�nych�osób�ce�lem
za�trzy�ma�nia�owe�go�ju�na�ka�i na�stęp�nie�wy�le�gi�ty�mo�wa�nia�go.�Czy�ni�łem�to�ja�ko�cy�wil�ny
oby�wa�tel.�Nie�ste�ty!�Apel�mój�nie�zna�lazł�uzna�nia�–�na twa�rzach�obec�nych�cy�wi�li�wi�dzia�-
łem�ra�czej�ozna�ki�za�do�wo�le�nia.�Gdy�zaś�owe�go�ju�na�ka�przy�trzy�ma�łem�za ra�mię,�w mig
po�zo�sta�li�ju�na�cy�i nad�bie�ga�ją�cy�zor�ga�ni�zo�wa�li�się�zwar�cie�prze�ciw�ko�mnie,�a do�pin�go�-
wa�ni� przez� pu�blicz�ność� cał�kiem� nie�dwu�znacz�nie� po�czę�li� przeć� zwar�tą� gro�ma�dą�
(30–40�ju�na�ków)�na mnie,�chcąc�mnie�do�stać�w śro�dek�i spra�wić�przy�zwo�ite�co�naj�mniej
la�nie.�Zresz�tą�trud�no�by�ło�zo�rien�to�wać�się,�o co�na�praw�dę�im�cho�dzi�–�wi�docz�ne�by�ło�tyl�-
ko�z min�i ge�stów,�że�rap�tem,�w jed�nej�se�kun�dzie�sta�łem�się�ich�naj�za�cięt�szym�wro�giem.
Wy�co�fy�wa�łem�się�po�wo�li�w kie�run�ku�swe�go�do�mu,�na�wo�łu�jąc�do roz�sąd�ku�ju�na�ków�i py�-
ta�jąc,�o co�im�cho�dzi.�Ale�trud�no�by�ło�roz�sąd�nie�pro�wa�dzić�z ni�mi�roz�mo�wę,�sko�ro�wza�-
jem�nie�się�pod�nie�ca�li�okrzy�ka�mi:�„Za�bić�go!”�itp.,�i na�pły�wa�ły�no�we�gro�ma�dy�ju�na�ków,
któ�re�chęt�nie�przy�łą�cza�ły�się�do tej�ofen�sy�wy,�nie�wie�dząc�na�wet,�o co�cho�dzi,�ale�wy�-
star�cza�ło�im�to,�że�któ�ryś�tam�z uzna�nych�ich�pro�wo�dy�rów�za�chę�cał�do po�bi�cia�mnie.
Naj�dziw�niej�szą�ro�lę�ode�gra�li�nie�zna�ni�mi�osob�ni�cy�cy�wil�ni,�któ�rych�wkrót�ce�ze�bra�ło
się 50�osób�i par�li�na mnie�po�spo�łu�z ju�na�ka�mi.�Mo�je�per�swa�zje�nie�od�nio�sły�skut�ku�–�od�-
stę�po�wa�łem�krok�za kro�kiem,�w po�bli�żu�do�mu�przez�sy�na�za�żą�da�łem�pi�sto�le�tu,�osten�ta�-
cyj�nie�wzią�łem�go�do rę�ki� i wło�ży�łem�do kie�sze�ni.�Wi�dok� ten�ostu�dził� tro�chę�za�pał
ju�na�ków,�ale�wte�dy�cy�wil�ni�osob�ni�cy�po�czę�li�na�wo�ły�wać�do ata�ku�na mnie�i pod�śmie�-
wać�się�z ju�na�ków,�że�zlę�kli�się�pi�sto�le�tu.�Pa�dły�wów�czas�okrzy�ki:�„To�pe�pee�ro�wiec!”,
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„taki�a ta�ki�syn!”�i hu�zia�na mnie.�Ju�na�kom�ja�koś�do sma�ku�to�przy�pa�dło,�więc�znów�na�-
par�li�moc�niej,�a by�ło�już�z 50–60�ju�na�ków�i dru�gie�ty�le�cy�wil�nych�osób.�Nie�usta�wa�łem
w per�swa�zjach�i na�wo�ły�wa�niu�do roz�sąd�ku,�gdy�już�pra�wie�przed pro�giem�miesz�ka�nia
by�łem�i wi�dząc�wzbie�ra�ją�cą�na si�le�chęć�cał�kiem�nie�dwu�znacz�ną�ode�bra�nia�mi�bro�ni,
zma�sa�kro�wa�nia�mnie�–�tak�ze�stro�ny�ju�na�ków,�jak�i cy�wil�nych,�przy czym�wśród�ju�na�-
ków�za�ry�so�wa�ło�się�sze�ściu�osob�ni�ków�bar�dziej�od in�nych�agre�syw�nie�na�sta�wio�nych,
jakby�przy�wód�ców,�a wśród�cy�wil�nych� je�den�osob�nik�naj�moc�niej� za�chę�cał� i pod�że�-
gał�–�wte�dy�spró�bo�wa�łem�za�trzy�mać�par�cie�ju�na�ków�oświad�cze�niem�im,�że�niech�za�sta�-
no�wią�się,�co�ro�bią,�gdyż�je�stem�ofi�ce�rem�WP�w stop�niu�pod�puł�kow�ni�ka�i niech�po�wie�dzą,
o co�im�cho�dzi.�Do�da�łem,�że�je�stem�pro�ku�ra�to�rem�woj�sko�wym�i prze�cież�za tę�na�paść
bę�dą�od�po�wia�dać,� że� sam� ich�w bry�ga�dzie� roz�po�znam.�Nie� za�trzy�ma�ło� to� roz�ju�szo�-
nych�–�sam�nie�wiem�czym�–�ju�na�ków�i cy�wi�li.�Pa�dły�wów�czas�okrzy�ki:�„To�po�li�tycz�ny
ofi�cer!”,�i na�par�li�tak�sil�nie,�że�część�ogro�dze�nia�zła�ma�ła�się,�in�ni�[wcho�dzi�li]�przez�furt�-
kę�i wy�two�rzy�ła�się�sy�tu�acja,�że�ja,�aże�by�nie�zo�stać�okrą�żo�nym�i nie�do�stać�się�w śro�-
dek,�od�py�cha�ny�nie�mal�że�pierś�o pierś�cof�ną�łem�się�do sie�ni�me�go�do�mu,�a za mną
wtar�gnę�ło�z kil�ku�na�stu�ju�na�ków,�wza�jem�nie�się�pod�ju�dza�jąc�do ode�bra�nia�mi�bro�ni,�udu�-
sze�nia�mnie,�da�nia�„po mor�dzie”.�Przo�do�wa�ło�owych�sze�ściu�ju�na�ków,�wcze�śniej�już�rzu�-
ca�ją�cych�się�w oczy�swą�agre�syw�no�ścią.�Jak�mo�głem,�od�py�cha�łem�ich�i na�wo�ły�wa�łem
wciąż�do roz�sąd�ku,�gro�żąc�od�po�wie�dzial�no�ścią�za na�pad.�Wcze�śniej�już�po�czę�to�z me�go
do�mu�dzwo�nić�wszę�dzie�przez�te�le�fon,�gdzie�moż�na�by�ło�–�o po�moc,�a głów�nie�o ta�ką,
że�by�tę�część�naj�bar�dziej�agre�syw�ną�za�trzy�mać. I wte�dy�w sie�ni�wy�two�rzył�się�mo�ment
kry�tycz�ny,�gdyż�już�da�lej�co�fać�nie�mo�głem�się,�a zo�sta�łem�tak�przy�par�ty�do mu�ru,�że�se�-
kun�dy�dzie�li�ły�mnie�od de�cy�zji�strze�la�nia�z pi�sto�le�tu�z kie�sze�ni�przez�spodnie,�gdyż�mi�-
mo�wszyst�ko�na�wet�w tym�kry�tycz�nym�mo�men�cie�pi�sto�le�tu�z kie�sze�ni�nie�wy�ją�łem.�Wciąż
mia�łem�na uwa�dze,�że�to�jest�mło�dzież�szkol�na,�i zda�wa�ło�mi�się,�że�roz�są�dek�prze�mo�że.
Cy�wil�ni�osob�ni�cy�trzy�ma�li�się�z ty�łu�i tyl�ko�okrzy�ka�mi�za�chę�ca�li�ju�na�ków.
Wy�ja�śnie�nie�sy�tu�acji�na�stą�pi�ło�zu�peł�nie�nie�ocze�ki�wa�nie.�Z po�ko�ju�wy�pa�dła�żo�na�z pi�-

sto�le�tem�w rę�ku,�krzyk�nę�ła�zde�ter�mi�no�wa�nym�gło�sem:�„Cof�nąć�się,�bo�strze�lam!”.�Mo�-
ment�oszo�ło�mie�nia�u ju�na�ków�i po�czę�li�od�pły�wać�z sie�ni.�Wte�dy,�od�zy�skaw�szy�swo�bo�dę
ru�chów,�znów�na�wo�łu�ję�do roz�sąd�ku,�wska�zu�ję�na pro�wo�dy�rów,�ka�żę�przy�trzy�mać�tych
„wa�ria�tów”�i rze�czy�wi�ście�kil�ku�ju�na�ków�po�czy�na�nie�zbyt�ener�gicz�nie�współ�dzia�łać�ze
mną�w od�py�cha�niu�ju�na�ków�i cy�wil�nych�na uli�cę.�Atak�za�ła�mał�się�i już�na no�wo�nie
mogli�skon�cen�tro�wać�się,�cho�ciaż�cy�wi�le�im�do�ga�dy�wa�li,�że�co�za woj�sko,�co�jed�nej�ko�-
bie�ty�z pi�sto�le�tem�zlę�kli�się.
Za�pał�bo�jo�wy�za�czął�słab�nąć�wśród�ju�na�ków,�wmie�sza�łem�się�znów�mię�dzy�nich

i przed�sta�wiam�im�głu�po�tę�ich�po�stęp�ku,�nie�wła�ści�wość�i ewen�tu�al�ne�kon�se�kwen�cje,�tym
bar�dziej�że�pod ko�niec�wie�dzie�li,�z kim�ma�ją�do czy�nie�nia.�Na�de�szło�dwóch�mi�li�cjan�tów.
Jesz�cze�z 15�mi�nut�szu�mia�ło�to�tak�na uli�cy,�wresz�cie�po�czę�li�roz�cho�dzić�się,�a owi�pro�-
wo�dy�rzy�ode�szli�w kie�run�ku�do Al.�Woj�ska�Pol�skie�go�i prze�szko�dzić�im�w tym�nie�mog�-
łem� mi�mo� obec�no�ści� dwóch� mi�li�cjan�tów,� gdyż� każ�da� pró�ba� za�trzy�ma�nia� któ�re�goś
z pro�wo�dy�rów�od ra�zu�mo�bi�li�zo�wa�ła�ca�ły�tłum. I trze�ba�by�ło�za�nie�chać,�gdyż�nie�chcia�-
łem�już�dal�szej�awan�tu�ry.�W ten�spo�sób�z go�dzi�nę�trwa�ją�cy�ko�ło�mnie�in�cy�dent�zo�stał�zli�-
kwi�do�wa�ny�–�mi�mo�dra�ma�tycz�nych�mo�men�tów�–�bez�uży�cia�gwał�tow�nych�środ�ków.
Wy�ra�żam�prze�ko�na�nie,�że�gdy�by�nie�obec�ność�cy�wil�nych�po�dej�rza�nych�osob�ni�ków,�z sa�-
my�mi�ju�na�ka�mi�prę�dzej�do�szedł�bym�do po�ro�zu�mie�nia.�Oczy�wi�ście,�że�ten�nie�mi�ły�in�cy�-
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dent�był�jed�nak�wiel�ce�sym�ptoma�tycz�ny�i moż�na�po�wie�dzieć,�że�je�śli�ce�lem�by�ło�spro�-
wo�ko�wa�nie�mnie�do uży�cia�bro�ni�–�to�oka�zał�się�chy�bio�ny.
Rów�no�le�gle,�w tym�sa�mym�cza�sie,�tj.�ko�ło�godz. 19.00�–�nie�za�leż�nie�od zaj�ścia�ko�ło

mnie�i ze�mną�–�w Al.�Woj�ska�Pol�skie�go�wszczę�ła�się�awan�tu�ra�więk�szych�roz�mia�rów,
gdzie�zno�wuż�przy�czy�ną�sta�li�się�ju�na�cy,�a póź�niej�re�ży�se�ria�prze�nio�sła�się�do rąk�osob�-
ni�ków�cy�wil�nych.
Ju�nak�–�plu�to�no�wy�Fre�da2,�pod�pi�ty,�nie�za�do�wo�lo�ny�[z te�go],�że�ja�cyś�tam�z je�go�Bry�-

ga�dy�(15.)�ju�na�cy�nie�od�da�ją�mu�ho�no�rów,�wdał�się�z ni�mi�w sprzecz�kę,�usi�ło�wał�za�trzy�-
mać,�tam�tych�by�ło�wię�cej,�po�szły�w ruch�no�że,�i ofia�rą�padł�by�ów�Fre�da�(ra�nio�ny�zresz�tą
no�żem�w no�gę),�gdy�by�nie�prze�cho�dzą�cy�mi�li�cjan�ci,�któ�rzy�plu�to�no�we�go�Fre�dę�wy�ra�to�-
wa�li�z opre�sji.�Spo�wo�do�wa�li�w ten�spo�sób,�że�nie�zdy�scy�pli�no�wa�ni�i roz�ju�sze�ni�ju�na�cy
po�czę�li�ata�ko�wać�mi�li�cję�ka�mie�nia�mi�i wzno�sić�okrzy�ki,�że�mi�li�cja�bi�je�ju�na�ków.�Na nie�-
wiel�kim�od�cin�ku�uli�cy�by�ło�zgro�ma�dzo�nych�ze 300�ju�na�ków,�okrzy�ki,�że�mi�li�cja�bi�je�ju�-
na�ków�wy�wo�ła�ły�pod�nie�ce�nie�i ata�ki�na mi�li�cjan�tów.�Prze�cho�dzą�cy�pa�trol�woj�sko�wy
z Ko�men�dy�Mia�sta,�gdy�usi�ło�wał�in�ter�we�nio�wać,�zo�stał�ob�sko�czo�ny,�ofi�ce�ro�wi�omal�że
nie�wy�trą�co�no�pi�sto�le�tu,�za�szła�ko�niecz�ność�uży�cia�bro�ni�przez�od�da�nie�pa�ro�krot�ne�salw
w po�wie�trze. I gdy�by�znów�nie�obec�ność�cy�wil�nych,�któ�rych�licz�ba�pręd�ko�zwięk�szy�ła
się�i wkrót�ce�osią�gnę�ła�cy�frę 3–4�tys.,�ca�łe�zaj�ście�by�ło�by�się�szyb�ko�skoń�czy�ło.�A tak
pew�ni�cy�wi�le�po�czę�li�bu�szo�wać�wśród�ju�na�ków�i na�pusz�czać�ich�na mi�li�cję,�a gdy�nie�-
licz�ni,�obec�ni�w tłu�mie�cy�wil�ni�funk�cjo�na�riu�sze�UB�i MO�chcie�li�wy�ło�wić�tych�cy�wil�-
nych�pod�że�ga�czy,�mo�men�tal�nie�two�rzył�się�zwar�ty�front�prze�ciw�ko�owym�cy�wil�nym
funk�cjo�na�riu�szom,�i tłum�z okrzy�ka�mi:�„To�szpic�le�z UB!”�na�cie�rał�na nich�z wy�raź�nym
za�mia�rem� zma�sa�kro�wa�nia� ich.� Funk�cjo�na�riu�sze� cy�wil�ni� zmu�sze�ni� by�li� wy�co�fać� się
i w obro�nie�ży�cia�ostrze�li�wa�li�się,�od�da�jąc�strza�ły�w zie�mię.�Ośmiu�mun�du�ro�wych�mi�li�-
cjan�tów�nie�mo�gło�–�rzecz�ja�sna�–�opa�no�wać�sy�tu�acji.�Na�de�szła�pa�trol�ka�ze�„Służ�by�Pol�-
sce”�z ka�ra�bi�na�mi,�ode�gra�ła�nie�ja�sną�ro�lę�–�ni�by�uspo�ka�ja�ła,�ale�by�ły�opi�nie,�że�też�strze�la�li
w kie�run�ku�MO.�Po�de�szło�przy�pad�kiem�dwóch�ofi�ce�rów�ze�„Służ�by�Pol�sce”�i oni�po�czę�li
wpły�wać�uspo�ka�ja�ją�co�na ju�na�ków,�a przy�naj�mniej�z tą�chwi�lą�część�ju�na�ków�po�li�tycz�-
nie�uświa�do�mio�na�z tej�że�sa�mej�Bry�ga�dy 15.�i z 16.�czyn�nie�po�spo�łu�z mi�li�cją�przy�stą�pi�-
ła�do li�kwi�do�wa�nia�awan�tur�i do wy�ła�wia�nia�cy�wil�nych�pod�że�ga�czy.�To�zdez�o�rien�to�wa�ło
cy�wi�lów,�bo�oto�jed�ni�z ju�na�ków�prze�ciw�mi�li�cji,�in�ni�współ�dzia�ła�ją�z mi�li�cją,�a w do�dat�-
ku�nad�je�cha�ła�straż�po�żar�na�i za�kła�da�ła�wę�że�do hy�dran�tów,�zmrok�już�się�po�czął,�nad�je�-
chał�też�wnet�plu�ton�ze�szko�ły�mi�li�cyj�nej�–�wszyst�ko�to�spo�wo�do�wa�ło�osła�bie�nie�ak�cji
prze�ciw�mi�li�cjic i po kil�ku�na�stu�jesz�cze�mi�nu�tach�zu�peł�ne�roz�pierzch�nię�cie�się�tłu�mów.
W cią�gu�na�stęp�nych�dwóch�dni�mia�ły�miej�sce�de�mon�stra�cje�ze�stro�ny�ju�na�ków�w ro�-

dza�ju,�że�w dwóch�miej�scach�usi�ło�wa�li�po�bić�na�po�tka�ne�go�mi�li�cjan�ta,�że�idąc�zwar�tym
szy�kiem,�skan�do�wa�li:�„Śmierć�mi�li�cji!”,�że�prze�jeż�dża�jąc�tram�wa�jem�ko�ło�jed�ne�go�z ko�-
mi�sa�ria�tów�MO,�ci�snę�li�że�la�zem�z okna,�tłu�kąc�szy�by.�Spraw�ców�nie�wy�ło�wio�no.�By�ły
pró�by�od�mo�wy�wyj�ścia�do pra�cy.
Jed�nak�wszczę�ta�kontr�ak�cja�ze�stro�ny�władz�„Służ�by�Pol�sce”,�woj�ska,�par�tii�po�li�tycz�-

nych,�a tak�że�przez�or�ga�na�bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go�osią�gnę�ła�to,�że�tem�pe�ra�tu�ra�wrze�-
nia� opa�dła� wśród� ju�na�ków,� że� roz�waż�niej�si� nie�chęt�nie� przy�zna�wa�li� się� do udzia�łu
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w wy�pad�kach 1�sierp�niad,�acz�kol�wiek�po�zo�sta�ła�gru�pa�nie�prze�jed�na�nych,�po�zor�nie�uleg�-
łych.�Ci�„nie�prze�jed�na�ni”�cheł�pi�li�się�w swo�ich�„pry�wat�nych”�roz�mo�wach,�jak�to�oni�(ju�-
na�cy�zWar�sza�wy)�uczci�li�rocz�ni�cę�po�wsta�nia.�Po�bu�do�wa�li�w Szcze�ci�nie�ba�ry�ka�dy�i po�bi�li
mi�li�cję�oraz�bez�pie�czeń�stwo,�a Woj�sko�Pol�skie�i Ar�mia�Czer�wo�na�nie�wy�stę�po�wa�li�prze�-
ciw�ko�nim.
Ja�ko�zna�mien�ny�fakt�da�ją�cy�wie�le�do my�śle�nia�do�rzu�cę�jesz�cze,�że�ja�cyś�ju�na�cy�cho�-

dzi�li�do nie�daw�na�po do�mach�i pro�si�li�o je�dze�nie,�bo�ich�w bry�ga�dzie�źle�kar�mią�i są�sta�-
le�głod�ni.
Pro�wa�dzo�ne�do�cho�dze�nie�w kie�run�ku�wy�kry�cia�nie�wąt�pli�wych�w tym�wszyst�kim�in�-

spi�ra�to�rów�nie�da�ło�po�zy�tyw�nych�re�zul�ta�tów.�W to�ku�do�cho�dze�nia�ze�tknię�to�się�z nie�-
zwy�kłą� so�li�dar�no�ścią� [w]śród� ju�na�ków,� so�li�dar�no�ści[ą]� god�ną� lep�szej� spra�wy.� To
oczy�wi�ście�utrud�ni�ło�sa�mo�do�cho�dze�nie,�gdyż�na miej�scu�uję�to�tyl�ko�tych,�co�bra�li�udział
w bój�ce,�ob�rzu�ca�li�ka�mie�nia�mi�mi�li�cję,�ale�nie�oni�by�li�ini�cja�to�ra�mi.
Z licz�by�dwu�dzie�stu�kil�ku�za�trzy�ma�nych�osta�tecz�nie�za�sto�so�wa�no�areszt�wzglę�dem

trzech�ju�na�ków�i dwóch�cy�wi�li,�w ostat�nich�dniach�do�szedł�jesz�cze�trze�ci�cy�wil�–�po�waż�-
nie�ob�cią�żo�ny�po�szla�ka�mi,�że�był�jed�nym�z pod�że�ga�czy�do awan�tu�ry�z mi�li�cją.
W tej�chwi�li�nie�mam�jesz�cze�pew�no�ści,�że�spra�wa�p[rze�ciw]ko�tym�za�trzy�ma�nym�za�-

koń�czy�się�ak�tem�oskar�że�nia.�[…]

Źró dło: AIPN Sz, 397/1380, k. 213–217, mps.
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Nr 2

1948 sier pień 5, War sza wa – Ra port za stęp cy ko men dan ta głów ne go Po wszech nej Or -
ga ni za cji „Służ ba Pol sce” ppłk. Mie czy sła wa Sa wic kie go z wy da rzeń ma ją cych miej sce
w Szcze ci nie 1 sierp nia 1948 r. 

War�sza�wa,�dnia 5�sierp�nia 1948�r.
Szef Od dzia łu Pro pa gan dy
Ko men dy Głów nej „SP”
ppłk�Sa wic kiMie�czy�sław1

Do
Ko men dan ta Głów ne go „Służ by Pol sce”

Ra port

W związ�ku�z zaj�ścia�mi,�któ�re�mia�ły�miej�sce�w Szcze�ci�nie�dnia 1�sierp�nia�br.�po�mię�-
dzy�ju�na�ka�mi 15.�Bry�ga�dy�i mi�li�cją,�wy�je�cha�łem�tam�z roz�ka�zu�ppłk.�Ma�jew�skie�go2 dnia
2�sierp�nia�i by�łem�na miej�scu�dnia 3�bm.
Prze�bieg�wy�pad�ków�był�na�stę�pu�ją�cy.
W godz[in�ach]�po�po�łu�dnio�wych�dnia 1�bm.�kil�ku�ju�na�ków�po�szło�„na jabł�ka”�do sa�-

du�na�le�żą�ce�go�do pro�ku�ra�to�ra�woj�sko�we�go�w Szcze�ci�nie�ppłk.�Juś�kie�wi�cza.�Pro�ku�ra�tor
chciał�ich�ko�niecz�nie�wy�le�gi�ty�mo�wać,�a kie�dy�ci�od�mó�wi�li,�pró�bo�wał�si�łą�jed�ne�go�z nich
wcią�gnąć�do swe�go�miesz�ka�nia.�Wte�dy�ju�na�cy,�któ�rzy�znaj�do�wa�li�się�w po�bli�żu,�po�szli
„od�bi�jać”�ko�le�gę.�Wy�wią�za�ła�się�dłu�ga�awan�tu�ra,�któ�ra�zgro�ma�dzi�ła�dość�du�żo�lud�no�ści
cy�wil�nej.�Pro�ku�ra�tor�w tym�cza�sie�trzy�mał�w rę�ce�pi�sto�let.�Z tłu�mu�pa�dły�okrzy�ki�w ro�-
dza�ju:�„Ju�na�cy�pra�cu�ją,�a do nich�chcą�strze�lać!”,�„Chłop�cy,�nie�daj�cie�się!”�itd.�Wkrót�-
ce� po za�że�gna�niu� tej� awan�tu�ry,� spro�wo�ko�wa�nej� zresz�tą� nie�wła�ści�wym� po�dej�ściem
pro�ku�ra�to�ra,�na�stą�pi�ła�no�wa�awan�tu�ra�na pla�cu�za�baw.
Je�den�z do�wód�ców�plu�to�nu 15.�Bry�ga�dy�usi�ło�wał�ode�brać�wód�kę�kil�ku�ju�na�kom�z tej�-

że�bry�ga�dy.�Roz�po�czę�ła�się�bój�ka.�Mi�li�cja�Oby�wa�tel�ska�in�ter�we�nio�wa�ła�w spo�sób�dość
bru�tal�ny.�To�spo�wo�do�wa�ło,�że�znaj�du�ją�cy�się�w po�bli�żu�ju�na�cy�rzu�ci�li�się�„na po�moc”
ko�le�gom�i w ten�spo�sób�do�szło�do bi�ja�ty�ki�mię�dzy�mi�li�cją�i ju�na�ka�mi.�Ze�bra�ny�tłum�pod�-
ju�dzał�ju�na�ków.�Za�czę�ły�pa�dać�okrzy�ki�an�ty�pań�stwo�we.�Ju�na�cy�wy�krzy�ki�wa�li,�że�oni�bra�li
udział�w po�wsta�niu�war�szaw�skim�i nie�po�zwo�lą�ze�so�bą�tak�po�stę�po�wać.�Wo�bec�wciąż
roz�sze�rza�ją�cej�się�awan�tu�ry�przy�by�ły�po�sił�ki�ze�szko�ły�mi�li�cyj�nej�MO�w Szcze�ci�nie
i z okrzy�kiem:�„Hur�ra!!!”,�i z bro�nią�w rę�ku�rzu�ci�ły�się�na tłum.�Awan�tu�ra�zo�sta�ła�zli�kwi�-
do�wa�na,�jed�nak�wśród�ju�na�ków�za�pa�no�wa�ło�roz�go�ry�cze�nie�na MO.
Po zaj�ściu�MO�za�rzą�dzi�ła�for�mal�ną�„ła�pan�kę”�na wszyst�kich�ju�na�ków,�któ�rzy�prze�-

by�wa�li�w mie�ście,�sto�su�jąc�rów�nież�ta�kie�me�to�dy,�jak�bi�cie�kol�bą�i pro�wa�dze�nie�z pod�-
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1 Mie�czy�sław�Sa�wic�ki�(Szpi�ro)�(1923–1983)�–�ppłk�WP;�szef�Od�dzia�łu�Pro�pa�gan�dy�Ko�men�dy�Głów�-
nej�PO�„SP”;�póź�niej�dzien�ni�karz�i pu�bli�cy�sta�ra�dio�wy,�czło�nek�Ko�mi�te�tu�ds.�Ra�dia�i Te�le�wi�zji.

2 Mie�czy�sław�Ma�jew�ski�(ur. 1911)�–�ppłk�WP;�przed woj�ną�dzia�łacz�ko�mu�ni�stycz�ny,�czło�nek�KZMP
oraz�MOPR�i KPP;�w cza�sie�woj�ny�na te�re�nie�ZSRS,�żoł�nierz�Ar�mii�Czer�wo�nej�oraz�LWP;�za�stęp�ca�ko�-
men�dan�ta�głów�ne�go�PO�„SP”�ds.�kul�tu�ral�no�-oświa�to�wych.
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nie�sio�ny�mi�rę�ko�ma.�By�ły�rów�nież�wy�pad�ki,�że�w od�wet�ju�na�cy�na�pa�da�li�na mi�li�cjan�tów
i ob�rzu�ca�li�ich�wy�zwi�ska�mi�i bi�li.
Oli�wą�do ognia�by�ło�za�ata�ko�wa�nie�przez�mi�li�cjan�tów�Pią�te�go�Ko�mi�sa�ria�tu�wra�ca�ją�-

cych�w no�cy�z wy�ciecz�ki�ju�na�ków 16.�Bry�ga�dy,�z któ�ry�mi�ra�zem�by�ła�rów�nież�bry�ga�da
cze�cho�sło�wac�ka.�Efekt�był�ta�ki,�że�na�za�jutrz�Cze�si�nie�chcie�li�iść�do pra�cy�i sta�wia�li�spra�-
wę�wy�jaz�du�ze�Szcze�ci�na.�Uda�ło�się�jed�nak�ich�uspo�ko�ić.
W cią�gu 3�i 4�bm.�mia�ły�miej�sce�na�dal�in�cy�den�ty�mię�dzy�ju�na�ka�mi�i mi�li�cją.�Ju�na�cy

ob�rzu�ca�li�mi�li�cjan�tów�wy�zwi�ska�mi,�gwiz�da�li�na ich�wi�dok,�zaś�mi�li�cjan�ci�ze�swej�stro�ny
wy�gra�ża�li�się�ju�na�kom.�Miał�miej�sce�dnia 4�bm.�wy�pa�dek,�że�sze�ściu�uzbro�jo�nych�mi�li�-
cjan�tów�we�szło�na te�ren�bry�ga�dy,�aby�–�jak�się�wy�ra�zi�li�–�„zna�leźć�tych�wszyst�kich�ju�na�-
ków,�któ�rzy�ich�za�cze�pia�li,�po�ka�zać�im�itd.”.
Na�stro�je�wśród�ju�na�ków�są�złe.�Sto�su�nek�do mi�li�cji�wro�gi�–�ja�ko�wy�nik�tych�wszyst�-

kich�zajść.�Po�ro�zu�mia�łem�się�dnia 3�bm.�z sek[re�ta�rzem]�wo�jew[ódz�kim]�PPR�i ko�men�-
dan�tem�woj[ewódz�kim]�MO.�Do�szli�śmy�do wspól�ne�go�wnio�sku,�że�na�le�ży�uspo�ko�ić
za�rów�no�ju�na�ków,�jak�i MO.�Wmo�jej�obec�no�ści�ko�men�dant�wo�je�wódz�ki�MO�wy�dał�roz�-
kaz,�aby�mi�li�cja�nie�re�ago�wa�ła�na za�czep�ki�ju�na�ków.
Na uwa�gę�za�słu�gu�je�fakt,�że�ju�na�cy�w dniu 1�bm.�by�li�na�sta�wie�ni�na jaw�ne�wy�stą�pie�-

nia.�Oka�za�ło�się�bo�wiem,�że�te�go�dnia�po ape�lu�po�ran�nym�w jed�nej�z kom�pa�ni�w 15.�Bry�-
ga�dzie�wy�stą�pił�ju�nak�i we�zwał�ju�na�ków�do uczcze�nia�pa�mię�ci�po�le�głych�w po�wsta�niu
pię�cio�mi�nu�to�wym�mil�cze�niem.�Ka�dra�bry�ga�dy�nie�za�re�ago�wa�ła�na to�w ogó�le�i nie�do�-
pro�wa�dzi�ła�do roz�ła�do�wa�nia�at�mos�fe�ry.
W chwi�li�obec�nej�jest�w Szcze�ci�nie�ppłk�Ma�jew�ski,�któ�ry�te�spra�wy�osta�tecz�nie�ba�da

i w kon�tak�cie�z miej�sco�wy�mi�wła�dza�mi�roz�ła�do�wu�je�złe�na�stro�je.
Do�kład�ny�prze�bieg�zajść�w Szcze�ci�nie,�ich�pod�ło�że�po�li�tycz�ne�i wnio�ski�przy�wie�zie

ppłk�Ma�jew�ski.
Po�wyż�szy�mój�ra�port�jest�tyl�ko�orien�ta�cyj�ny.

(–)�Sa�wic�ki,�ppłk

Źró dło: AP w Szcze ci nie, sygn. 463/146, Po wszech na Or ga ni za cja „Służ ba Pol sce” Ko men da
Wo je wódz ka w Szcze ci nie, Ma te ria ły do ty czą ce wy pad ków i de zer cji, k. 509–510, mps.
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Nr 3

1948 sier pień 5, Szcze cin – Od pis spra woz da nia sze fa Służ by Śled czej Ko men dy Mia sta
MO ppor. Le śniew skie go z prze bie gu zajść w Szcze ci nie 1 sierp nia 1948 r. 

Szcze�cin,�dnia 5 VIII [19]48�r.

Spra�woz�da�nie

W trak�cie�prze�pro�wa�dzo�ne�go�prze�ze�mnie�do�cho�dze�nia�usta�li�łem.
Dnia 1 VIII [19]48�r.�o godz. 20.00�mia�ło�miej�sce�zaj�ście�wy�wo�ła�nia�roz�ru�chów�przez

ju�na�ków�„SP”�i zgro�ma�dzo�nych�cy�wi�li�a mi�li�cją,�któ�ra�sta�ra�ła�się�przy�wró�cić�ład�i po�-
rzą�dek�pu�blicz�ny.�Zaj�ście�wspo�mnia�ne�zna�la�zło�swój�po�czą�tek�w na�stę�pu�ją�cych�oko�licz�-
no�ściach.�Dwaj�N.N.�ju�na�cy�z „SP”�wdar�li�się�do ogro�du�ppłk.�Juś�kie�wi�cza,�pro�ku�ra�to�ra
woj�sko�we�go,�zam[iesz�ka�łe�go]�przy ul.�Wy�spiań�skie�go�nr�[50],�na�rwa�li�owo�ców�z drzew.
Na in�ter�wen�cję�ppłk.�Juś�kie�wi�cza�przy�bra�li�agre�syw�ną�po�sta�wę�i wdar�li�się�do je�go�miesz�-
ka�nia.�Za�we�zwa�ni�mi�li�cjan�ci�do przy�wró�ce�nia�po�rząd�ku�za�sta�li�przed do�mem�tłum�lu�dzi
po�mie�sza�nych�z ju�na�ka�mi�„SP”.�Z tłu�mu�roz�le�ga�ły�się�okrzy�ki�oraz�lżo�no�mi�li�cjan�tom
od skur�wy�sy�nów�i bla�cha�rzy.
Mi�li�cjan�ta�mi�ty�mi�by�li�Barsz�cza Jó�zef1 i Tom�czak�Jó�zef2 z IV Ko�mi�sa�ria�tu�MO.�Mi�-

li�cjan�ci�sta�ra�li�się�roz�go�nić�ze�bra�nych,�lecz�na�tra�fi�li�na opór,�zo�sta�li�ob�rzu�ce�ni�ka�mie�nia�-
mi,�wo�bec�cze�go�mu�sie�li�się�wy�co�fać.�Po za�wia�do�mie�niu�Ko�men�dy�Woj[ewódz�kiej]�MO
i Ko�men�dy�Mia�sta�MO�przy�by�li�mi�li�cjan�ci�z dru�żyn�służ�bo�wych�oraz�dy�żur�ny�śled�czy
KW�MO�Bie�lów�ka3 i Ko�men�dy�Mia�sta�So�ko�łow�ski�To�masz4,�któ�rzy�wspól�ny�mi�si�ła�mi
sta�ra�li�się�ze�bra�ny�tłum�cy�wi�li�i ju�na�ków�„SP”�uspo�ko�ić,�lecz�spo�tka�li�się�z groź�ną�po�sta�-
wą�tłu�mu�i ob�rzu�ce�ni�po�now�nie�[zostali]�ce�gła�mi�i wy�zwi�ska�mi.
Nad�mie�nia� się,� że� zaj�ście� to� by�ło� w bez�po�śred�niej� bli�sko�ści� ul.�Wy�spiań�skie�go

naAl. Woj�ska�Pol�skie�go,�ko�ło�ka�ru�ze�li,�gdzie�zgro�ma�dzo�ne�by�ły�licz�ne�tłu�my�miesz�kań�-
ców�m[ia�sta]�Szcze�ci�na,�do któ�rych�przy�łą�czy�li�się�jesz�cze�lu�dzie�po�wra�ca�ją�cy�z ką�pie�li�-
ska�w Głę�bo�kim.

Zamieszki z udziałem junaków Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”...
D

o
k

u
m

en
t

y

241

a W ory gi na le: Braszcz.
1 Jó�zef� Barszcz� (ur. 1924)� –� kpt.�MO;� w KW�MO�w Szcze�ci�nie� od 1 IV 1945� r.,� w okre�sie

1947–1949�dziel�ni�co�wy IV Ko�mi�sa�ria�tu�MO�w Szcze�ci�nie.�AIPN�Sz, 0023/209,�Ak�ta�oso�bo�we�funk�cjo�-
na�riu�sza�MO�J.�Barsz�cza.

2 Jó�zef�Tom�czak�(ur. 1925)�–�ppor.�MO;�w KW�MO�w Szcze�ci�nie�od 25 VI 1945�r.,�w okre�sie
1946–1949�do�wód�ca�plu�to�nu IV Ko�mi�sa�ria�tu�MO�w Szcze�ci�nie.�AIPN�Sz, 0023/5134,�Ak�ta�oso�bo�we
funk�cjo�na�riu�sza�MO�J.�Tom�cza�ka.�

3 Zbi�gniew�Bie�lów�ka�(ur. 1924)�–�st.�sierż.�pod�chor.�MO;�w MO�od 23 III 1947�r.,�od 5 VII 1947 r.
mł.�re�fe�rent�Sekcji�Śla�dów�Wy�dzia�łu�Śled�czego�KW�MO�w Szcze�ci�nie.�AIPN�Sz, 0023/284,�Ak�ta�oso�-
bo�we�funk�cjo�na�riu�sza�MO�Z.�Bie�lów�ki.�

4 To�masz�So�ko�łow�ski�(ur. 1922)�–�por.�MO;�w KP�MO�w No�wo�gar�dzie�od 12 III 1946�r.,�w okre�-
sie 1947–1950�wy�wia�dow�ca�Sek�cji�Śled�czej�KM�MO�w Szcze�ci�nie.�AIPN�Sz, 0023/4552,�Ak�ta�oso�bo�-
we�funk�cjo�na�riu�sza�MO�T.�So�ko�łow�skie�go.�
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Rów�no�cze�śnie�w tym�sa�mym�cza�sie�wy�bu�chła�sprzecz�ka�mię�dzy�trze�ma�ju�na�ka�mi
„SP” 15.�Bry�ga�dy,�któ�rzy�po�bi�li�się�mię�dzy�so�bą,�by�li�ni�mi:�kpr.�Tlo�stow�ski�Jó�zef5 i Freda
Wa�cław.� Spór� wszczę�to� o wód�kę,� któ�rą� po�sia�da�li� ju�na�cy,� oraz� za�ką�skę.� Dwaj� ww.
Tlostow�ski�i Fre�da�z „SP”�zwró�ci�li�się�do ju�na�ka,�aby�wziął�wód�kę�[i]�udał�się�z ni�mi
do ko�szar.�Na spór�przy�by�li�in�ni�ju�na�cy,�któ�rzy�do�tkli�wie�po�bi�li�plut.�Fre�dę�Wa�cła�wa.�Wi�-
dząc�zbie�go�wi�sko,�przy�stą�pił�do in�ter�wen�cji�mi�li�cjant VII Ko�mi�sa�ria�tu�MO�Mar�ci�niak6

i po�bi�te�go�Fre�dę�za�niósł�do tak�sów�ki,�któ�ra�od�wio�zła�go�do szpi�ta�la�PCK.�Wra�ca�jąc�z po�-
wro�tem�na miej�sce�wy�pad�ku�w ce�lu�za�trzy�ma�nia�po�dej�rza�nych,�zo�stał�przez�nich�do�tkli�-
wie�po�bi�ty�i znaj�du�je�się�w Po�li�kli�ni�ce�WUBP�w Szcze�ci�nie.�[…]b

Mi�li�cjan�ci,�roz�pę�dza�jąc�tłum�oraz�we�wła�snej�obro�nie,�uży�li�bro�ni,�strze�la�jąc�kil�ka�-
krot�nie�w gó�rę.�Po strza�łach�tłum�za�czął�się�po�wo�li�roz�cho�dzić.�Oko�ło�godz. 21.00�z mi�-
nu�ta�mi� przy�by�li� mi�li�cjan�ci� z Kur�su� Prze�szko�le�nia� MO� oraz� straż� po�żar�na,� któ�rzy
za�pro�wa�dzi�li�bez�względ�ny�spo�kój�i ład.�Nad�mie�nia�się,�że�straż�czyn�ne�go�udzia�łu�[w zaj�-
ściach]�nie�wzię�ła,�gdyż�nie�by�ło�to�już�ko�niecz�nym.�W trak�cie�strze�la�nia�zo�sta�li�lek�ko
ran�ni�dwaj�cy�wi�le,�a mia�no�wi�cie:�Drodz�Ry�szard7 i Zaj�kow�ski�Wła�dy�sław8.�Ogó�łem�za�-
trzy�ma�no 24�oso�by�cy�wil�ne,�w tym 2�ko�bie�ty,�oraz 16�ju�na�ków�z „SP”,�któ�rych�na�tych�-
miast� prze�ka�za�no� na po�le�ce�nie� ppłk.� Juś�kie�wi�cza� do WUBP.� Za�trzy�ma�nych� cy�wi�li
prze�słu�cha�no�i skon�fron�to�wa�no�z bio�rą�cy�mi�w ak�cji�udział�mi�li�cjan�ta�mi.
Z za�trzy�ma�nych,�dwóm�udo�wod�nio�no�czyn�ny�udział�w na�pa�ści�oraz�pod�że�ga�niu,�by�li

to�Sze�kszteł�ło�Edward9 […]c i Ol�szew�ski�Igna�cy10 […]c.�Na�stęp�nie�Szam�pań�ski�Jan11 […]c

zo�stał�za�trzy�ma�ny�za wzno�sze�nie�okrzy�ków�pod�bu�rza�ją�cy[ch]�tłum�do wy�stą�pień�oraz
Szy�mań�ski�Wła�dy�sław12 […]c za usi�ło�wa�nie�sfo�to�gra�fo�wa�nia�mo�men�tu�zaj�ścia.�Ww.�za�-
trzy�ma�nych�prze�ka�za�no�do WUBP�ce�lem�dal�sze�go�pro�wa�dze�nia�do�cho�dze�nia.
Dal�szych�za�trzy�ma�nych�w licz�bie 17�osób:�Ki�sie�lew�ski�Sta�ni�sław13,�Ko�wal�czyk�Anto�-

ni14,�Gi�li�chow�ski�Syl�we�ster15,�Otwi�now�ski�Cze�sław16,�Kro�piń�ski�Edward17,�Ko�strze�wa
Ste�fan18,�Ku�biak�Ry�szard19,�Kni�ta�Jó�zef20,�By�strzyc�ka�An�na21,�Ko�sio�rek�Sta�ni�sła�wa22,
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b Po mi nię to frag ment z po wtó rzo ną in for ma cją o lo ka li za cji zajść.
c Po mi nię to da ne oso bo we i ad re so we.
5 Jó�zef�Tlo�stow�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.�
6 Ry�szard�Mar�ci�niak�(ur. 1928)�–�w VII Ko�mi�sa�ria�cie�MO�w Szcze�ci�nie�od 7 IV 1948�r.;�pod�czas

zajść�do�tkli�wie�po�bi�ty,�po tym�wy�da�rze�niu�był�roz�go�ry�czo�ny�po�sta�wą�współ�pra�cow�ni�ków�i prze�ło�żo�-
nych,�w paź�dzier�ni�ku 1949�r.�zwol�nił�się�z MO.�AIPN�Sz, 0023/3075,�Ak�ta�oso�bo�we�funk�cjo�na�riu�sza
MO�R.�Mar�ci�nia�ka.

7 Ry�szard�Drodz�–�brak�bliższych�danych.
8 Wła�dy�sław�Zaj�kow�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.�
9 Edward�Sze�kszteł�ło�(ur. 1933)�–�miesz�ka�niec�Szcze�ci�na�przy�by�ły�z Wil�na.�Brak�bliż�szych�da�nych.
10 Igna�cy�Ol�szew�ski�(ur.�1928)�–�brak�bliż�szych�da�nych.�
11 Jan�Szam�pań�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.�
12 Wła�dy�sław�Szy�mań�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.
13 Sta�ni�sław�Ki�sie�lew�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.
14 An�to�ni�Ko�wal�czyk�–�brak�bliż�szych�da�nych.
15 Syl�we�ster�Gi�li�chow�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.
16 Cze�sław�Otwi�now�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.
17 Edward�Kro�piń�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.
18 Ste�fan�Ko�strze�wa�–�brak�bliż�szych�da�nych.
19 Ry�szard�Ku�biak�–�brak�bliż�szych�da�nych.�
20 Jó�zef�Kni�ta�–�brak�bliż�szych�da�nych.

11_Dzwigal:PA IPN 11  01.07.2019  14:25  Strona 242



Kowal�ski�Mie�czy�sław23,�Szac�Mie�czy�sław24,�Twar�dy�Jó�zef25,�An�drzej�czak�Mie�czy�sław26,
Mi�cha�lek�Adam27,�Ma�ła�chow�ski�Wi�told28,�Bud�ny�Ry�szard29,�po po�ro�zu�mie�niu�się�zWUBP
zwol�nio�no�z po�wo�du,�że�nie�zna�le�zio�no�ma�te�ria�łu�udo�wad�nia�ją�ce�go�ww.�bra�nie�czyn�ne�-
go�udzia�łu�w zaj�ściu�w dniu 1 VIII [19]48�r.
Cał�ko�wi�ty� ma�te�riał� do�cho�dze�nio�wy� w dniu 3 VIII [19]48� r.� za L.dz. 0332/48

zał. 42�–�prze�sła�no�do WUBP�w Szcze�ci�nie.

Szef�Sek�cji�Śled�czej
Ko�men�dy�M[ia�sta]�MO�Szcze�ci�na

(–)�Le�śniew�ski�R.,�ppor.

Źró dło: AIPN Sz, 008/352, t. 5, k. 202–203, mps.
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21 An�na�By�strzyc�ka�–�brak�bliż�szych�da�nych.
22 Sta�ni�sła�wa�Ko�sio�rek�–�brak�bliż�szych�da�nych.
23 Mie�czy�sław�Ko�wal�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.
24 Mie�czy�sław�Szac�–�brak�bliż�szych�da�nych.
25 Jó�zef�Twar�dy�–�brak�bliż�szych�da�nych.
26 Mie�czy�sław�An�drzej�czak�–�brak�bliż�szych�da�nych.�
27 Adam�Mi�cha�lek�–�brak�bliż�szych�da�nych.
28 Wi�told�Ma�ła�chow�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.
29 Ry�szard�Bud�ny�–�brak�bliż�szych�da�nych.
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Nr 4

1948 paź dzier nik 8, Szcze cin – Od pis po sta no wie nia o umo rze niu do cho dze nia w spra -
wie zajść ma ją cych miej sce w Szcze ci nie 1 sierp nia 1948 r. 

Od pis

Po sta no wie nie
o umo�rze�niu�do�cho�dze�nia

Szcze�cin,�dnia 8 X [19]48�r. Mp.�Szcze�cin

Woj�sko�wy�pro�ku�ra�tor�re�jo�no�wy�w Szcze�ci�nie�ppłk�Juś�kie�wicz�Ta�de�usz,�roz�po�znaw�-
szy�ak�ta�spra�wy�nr�Pr. 911/48�p[rze�ciw]ko�Kret[owi] Hen ry ko wi1 i to�wa�rzy�szom,�po�-
dej�rza�nym�o po�peł�nie�nie�prze�stęp�stwa�prze�wi�dzia�ne�go�w art. 1�§ 1�i w art. 2�de�kre�tu
z dnia 13 VI 1946�r.,�i zwa�żyw�szy�że�w to�ku�do�cho�dze�nia�ze�bra�no�wpraw�dzie�po�waż�ne
po�szla�ki�p[rze�ciw]ko�wszyst�kim�po�dej�rza�nym,�a mia�no�wi�cie,�że�po�dej�rza�ny�ju�nak�„SP”
Kret�Hen�ryk�i ju�nak�„SP”�Wy�smu�łek�Mie�czy�sław2 bra�li�udział�w zaj�ściu 1�sierp�niaa

1948 r.�na te�re�nie�Szcze�ci�na�przy ul.�Woj�ska�Pol�skie�go�mię�dzy�or�ga�na�mi�MO�a kil�ku�set�-
oso�bo�wą�gru�pą�ju�na�ków�„SP”�wy�stę�pu�ją�cą�wspól�nie�z nie�roz�po�zna�ny�mi�osob�ni�ka�mi�spo�-
śród� lud�no�ści� cy�wil�nej,�w ten� spo�sób,� że� ude�rza�li� funk�cjo�na�riu�szy�MO� rę�ko�ma;� że
po�dej�rza�ni�ju�nak�„SP”�An�drze�jew�ski�Mi�chał3 i cy�wil�ny�osob�nik�[…]b Sze�kszteł�ło�Edward
w tym�że�zaj�ściu�ob�rzu�ca�li�funk�cjo�na�riu�szy�MO�obe�lży�wy�mi�sło�wa�mi;�że�po�dej�rza�ni
Olszew�ski�Igna�cy�i Ka�sper�ski�Wło�dzi�mierz4 pod�nie�ca�li�tłum�do opo�ru,�uży�wa�jąc�wul�-
garnych�wy�zwisk�w sto�sun�ku�do funk�cjo�na�riu�szy�MO�–�to�jed�nak�ma�jąc�na uwa�dze,�że
wszy�scy�ww.�by�li�tyl�ko�od�dziel�ny�mi�ele�men�ta�mi�tłu�mu,�któ�ry�w owym�cza�sie�dał�się
użyć�i spro�wo�ko�wać�pew�nym�osob�ni�kom�do sta�wia�nia�opo�ru�i prze�szka�dza�nia�czyn�no�-
ściom�służ�bo�wym�or�ga�nów�MO,�że�wszy�scy�ww.�po�dej�rza�ni�są�mło�dy�mi�ludź�mi,�le�d�wo
wstę�pu�ją�cy�mi�w ży�cie�(rocz�ni�ki: 1933, 1932, 1930, 1929�i 1928),�że�sto�pień�wy�kształ�ce�-
nia�wszyst�kich�ww.�po�dej�rza�nych�jest�ni�ski,�że�do�tych�cza�so�we�ich�wa�run�ki�wy�cho�wa�nia
i by�to�wa�nia�nie�roz�wi�nę�ły�w nich�na�le�ży�te�go�uspo�łecz�nie�nia,�że�wresz�cie�pro�wa�dzo�ne
do�cho�dze�nie�i prze�szło�dwu�mie�sięcz�ny�areszt�tym�cza�so�wy�do�sta�tecz�nie�po�dej�rza�nych
uświa�do�mi�ły,�co�do ka�ry�god�no�ści�ich�po�stę�po�wa�nia,�i wo�bec�te�go�ist�nie�je�rę�koj�mia,�że
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a W ory gi na le: pierw�szo�sierp�nio�wym.
b Po mi nię to sło wo po�dej�rza�ny.
1 Hen�ryk�Kret�–�brak�bliż�szych�da�nych.
2 Mie�czy�sław�Wy�smu�łek�(ur. 1937)�–�ju�nak 15.�Bry�ga�dy�PO�„SP”;�za�trzy�ma�ny 2 VIII 1948�r.�przez

WUBP�w Szcze�ci�nie�pod za�rzu�tem�udzia�łu�w zaj�ściach�ulicz�nych 1�sierp�nia�i do�ko�na�nie�gwał�tow�ne�go
za�ma�chu�na funk�cjo�na�riu�sza�MO;�zwol�nio�ny�z aresz�tu 8 X 1948�r.�AIPN, 2911/1,�Kar�to�te�ka�ogól�no�in�-
for�ma�cyj�na�MSW.�

3 Mi�chał�An�drze�jew�ski�–�brak�bliż�szych�da�nych.�
4 Wło�dzi�mierz�Ka�sper�ski�(ur. 1930)�–�za�trzy�ma�ny�pod za�rzu�tem�udzia�łu�w ma�so�wych�roz�ru�chach

spo�wo�do�wa�nych�star�ciem�mię�dzy�ju�na�ka�mi�„SP”�a MO 1 VIII 1948�r.;�zwol�nio�ny�z aresz�tu 8 X�1948 r.
AIPN, 2911/1,�Kar�to�te�ka�ogól�no�in�for�ma�cyj�na�MSW.�

11_Dzwigal:PA IPN 11  01.07.2019  14:25  Strona 244



w przy�szło�ści�nie�wy�stą�pią�w ta�ki�spo�sób,�że�wy�cho�dząc�na�stęp�nie�z za�ło�żeń�wy�cho�waw�-
czychc,�a te�w da�nym�przy�pad�ku�win�ny�być�na pierw�szym�miej�scu,

po�sta�no�wił:
1.�Spra�wę�ni�niej�szą�umo�rzyć�na za�sa�dzie�art. 161�kwpk�dla�bra�ku�wy�star�cza�ją�cych

wa�run�ków�do spo�rzą�dze�nia�ak�tu�oskar�że�nia.
2.�Wszyst�kich�po�dej�rza�nych,�a to:�Kreta�Hen�ry�ka,�Wy�smu�łka�Mie�czy�sła�wa,�An�drze�-

jew�skie�go�Mi�cha�ła,�Sze�kszteł�łę�Edwar�da,�Ol�szew�skie�go�Igna�ce�go�i Ka�sper�skie�go�Wło�-
dzi�mie�rza,�prze�by�wa�ją�cych�w aresz�cie�WUBP�w Szcze�ci�nie,�nie�zwłocz�nie�wy�pu�ścić
na wol�ność.
3.�Za�wia�do�mić�wszyst�kich�po�dej�rza�nych�o umo�rze�niu�wzglę�dem�nich�do�cho�dze�nia

przez�da�nie�im�do od�czy�ta�nia�i pod�pi�sa�nia�eg�zem�pla�rza�ni�niej�sze�go�po�sta�no�wie�nia�i zwro�-
tu�te�go�eg�zem�pla�rza�do pro�ku�ra�tu�ry.
4.� Za�wia�do�mić� WUBP� w Szcze�ci�nie� o umo�rze�niu� spra�wy� przez� prze�sła�nie

do Wydz[ia�łu]�Śled�cze�go�WUBP�eg�zem�pla�rza�po�sta�no�wie�nia.
5.�Za�wia�do�mić�o umo�rze�niu�do�cho�dze�nia�wzglę�dem�ju�na�ków�„SP”�(Kreta�Hen�ry�ka,

Wy�smu�łka� Mie�czy�sła�wa� i An�drze�jew�skie�go� Mi�cha�ła)�Wo�je�wódz�ką� Ko�men�dę� „SP”
w Szcze�ci�nie.
6.�Ak�ta�spra�wy�wraz�z po�sta�no�wie�niem�prze�cho�wać�w tut[ej�szym]�ar�chi�wum.

Woj�sko�wy�pro�ku�ra�tor�re�jo�no�wy
w Szcze�ci�nie

(–)�Juś�kie�wicz�Ta�de�usz,�ppłkd

Źró dło: AIPN Sz, 008/352, t. 6, k. 16–16v, mps.
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c Tak w ory gi na le.
d Po ni żej ma szy no wy do pi sek o tre ści: (MP),�pie częć okrą gła z go dłem i na pi sem: Woj�sko�Pol�skie

Woj�sko�wa�Pro�ku�ra�tu�ra�Re�jo�no�wa�w Ko�sza�li�nie�oraz opa trzo na pa ra fą od ręcz na ad no ta cja o tre ści:
Za zgod�ność.�
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S T R E S z c z E N I E

Przez�wie�lu�hi�sto�ry�ków�rok 1948�uwa�ża�ny�jest�za po�czą�tek�„for�mal�ne�go”�sta�li�ni�zmu�w Pol�sce.
Po pierw�szym�okre�sie�względ�nej�li�be�ra�li�za�cji,�w cie�niu�któ�rej�do�ko�ny�wa�ła�się�roz�pra�wa�z opo�zy�-
cją�po�li�tycz�ną�i pod�zie�miem�nie�pod�le�gło�ścio�wym,�ko�mu�ni�ści�od�kry�li�kar�ty.�W tej�re�wo�lu�cyj�nej
prze�bu�do�wie�du�żo�uwa�gi�po�świę�co�no�naj�bar�dziej�obie�cu�ją�cej,�ale�jed�no�cze�śnie�wy�bit�nie�„nie�po�-
kor�nej”�gru�pie�spo�łecz�nej�–�mło�dzie�ży.�W po�wo�ła�nej 25�lu�te�go 1948�r.�Po�wszech�nej�Or�ga�ni�za�cji
„Służ�ba�Pol�sce”�wła�dze�upa�try�wa�ły�do�god�nej�moż�li�wo�ści�re�ali�za�cji�kil�ku�stra�te�gicz�nych�ce�lów.
Uję�cie�w kar�by�or�ga�ni�za�cyj�ne�na kształt�woj�sko�wy�i sko�sza�ro�wa�nie�wy�rwa�nych�ze�swo�ich�śro�do�-
wisk�mło�dych�lu�dzi�mia�ło�przede�wszyst�kim�słu�żyć�ich�jed�no�li�te�mu�wy�cho�wa�niu�ide�olo�gicz�ne�mu
oraz�stwo�rzyć�za�lą�żek�przy�szłych�kadr�par�tyj�nych.�Szcze�cin,�le�żą�cy�na�Zie�miach�Od�zy�ska�nych
i po�trze�bu�ją�cy�wspar�cia�w jak�naj�szyb�szej�od�bu�do�wie,�stał�się�miej�scem�sta�cjo�no�wa�nia�aż�trzech
bry�gad�PO�„SP”.�Ju�na�ków�na mo�cy�de�cy�zji�po�li�tycz�nej�skie�ro�wa�no�do re�ali�za�cji�sz�tan�da�ro�wych
in�we�sty�cji�miej�skich�tam�te�go�okre�su.�Wy�da�rze�nia�z ich�udzia�łem,�do któ�rych�do�szło�w Szcze�ci�nie
1 sierp�nia 1948�r.,�nie�mo�gły�być�na rę�kę�wła�dzy�ko�mu�ni�stycz�nej.�Ozna�cza�ły�bo�wiem�cał�ko�wi�ty
bla�maż�roz�dmu�cha�ne�go�pro�pa�gan�do�wo�wi�ze�run�ku�„SP”�ja�ko�or�ga�ni�za�cji�nie�złom�nych�przo�dow�-
ni�ków�pra�cy�so�cja�li�stycz�nej.�Choć�trud�no�do�szu�ki�wać�się�w ge�ne�zie�opi�sa�nych�w źró�dłach�wy�da�-
rzeń�kon�tek�stu�po�li�tycz�ne�go,�to�da�ta�ich�prze�bie�gu�bez�wąt�pie�nia�zo�sta�ła�wy�ko�rzy�sta�na�pro�pa�gan�-
do�wo.�

Słowa kluczowe: Szczecin,�Pomorze�Zachodnie,�stalinizm,�Powszechna�Organizacja�„Służba
Polsce”,�zamieszki.

S u M M A R y

The�year�1948�is�considered�by�many�historians�as�the�beginning�of�“formal”�Stalinism�in
Poland.�After�the�first�period�of�relative�liberalization,�under�the�cover�of�which�the�suppression�of
the� political� opposition� and� the� independence� underground� movement� was� enforced,� the
communists�put�their�cards�on�the�table.�In�the�revolutionary�reconstruction�a�great�deal�of�attention
was�devoted�to�the�most�promising,�but�at�the�same�time�eminently�“unruly”�social�group�–�young
people.�In�the�Common�Organization�“Service�to�Poland”�(SP)�established�on�25�February�1948,
the�authorities�saw�the�convenient�possibility�of�implementing�several�strategic�goals.�The�process
of�imposing�military�organizational�forms�and�bringing�young�people�uprooted�from�their�own
environments�into�the�barracks,�was�supposed�to�serve�a�homogeneous�ideological�upbringing
thereof�and�to�create�the�nucleus�of�future�party�recruits.�Szczecin,�lying�in�the�Recovered�Territories
and�in�need�of�support�in�the�fastest�possible�reconstruction,�became�a�location�where�up�to�three
PO�(Common�Organization)�Brigades�of�the�“SP”�were�stationed.�The�youngsters,�by�virtue�of
a political�decision,�were�directed�to�implement�the�flagship�municipal�investments�of�that�period.
Incidents�that�took�place�in�Szczecin�on�1�August�1948�with�their�participation�could�not�be�of
benefit�to�the�communist�authorities.�They�meant�the�total�failure�of�the�bolstered�propaganda�image
of�the�“SP”�as�an�organization�of�the�unbreakable�leaders�of�socialist�work.�Although�it�is�difficult
to�find�a�political�context�in�the�genesis�of�the�events�described�in�the�sources,�the�date�of�occurrence
thereof�was�undoubtedly�used�to�the�advantage�of�propaganda.�

Key words: Szczecin,�Western�Pomerania,�Stalinism,�Common�Organization� “Service� to
Poland”,�riots.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 247–268

Elżbieta Romanowska
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Notatka 
pierwszego prokuratora
Najwyższego Trybunału

Narodowego 
Stefana Kurowskiego

dotycząca sytuacji
w Ministerstwie

Sprawiedliwości (1944–1948)

Wsierp niu 1948 r. pierw szy pro ku ra tor Naj wyż sze go Try bu na łu Na ro do we go
Ste fan Ku row ski na po le ce nie Biu ra Po li tycz ne go Pol skiej Par tii Ro bot ni czej
spo rzą dził no tat kę, w któ rej za warł wie le uwag do ty czą cych sy tu acji w Mi ni -

ster stwie Spra wie dli wo ści w la tach 1944–19481. Do ku ment obec nie prze cho wy wa ny jest
w ma te ria łach Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej w Ar chi wum Akt No wych.
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1 AAN, KC PZPR, 295/VII -162, No tat ka pierw sze go pro ku ra to ra Naj wyż sze go Try bu na łu Na ro do -
we go do Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej, k. 25–35. Na te mat po wszech -
ne go wy mia ru spra wie dli wo ści, przede wszyst kim do 1956 r., zob. m.in.: A. Li tyń ski, Hi�sto�ria�pra�wa
Pol�ski�Lu�do�wej, War sza wa 2013; A. Rze pliń ski, Są�dow�nic�two�w PRL, War sza wa 1990; E. Ro ma now -
ska, Prze�kształ�ce�nia�w po�wszech�nym�wy�mia�rze�spra�wie�dli�wo�ści�w Pol�sce�w la�tach 1944–1956, „Cza so -
pi smo Praw no -Hi sto rycz ne” 2016, t. 68, z. 2; A. Sta war ska -Rip pel, Pra�wo� są�do�we� Pol�ski
Lu�do�wej 1944–1950�a pra�wo�Dru�giej�Rze�czy�po�spo�li�tej, Ka to wi ce 2006; G. Ja ku bow ski, Są�dow�nic�two
po�wszech�ne�w Pol�sce�w la�tach 1944–1950, War sza wa 2002; P. Kła docz ny, Pra�wo�ja�ko�na�rzę�dzie�re�pre�-
sji�w Pol�sce�Lu�do�wej�(1944–1956), War sza wa 2004; Z.A. Ziem ba, Pra�wo�prze�ciw�ko�spo�łe�czeń�stwu.�Pol�-
skie�pra�wo�kar�ne�w la�tach 1944–1956, War sza wa 1997.�Nie któ re aspek ty pra wa, któ re sta ły się pod sta wą
funk cjo no wa nia woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści Pol ski Lu do wej, opi sa li m.in.: K. Szwa grzyk,
Praw�ni�cy�cza�su�bez�pra�wia.�Sę�dzio�wie�i pro�ku�ra�to�rzy�woj�sko�wi�w Pol�sce 1944–1956, Kra ków–Wroc -
ław 2005, s. 33–61; E. Ro ma now ska, Ka�rzą�ce�ra�mię�spra�wie�dli�wo�ści�lu�do�wej.�Pro�ku�ra�tu�ry�woj�sko�we
w Pol�sce�w la�tach 1944–1955, War sza wa 2012, s. 31–133; J. Że laz ko, „Lu�do�wa�spra�wie�dli�wość”.�
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Za nim jed nak przej dzie my do ana li zy no tat ki, war to przy bli żyć syl wet kę jej au to ra
i tło wy da rzeń, któ rych do ku ment do ty czył. Ste fan Ku row ski uro dził się 22 stycz nia
1897 r. w War sza wie w ro dzi nie ro bot ni czej: je go oj ciec był spe dy to rem. Z po wo du sta -
le po gar sza ją cej się sy tu acji ma te rial nej ro dzi ców w 1915 r. pod jął pra cę za rob ko wą,
m.in. udzie lał ko re pe ty cji. W tym sa mym ro ku zdał eg za min doj rza ło ści i za pi sał się
na Wy dział Me dycz ny Uni wer sy te tu War szaw skie go. Rów no le gle stu dio wał na uki spo -
łecz ne na Wol nej Wszech ni cy Pol skiej. „Wzra sta ją ce za in te re so wa nie spra wa mi spo -
łecz ny mi” oraz „ko niecz ność po świę ca nia co raz więk szej ilo ści cza su na pra cę
za rob ko wą” by ły głów ny mi po wo da mi je go de cy zji o prze nie sie niu się po pię ciu se me -
strach na uki z Wy dzia łu Le kar skie go na Wy dział Praw ny. Na uni wer sy te cie roz po czął
dzia łal ność spo łecz ną w or ga ni za cjach mło dzie żo wych o cha rak te rze nie pod le gło ścio -
wo -ra dy kal nym (mło dzież fi la rec ka), acz kol wiek – jak pi sał w ży cio ry sie – „stop nio wo
do cho dził do świa to po glą du mark si stow skie go”. W 1917 r. zo stał człon kiem PPS -Le -
wi cy, a 15 grud nia na stęp ne go ro ku wraz z nią przy stą pił do Ko mu ni stycz nej Par tii
Polski. Pra co wał w se kre ta ria cie War szaw skiej Ra dy De le ga tów Ro bot ni czych. War to
w tym miej scu pod kre ślić, że zgod nie z ów cze snym usta wo daw stwem KPP by ła or ga -
ni za cją nie le gal ną, a przy na leż ność do niej gro zi ła aresz to wa niem i ka rą wię zie nia.
Na po cząt ku ma ja 1919 r. na roz kaz ko mi sa rza rzą du na m.st. War sza wę Ku row ski zo -
stał in ter no wa ny „za ko mu nizm” i osa dzo ny w wię zie niu mo ko tow skim. Prze by wał
w nim do sierp nia te go ro ku, kie dy na 12 miesięcy wcie lo no go do Woj ska Pol skie go.
Służ bę od by wał ko lej no: w 5. dy wi zjo nie ar ty le rii kon nej, szpi ta lu po lo wym NMP, kom -
pa nii szta bo wej 6. Dy wi zji Pie cho ty, ba ta lio nie za pa so wym twier dzy Mo dlin i 21. puł -
ku pie cho ty. Po de mo bi li za cji kon ty nu ował prze rwa ne stu dia na Uni wer sy te cie
War szaw skim. W 1923 r. ukoń czył Wy dział Pra wa, po czym przez dwa la ta od by wał
apli ka cję są do wą w Są dzie Okrę go wym w War sza wie, a w la tach 1926–1929 – apli ka -
cję ad wo kac ką. W tym okre sie na po le ce nie par tii dzia łal ność za wo do wą po łą czył z ak -
tyw no ścią po li tycz ną. Współ pra co wał z kan ce la rią ad wo kac ką Teo do ra Du ra cza,
z któ rym ze tknął się – jak po da je w ży cio ry sie – „jesz cze na te re nie War szaw skiej Ra -
dy De le ga tów Ro bot ni czych (Du racz pro wa dził tam biu ro po rad praw nych)”2. Po nad to
po zo sta wał w ści słej łącz no ści z biu rem Ste fa nii Sem po łow skiej. Ku row ski przed są da -
mi wy stę po wał w dwóch cha rak te rach: ja ko obroń ca po li tycz ny oraz ja ko rad ca praw -
ny wie lu le wi co wych związ ków za wo do wych. W 1938 r. pro ku ra tu ra wszczę ła
prze ciw ko nie mu do cho dze nie z ar ty ku łów 933 i 974 Ko dek su kar ne go – o przy na leż -
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Skazani�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi�(1946–1955), Łódź 2007, s. 92–125; F. Mu siał, Po�li�ty�-
ka�czy�spra�wie�dli�wość?�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Kra�ko�wie�(1946–1955), Kra ków 2005, s. 23–35;
R. Pta szyń ski, Woj�sko�wy� Sąd�Re�jo�no�wy� i Woj�sko�wa�Pro�ku�ra�tu�ra�Re�jo�no�wa�w Szcze�ci�nie�w la�tach
1946–1955, Szcze cin 2010.

2 AAN, KC PZPR, Cen tral na Kar to te ka, 237/XXIII -149, Ak ta oso bo we Ste fa na Ku row skie go, k. 9.
3 „Art. 93 § 1. Kto usi łu je po zba wić Pań stwo Pol skie nie pod le głe go by tu lub ode rwać część je go ob -

sza ru, pod le ga ka rze wię zie nia na czas nie krót szy od lat 10 lub do ży wot nio al bo ka rze śmier ci. § 2. Kto
usi łu je zmie nić prze mo cą ustrój Pań stwa Pol skie go, pod le ga ka rze wię zie nia na czas nie krót szy od lat 10
lub do ży wot nio”. Roz po rzą dze nie Pre zy den ta Rze czy po spo li tej z 11 VII 1932 r. – Ko deks kar ny
(DzU, 1932, nr 60, poz. 571).

4 „Art. 97 § 1. Kto w ce lu po peł nie nia prze stęp stwa, okre ślo ne go w art. 93, 94 lub 95, wcho dzi w po -
ro zu mie nie z in ne mi oso ba mi, pod le ga ka rze wię zie nia. § 2. Nie pod le ga ka rze, kto wziąw szy udział
w po ro zu mie niu, do nie sie o niem wła dzy, po wo ła nej do ści ga nia prze stępstw, za nim wła dza do wie dzia ła
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ność do KPP. Śledz twa nie uda ło się jed nak za koń czyć do wrze śnia 1939 r. W okre sie
oku pa cji nie miec kiej Ku row ski pra co wał fi zycz nie: w sto lar ni me cha nicz nej ja ko do -
zor ca noc ny, przy wy ła dun ku wa go nów na bocz ni cy ko le jo wej, w ma sar ni ja ko akwi -
zy tor. W 1942 r. wstą pił do Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, a w 1943 r. – w sze re gi Ar mii
Lu do wej. Wal czył w po wsta niu war szaw skim, po upad ku któ re go uda ło mu się wy do -
stać z War sza wy. Na po cząt ku li sto pa da 1944 r. zo stał aresz to wa ny przez Niem ców, któ -
rzy wię zi li go ko lej no w Bło niu, So cha cze wie i Ło dzi. Pod czas ewa ku acji te go
ostat nie go wię zie nia uciekł z trans por tu i po wró cił do Ło dzi. W stycz niu 1945 r. zo stał
kie row ni kiem Wy dzia łu Śled cze go Ko men dy Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej
w Ło dzi. W ma ju mia no wa no go pro ku ra to rem Są du Naj wyż sze go z przy dzia łem do Mi -
ni ster stwa Spra wie dli wo ści. W tym sa mym ro ku prze wod ni czył de le ga cji pol skiej
na pro ces głów nych zbrod nia rzy wo jen nych przed Mię dzy na ro do wym Try bu na łem Woj -
sko wym w No rym ber dze. W ma ju 1946 r. zo stał po wo ła ny na sta no wi sko pierw sze go
pro ku ra to ra Naj wyż sze go Try bu na łu Na ro do we go. W tym okre sie współ pra co wał też
z płk. Alek san drem Wol skim z MBP5. W pierw szej po ło wie 1947 r. wy je chał do sa na -
to rium w Szwe cji w ce lu le cze nia gruź li cy i za warł tam ko ściel ny zwią zek mał żeń ski.
Praw do po dob nie li czył na to, że in for ma cja o tym nie do trze do władz par tyj nych. Na -
dzie je te oka za ły się jednak płon ne. Ku row ski zło żył w tej spra wie ob szer ne wy ja śnie -
nia6, w któ rych swo ją de cy zję oce nił ne ga tyw nie, pi sząc m.in.: „Te go ro dza ju
od bie ga ją cy od me go świa to po glą du in cy dent tłu ma czę nie do ce nie niem w owym cza -
sie te go waż ne go od cin ka, ja kim już wów czas po win na by ła być wal ka z Ko ścio łem”.
Tłu ma czył się cięż kim sta nem zdro wia, któ ry skło nił go do „ule ga li zo wa nia związ ku
ucho dzą ce go przed oto cze niem za le gal ny”. Za zna czył, że „ści śle za kon spi ro wa ny cha -
rak ter sa me go ak tu (wie dzie li o nim je dy nie dwaj świad ko wie) – jak mi się wów czas
wy da wa ło – po zba wi ły go cał ko wi cie ja kie go kol wiek wy dźwię ku po li tycz ne go”. Wska -
zał po nad to, iż „by ła to I po ło wa 1947 r., kie dy jesz cze nie do sta tecz nie by łem wdro żo -
ny – jak i wie lu to wa rzy szy – do prze ja wia nia na le ży tej czuj no ści rów nież i we
wszyst kich dzie dzi nach ży cia oso bi ste go”7. War to się za sta no wić, czy ujaw nie nie oko -
licz no ści za war cia związ ku mał żeń skie go spo wo do wa ło od su nię cie Ku row skie go
od udzia łu w przy go to wa niu tak waż nych re form po wszech ne go wy mia ru spra wie dli -
wo ści. Jesz cze w sierp niu 1948 r. w związ ku z przy go to wy wa ną re for mą po wszech ne -
go wy mia ru spra wie dli wo ści na po le ce nie KC PPR opra co wał ob szer ną taj ną no tat kę
do ty czą cą sy tu acji w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści8. Jed nak że już we wrze śniu te go
ro ku zo stał po wo ła ny na sta no wi sko mi ni stra peł no moc ne go i przed sta wi cie la po li tycz -
ne go RP przy rzą dzie fe de ral nym Re pu bli ki Au striac kiej. Na okres spra wo wa nia tej
funk cji udzie lo no mu bez płat ne go urlo pu w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści. W sierp -
niu 1950 r. Ku row ski zo stał od wo ła ny z pla ców ki dy plo ma tycz nej i po wró cił do kra ju.
Od li sto pa da 1950 r. był sę dzią w Są dzie Naj wyż szym. W 1953 r. zo stał prze nie sio ny
w stan spo czyn ku, pro wa dził prak ty kę ad wo kac ką w War sza wie i wy kła dy z pro ce du ry
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się o po ro zu mie niu i za nim wy ni kły ja kie kol wiek ujem ne skut ki dla Pań stwa. Z bez kar no ści nie ko rzy -
sta, kto do pro wa dził do po wsta nia ta kie go po ro zu mie nia”. Ibi�dem. 

5 AAN, KC PZPR, Cen tral na Kar to te ka, 237/XXIII -149, Ak ta oso bo we Ste fa na Ku row skie go, k. 11.
6 Ibi�dem, k. 12–14.
7 Ibi�dem.
8 Ibi�dem, k. 25–32.
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Notatka pierwszego prokuratora Najwyższego Trybunału Narodowego 
Stefana Kurowskiego dotycząca sytuacji w Ministerstwie Sprawiedliwości 
w latach 1944–1948 (pierwsza i druga strona). Warszawa, sierpień 1948 r. 

AAN, KC PZPR, 295/VII-162

AAN
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AAN
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kar nej na Uni wer sy te cie Łódz kim. W czerw cu 1956 r. zo stał wy bra ny w skład Ra dy
Adwo kac kiej w War sza wie, a w paź dzier ni ku te go ro ku do Pre zy dium Na czel nej Ra dy
Ad wo kac kiej. Od grud nia 1956 r. do sierp nia 1958 r. był pre ze sem Izby Kar nej Są du
Naj wyż sze go. Zmarł 21 czerw ca 1959 r. w Rzy mie. Na le ży rów nież za zna czyć, że w okre -
sie swej ak tyw no ści za wo do wej i par tyj nej Ku row ski był ini cja to rem i au to rem wie lu
ustaw, m.in. usta wy o utwo rze niu Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod -
nic twem Go spo dar czym, usta wy o amne stii, usta wy o Naj wyż szym Try bu na le Na ro do -
wym, usta wy o od po wie dzial no ści za klę skę wrze śnio wą i fa szy za cję ży cia pań stwo we go,
usta wy o po wo ła niu Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce9.

Ste fan Ku row ski w no tat ce wie le miej sca po świę cił po li ty ce per so nal nej w Mi ni ster -
stwie Spra wie dli wo ści w la tach 1944–1948. Na le ży wska zać, że po za koń cze niu dzia łań
wo jen nych po wszech ny wy miar spra wie dli wo ści funk cjo no wał na za sa dach przy ję tych
w okre sie mię dzy wo jen nym. Przy wró co na zo sta ła przed wo jen na or ga ni za cja są dow nic twa
po wszech ne go i pro ku ra tu ry po wszech nej opar ta na utrzy ma nym w mo cy Roz po rzą dze niu
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej z 6 lu te go 1928 r. – Pra wo o ustro ju są dów po wszech nych10.
Do służ by w po wszech nym wy mia rze spra wie dli wo ści przy ję to przed wo jen ną ka drę są do -
wo -pro ku ra tor ską w ta kim ukła dzie hie rar chii służ bo wej, w ja kim ufor mo wa ła się ona
do wrze śnia 1939 r. W prak ty ce ozna cza ło to, że je że li ktoś przed woj ną był sę dzią ape la -
cyj nym lub okrę go wym, pre ze sem lub wi ce pre ze sem, pro ku ra to rem ape la cyj nym lub okrę -
go wym, to ana lo gicz ną po zy cję w hie rar chii służ bo wej zaj mo wał po 1945 r. Zgła sza ją cy
się do pra cy pol scy praw ni cy za zwy czaj le gi ty mo wa li się do świad cze niem i du żą wie dzą
me ry to rycz ną, czy li umie jęt no ścia mi na by ty mi w okre sie mię dzy wo jen nym. Z akt oso bo -
wych sę dziów prze cho wy wa nych w Ar chi wum Za kła do wym Mi ni ster stwa Spra wie dli wo -
ści wy ni ka, że by li oni oce nia ni przez kie row nic two re sor tu ja ko pra cow ni cy „o wy jąt ko wo
wy so kich kwa li fi ka cjach fa cho wych”11. Ko mu ni ści nie mie li jed nak za ufa nia do ka dry sę -
dziow sko -pro ku ra tor skiej, na któ rej cią ży ły za rów no „sta re teo rie praw ni cze”, czy li trój -
po dział władz i nie za wi słość sę dziow ska, jak i „sta ra prak ty ka”12, czy li po trze ba
re spek to wa nia praw oby wa te li po przez pra wo kar ne. Ele men ty te sta no wi ły prze cież prze -
szko dę w le gi ty mi zo wa niu po za praw nych dzia łań or ga nów ad mi ni stra cyj nych i bez pie -
czeń stwa. Śro do wi sko praw ni cze do ma ga ło się, aby o tym, czy ktoś bę dzie sę dzią
ape la cyj nym lub okrę go wym, pre ze sem lub wi ce pre ze sem, pro ku ra to rem ape la cyj nym lub
okrę go wym nie de cy do wa ło uzy ska ne przed woj ną sta no wi sko lub no mi na cja, a je dy nie
„przy dat ność” da ne go sę dzie go lub pro ku ra to ra oraz „umie jęt ność” re ali zo wa nia po stu la -
tów po li tycz nych no wej wła dzy13. Wska zy wa ło, że za rów no są dy, jak i pro ku ra tu ra

9 AAN, KC PZPR, 295/VII -162, No tat ka pierw sze go pro ku ra to ra Naj wyż sze go Try bu na łu Na ro do -
we go do Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej, k. 25–35.

10 Pod sta wy praw ne tych unor mo wań zo sta ły za war te w Roz po rzą dze niu Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej z 6 II 1928 r. –�Pra wo o ustro ju są dów po wszech nych. Po pew nych zmia nach tekst jed no li ty – obo -
wią zu ją cy do koń ca II Rzecz po spo li tej – zo stał za miesz czo ny w Ob wiesz cze niu Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z 15 XI 1932 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu pra wa o ustro ju są dów po wszech nych
(DzU, 1932, nr 102, poz. 863). 

11 MS, Ar chi wum Za kła do we, Ak ta oso bo we Jó ze fa Or dyń ca, k. 43; ibi�dem, Ak ta oso bo we Zyg mun -
ta Ka pi ta nia ka, k. 15.

12 AAN, KC PZPR, VII/2, Pro to ko ły po sie dzeń Se kre ta ria tu KC, k. 64.
13 A. Ry piń ski, Od�mło�dzić� apa�rat� są�do�wo�-pro�ku�ra�tor�ski, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni -

czy” 1948, nr 12, s. 31.
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powszech na na no wym eta pie roz wo jo wym „po su wa się zbyt żół wim kro kiem” i nie „«do -
peł zła» jesz cze do tych po zy cji, któ rych za ję cia wy ma ga od niej chwi la obec na”14. Z ko lei
w pro to ko le Eg ze ku ty wy Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR we Wro cła wiu pi sa no, że
„za prze stęp stwa na tu ry po li tycz nej są dy okrę go we wy mie rza ją zbyt ła god ne ka ry. W Wał -
brzy chu na 60 spraw wy to czo nych za dzia łal ność na szko dę go spo dar ki spo łecz nej i pań -
stwo wej wy da no 50 unie win nia ją cych wy ro ków. Po szcze gól ne są dy grodz kie ma so wo
za wie sza ją ka ry (No wa Sól – 72 proc., Wał brzych – 80 proc., Gło gów – 66 proc.), czę ste
są fak ty nie wła ści we go kla so wo orzecz nic twa”15. Ja ko przy kład po da no Sąd Okrę go wy
w Kłodz ku, któ ry „ska zał na ka rę wię zie nia ro bot ni ka, któ ry po bił żo nę za to, że zdję ła ze
ścia ny i po dar ła por tret tow. Sta li na. Do pie ro na sku tek zde cy do wa nej in ter wen cji K[omi -
te tu] P[owia to we go] sąd po now nie roz pa trzył spra wę, unie win nia jąc ro bot ni ka”16. Re sort
spra wie dli wo ści oskar ża no o to, że prze ja wia „nie po ję ty sno bizm w sto sun ku do przed sta -
wi cie li daw ne go re żi mu w są dow nic twie” i na kie row ni cze sta no wi ska wy su wa oso by, któ -
re „wy ka za ły na nich swą nie przy dat ność, a na wet szko dli wość”17. Wska zy wa no przy tym
na struk tu rę woj sko we go apa ra tu są do wo -pro ku ra tor skie go, któ ra zda niem no wych władz
by ła bar dziej do sto so wa na do potrzeb no we go pań stwa oraz bar dziej no wo cze sna i po stę -
po wa niż w są dow nic twie po wszech nym18. 

W la tach 1944–1945 sę dziów woj sko wych do bie ra no szcze gól nie sta ran nie, m.in. sto -
so wa no dłu go trwa łe i róż no rod ne spo so by we ry fi ka cyj ne19. Są dy woj sko we by ły spraw -
ne, a ich pra cow ni cy zwią za ni ide olo gicz nie z no wą wła dzą – swo je za da nia wy ko ny wa li
z „wła ści wym zro zu mie niem wal ki kla so wej i in te re su Pol ski Lu do wej”. Nie ozna cza to
oczy wi ście, że by ły one w peł ni nie za leż ne. Usta no wio ne w kon sty tu cji oraz w usta wie
praw ne gwa ran cje nie za wi sło ści sę dziow skiej po zo sta wa ły zwy kle na pa pie rze20. W prak -
ty ce par tia ko mu ni stycz na trak to wa ła są dy woj sko we ja ko jesz cze je den or gan ad mi ni -
stra cji, któ re mu mo gła na rzu cić swo ją wo lę. Na le ży pod kre ślić, że le ni now ski mo del
scen tra li zo wa nej pro ku ra tu ry, wpro wa dzo ny już w 1943 r. w woj sku na te re nie ZSRS
(następ nie prze nie sio ny do Pol ski), spra wił, iż in sty tu cja ta by ła trak to wa na ja ko na rzę -
dzie na ci sku na są dy i wy ko rzy sty wa na w ce lach po li tycz nych21. 

14 Ibi�dem, s. 29.
15 AAN, Ko lek cja akt róż nej pro we nien cji, I/208, k. 321.
16 Ibi�dem.
17 Ibi�dem. 
18 M. Musz kat, O re�for�mę�są�dow�nic�twa, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni czy” 1945, nr 2, s. 27.
19 Skład oso bo wy woj sko wej służ by spra wie dli wo ści dzie lił się na kor pus ofi ce rów służ by spra wie -

dli wo ści (sę dziów, pro ku ra to rów, ofi ce rów śled czych, ase so rów i apli kan tów), ma ją cych z re gu ły wy -
kształ ce nie praw ni cze, oraz kor pus ofi ce rów i pod ofi ce rów służ by ad mi ni stra cyj nej, spra wu ją cych
funk cje o cha rak te rze kan ce la ryj nym. Sę dzio wie i pro ku ra to rzy w woj sko wej służ bie spra wie dli wo ści
do bie ra ni by li pod wzglę dem ide owym i woj sko wym. Oso by, któ re nie pod po rząd ko wa ły się dy rek ty -
wom po li tycz nym, kie ro wa ne by ły naj pierw do spe cjal ne go pod od dzia łu re zer wy ka dro wej, a póź niej
usu wa ne ze sta no wisk służ bo wych. B. Dzię cioł, Są�dy�wo�jen�ne�po za�koń�cze�niu�dzia�łań�zbroj�nych�na fron�-
cie�(maj–gru�dzień 1945), War sza wa 2001, s. 100–101.

20 Zob. G. Rej man, Nie�za�wi�słość�sę�dziow�ska�[w:] Ho�mi�num�cau�sa�omne�ius�con�sti�tu�tum�est.�Księ�ga
ju�bi�le�uszo�wa�ku�czci�Pro�fe�sor�Ali�cji�Grześ�ko�wiak, red. A. Dę biń ski, M. Ga łąz ka, R.G. Ha łas, K. Wiak,
Lu blin 2006, s. 91–101; Nie�za�wi�słość�sę�dziow�ska�–�ma�te�ria�ły�z kon�fe�ren�cji�na�uko�wej�zor�ga�ni�zo�wa�nej
przez�Sąd�Naj�wyż�szy�i In�sty�tut�Pań�stwa�i Pra�wa�PAN�w dniu 20 IV 1990�r.�w Po�po�wie, War sza wa 1990.

21 Na te mat po cząt ków woj sko wej pro ku ra tu ry zob. E. Ro ma now ska, Ka�rzą�ce�ra�mię�spra�wie�dli�wo�-
ści�lu�do�wej…
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W okre sie sta li now skim (1945–1956) od by ło się wie le pro ce sów po li tycz nych, w któ -
rych roz pra wy opar to na sfał szo wa nej do ku men ta cji do wo do wej. Aresz to wa nia i śledz -
twa koń czy ły się zwy kle su ro wy mi wy ro ka mi, na stęp nie wy biór czo po da wa ny mi
do wia do mo ści pu blicz nej. W tym cza sie orze czo no przez są dy (lub skła dy) woj sko -
we 5641 kar śmier ci, z któ rych 2838, tj. 50,3 proc., wy ko na no22. Wy so kie wy ro ki – opar -
te o in for ma cje usta lo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa – wy da wa ne by ły przez sę dziów
woj sko wych bez żad nych za strze żeń: „Są dy w Pol sce Lu do wej to pic i fo to mon taż, tu
się kroi i tu się szy je. Są dy są od te go, aby za pra so wać nasz wy rok i o gło sić go” – po wie -
dział wprost ofi cer In for ma cji Woj sko wej23.

W czy nie niu owe go bez pra wia wy ko rzy sty wa no or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa, są -
dy i pro ku ra tu rę, któ re okre śla no mia nem „or ga ny wy mia ru spra wie dli wo ści”24. Na le ży
za tem po sta wić py ta nie, dla cze go są dy, czy li tzw. wy miar spra wie dli wo ści, mia ły tak
ogrom ne zna cze nie pod czas li kwi da cji wro gów w ko mu ni stycz nym to ta li ta ry zmie. War -
to zwró cić uwa gę na to, że kwe stia ta kształ to wa ła się od mien nie w ko mu ni zmie i na zi -
zmie25. Na zizm jaw nie do pro wa dzał do skraj no ści ta kie ce chy sys te mu jak na cjo na lizm,
ra sizm, an ty se mi tyzm – naj waż niej szym ce lem by ło znisz cze nie wro gów. Naziści nie
widzie li za tem po trze by ka mu flo wa nia swo ich zbrod ni czych czy nów. Nie po trze bo wa li
np. wy ro ków są do wych, aby wy sy łać mi lio ny osób do obo zów kon cen tra cyj nych i ko -
mór gazo wych. Pod czas eli mi no wa nia „ele men tów nie po żą da nych” są dy na zi stow skie
od gry wa ły ro lę dru go rzęd ną. To ra czej pew ne przy zwy cza je nia do po rząd ku po wo do wa -
ły, że nie wiel ki od se tek lu dzi tra fił przed ich ob li cze. Z ko lei w sys te mie ko mu ni stycz -
nym nie mal wszy scy re pre sjo no wa ni mie li śledz two (z tor tu ra mi) i pro ce sy, w cza sie
któ rych na ogół przy zna wa li się do czy nu (naj czę ściej nie po peł nio ne go). Od mien ność
ko mu ni zmu – w sto sun ku do póź niej sze go prze cież sys te mu na zi stow skie go – mia ła swo -
je źró dło w tym, że pu blicz nie gło szo no coś cał kiem in ne go niż by ło w rze czy wi sto ści.
W kon se kwen cji ko mu ni ści ter ror ubie ra li w for mę wy ro ku są do we go. To tal ne kłam stwo

22 Da ne za K. Szwa grzyk, op.� cit., s. 86. Na te mat pro ce sów ofi ce rów WP zob.: J. Po ksiń ski, 
„TUN”,�Ta�tar–Utnik–No�wic�ki.�Re�pre�sje�wo�bec�ofi�ce�rów�Woj�ska�Pol�skie�go�w la�tach 1949–1956, War -
sza wa 1992; idem, Vic�tis�ho�nos.�„Spi�sek�w woj�sku”, War sza wa 1994; D. Mak si miuk, Pro�blem�re�ha�bi�li�-
ta�cji�w la�tach 1956–1957, „Mi scel la nea Hi sto ri co -Ju ri di ca” 2009, t. 8, s. 223–234; idem, Krót�ka�hi�sto�ria
dłu�go�obo�wią�zu�ją�ce�go�de�kre�tu,�czy�li�o tzw.�ma�łym�ko�dek�sie�kar�nym, „Mi scel la nea Hi sto ri co -Ju ri di -
ca” 2010, t. 9, s. 83–97; idem, Roz�li�cze�nie�sta�li�ni�zmu�na fa�li�„od�wil�ży” 1956�ro�ku.�Do�ku�men�ty�ar�chi�wal�-
ne�do�ty�czą�ce�od�po�wie�dzial�no�ści�sę�dziów�i pro�ku�ra�to�rów�woj�sko�wych�za ła�ma�nie�pra�wo�rząd�no�ści�w la�tach
1948–1954, „Mi scel la nea Hi sto ri co -Ju ri di ca” 2010, t. 9, s. 109–147; L.M. Hu da ła, Ana�li�za�ustaw�re�ha�-
bi�li�ta�cyj�nych�w nie�któ�rych�pań�stwach�post�ko�mu�ni�stycz�nych, „Stu dia Ju ri di ca” 1998, t. 25, s. 193–217. 

23 Trzy�do�ku�men�ty�ujaw�nia�ją�ce�me�cha�ni�zmy�prze�mo�cy�i gwał�tu�w Pol�sce�w la�tach 1947–1955, „Ze -
szy ty Hi sto rycz ne” 1984, z. 67, s. 60. Na te mat In for ma cji Woj sko wej zob. m.in.: S. Cenc kie wicz, Dłu�-
gie�ra�mię�Mo�skwy.�Wy�wiad�woj�sko�wy�Pol�ski�Lu�do�wej 1943–1991, Po znań 2011; A. Pie trzak, Głów�ny
Za�rząd�In�for�ma�cji�wo�bec�ofla�gow�ców 1949–1956, War sza wa 2011; 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; P. Sem ków, In�for�ma�cja
Ma�ry�nar�ki�Wo�jen�nej�w la�tach 1945–1957, War sza wa 2006; W. Tka czew, Po�wsta�nie�i dzia�łal�ność�or�ga�-
nów�In�for�ma�cji�Woj�ska�Pol�skie�go�w la�tach 1943–1948.�Kontr�wy�wiad�woj�sko�wy, War sza wa 1994; idem,
Or�ga�na�In�for�ma�cji�Woj�ska�Pol�skie�go 1943–1956, War sza wa 2007. 

24 W. Ku le sza, Przed�mo�wa [w:] J. Paw ło wicz, Chwa�ła�bo�ha�te�rom!�Miesz�kań�cy�Ma�zow�sza�Za�chod�-
nio�-Pół�noc�ne�go�są�dze�ni�przez�Woj�sko�we�Są�dy�Re�jo�no�we 1946–1955, War sza wa 2003, s. 5.

25 Zob. m.in. A. Li tyń ski, Pra�wo�i są�dy�w to�ta�li�ta�ry�zmie.�Pol�ska 1944–1956�[w:] Sys�te�my�re�pre�zen�-
ta�cji�i par�la�men�ta�ryzm�w Eu�ro�pie�Środ�ko�wej�w roz�wo�ju�hi�sto�rycz�nym, red. A. Bar ciak, Ka to wi ce–Za -
brze 2016, s. 191–212. 
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to jed na z waż niej szych cech tego sys te mu. W to kłam stwo wpi sy wa ło się tzw. wy mie -
rza nie spra wie dli wo ści, któ re przede wszyst kim by ło re ali za cją to ta li tar nych re pre sji.
Zbrod nia ob ra zy spra wie dli wo ści (cri�men�la�esae�iu�sti�tiae26) w ta kim sys te mie by ło co -
dzien no ścią, czę ścią tzw. wy mia ru spra wie dli wo ści27. Po wszech ne ła ma nie za sad od po -
wie dzial no ści kar nej po wo do wa ło, że wie le wy da nych wów czas wy ro ków okre ślić dziś
moż na ja ko zbrod nie są do we do ko na ne w ma je sta cie pra wa. 

Pierw szy pro ku ra tor NTN w swo jej no tat ce zwró cił uwa gę m.in. na zni ko mą ro lę PPR
na te re nie mi ni ster stwa oraz bier ną po sta wę mi ni stra spra wie dli wo ści Hen ry ka Świąt -
kow skie go, któ ry po za re pre zen towaniem re sor tu i udzia łem w po sie dze niach Ra dy Mi -
ni strów nie brał ak tyw ne go udzia łu w pra cach in sty tu cji. Bier ność mi ni stra szcze gól nie
uwi dacz nia ła się w tak waż nych kwe stiach jak: po li ty ka per so nal na, brak jed no li tych kon -
cep cji funk cjo no wa nia dla po szcze gól nych ko mó rek, brak wspól nej po li ty ki i pro gra mu
pra cy mi ni ster stwa28.

Ku row ski wska zał, że w la tach 1944–1948 „sze re go wi człon ko wie le wi cy ro bot ni -
czej ob ję li kie row ni cze sta no wi ska na wszyst kich nie omal od cin kach […] ży cia pań stwo -
we go i go spo dar cze go i spro sta li wszę dzie po wie rzo nym so bie za da niom (ja ko
ofi ce ro wie, dy rek to rzy fa bryk, sta ro sto wie, kie row ni cy spół dziel ni itp.)”29. Pod kre ślił
przy tym, że je dy nie w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści nie za szły ocze ki wa ne zmia ny.

Od po cząt ku ist nie nia Pol ski Lu do wej in stru men ta li za cję są dow nic twa po wszech ne -
go prze pro wa dza no na trzech po zio mach: 

– po ziom pra wa – stop nio we uchy la nie prze pi sów roz po rzą dze nia o ustro ju są dów
po wszech nych oraz zmia ny pra wa pro ce so we go, przy go to wa nie re for my ca łe go sys te -
mu, m.in. opra co wa nie no wych kon cep cji praw nych oraz we ry fi ka cja funk cjo nu ją cych
roz wią zań. Ce chą cha rak te ry stycz ną są dow nic twa lat 1944–1950 by ło znacz ne ogra ni -
cze nie za kre su ju rys dyk cji są do wej oraz są do we go try bu zwy czaj ne go. Znie sio no in sty -
tu cję sę dzie go śled cze go i wzmoc nio no ro lę pro ku ra tu ry; 

– po ziom struk tur – wpro wa dze nie no wych in sty tu cji do struk tu ry są dów. Spra wy
naj waż niej sze z punk tu wi dze nia po li tycz ne go i go spo dar cze go prze ka za no no wo utwo -
rzo nym spe cjal nym or ga nom są do wym. Na le ża ły do nich: są dy woj sko we, któ re roz po -
zna wa ły rów nież spra wy osób cy wil nych oskar żo nych o naj po waż niej sze prze stęp stwa
prze ciw ko pań stwu, spe cjal ne są dy kar ne – po wo ła ne do roz pa try wa nia spraw zdraj ców
na ro du i zbrod nia rzy nie miec kich, Naj wyż szy Try bu nał Na ro do wy – utwo rzo ny do są -
dze nia zbrod nia rzy wo jen nych. Nie któ re spra wy do ty czą ce prze stęp stw  go spo dar czych
i spe ku la cji prze ka za no Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem
Gospo dar czym.�Po woj nie dzia ła ły rów nież są dy pra cy, któ re zor ga ni zo wa no do roz strzy -

26 Ter min au tor ka za czerp nę ła z książ ki W. Ku le szy Cri�men�la�esae�iu�sti�tiae.�Od�po�wie�dzial�ność�kar�-
na�sę�dziów�i pro�ku�ra�to�rów�za zbrod�nie�są�do�we�we�dług�pra�wa�no�rym�ber�skie�go,�nie�miec�kie�go,�au�striac�-
kie�go�i pol�skie�go, Łódź 2013.

27 A. Li tyń ski, Cri�men�la�esae�iu�sti�tiae:�na�zi�stow�skie�a ko�mu�ni�stycz�ne.�W związ�ku�z książ�ką�Wi�tol�da
Ku�le�szy,�Cri�men�la�esae�iu�sti�tiae.�Od�po�wie�dzial�ność�kar�na�sę�dziów�i pro�ku�ra�to�rów�za zbrod�nie�są�do�we
we�dług�pra�wa�no�rym�ber�skie�go,�nie�miec�kie�go,�au�striac�kie�go�i pol�skie�go,�Łódź 2013, „Cza so pi smo Praw -
no -Hi sto rycz ne” 2014, t. 64, z. 2, s. 382. 

28 AAN, KC PZPR, 295/VII/162, Taj na no tat ka pierw sze go pro ku ra to ra Naj wyż sze go Try bu na łu Na -
ro do we go do Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej, k. 25–26.

29 Ibi�dem, k. 27.
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ga nia spo rów wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. W 1950 r. ich kom pe ten cje prze ka za no
są dom po wszech nym; 

– po ziom ob sa dy ka dro wej – zmia na po li ty ki per so nal nej po le ga ją cej na we ry fi ka cji
przed wo jen nej ka dry są do wo -pro ku ra tor skiej za trud nio nej w wy mia rze spra wie dli wo ści:
prze no sze nie w stan spo czyn ku więk szo ści praw ni ków pra cu ją cych przed 1939 r., a w to
miej sce za trud nia nie no wych pra cow ni ków, cał ko wi cie zwią za nych z wła dzą lu do wą.
Oso by ta kie od 1946 r. kształ ci ły się na spe cjal nych kur sach praw ni czych (do 1953 r. zor -
ga ni zo wa no ich 17) trwa ją cych od 7 do 13 mie się cy. Udział w pro wa dze niu nie któ rych
z nich mia ła od 1950 r. rów nież Pro ku ra tu ra Ge ne ral na30. Po wyż sze szko le nia ukoń czy -
ły 1024 oso by, spo śród któ rych 617 skie ro wa no do pra cy w pro ku ra tu rze31. Uczest ni ka -
mi kur su mo gli zo stać ak ty wi ści par tyj ni i dzia ła cze związ ko wi, któ rzy skoń czy li 25 lat,
mie li co naj mniej trzy let ni staż par tyj ny i ukoń czo ne mi ni mum 7 klas szko ły po wszech -
nej oraz od zna cza li się nie na gan ną prze szło ścią mo ral ną i po li tycz ną. Jed na ko we wy mo -
gi sta wia no sę dziom i pro ku ra to rom. Uwa ża no, że pro ku ra to rzy po win ni od po wia dać
ta kim sa mym wy mo gom, ja kie sta wia no se kre ta rzom ko mi te tów po wia to wych PZPR32.
Tłu ma czo no, że „Pro ku ra tu rze PRL po trzeb ny był do pływ kadr z kla sy ro bot ni czej,
spraw dzo nych w pra cy pro duk cyj nej i na od po wied nim po zio mie po li tycz nym”33.

Ab sol wen ci kur sów roz po czy na li pra cę na tych miast po ich ukoń cze niu – na sta no -
wis kach sę dziow skich i pro ku ra tor skich. Two rze nie no we go pra wa i po wo ły wa nie
nowych sę dziów i pro ku ra to rów spo wo do wa ło, że spraw przy by wa ło. W dru giej po ło -
wie 1950 r. zre zy gno wa no na wet z są dze nia w bu dyn kach są dów, a po pro stu uda wa no
się do cel w wię zie niach. Na zy wa no to „pro ce sa mi ki blo wy mi”. 

Na le ży pa mię tać, że w la tach 1950–1954 pol scy „praw ni cy” na wzór so wiec ki opra co -
wa li re gu ły taj ne go są dze nia, któ re by ło pro wa dzo ne z na ru sze niem wszyst kich pod sta wo -
wych za sad pro ce so wych. W wy dzia łach kar nych są dów wo je wódz kich ist nia ły wów czas
„sek cje taj ne” (w li te ra tu rze przed mio tu  po tocz nie na zy wa ne „są da mi taj ny mi”)34. 

Or ga ni za to rem „sek cji taj nych” był za stęp ca pro ku ra to ra ge ne ral ne go PRL35 i dy rek -
tor De par ta men tu Nad zo ru Pro ku ra tor skie go w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści Hen ryk
Pod la ski. Na proś bę wi ce mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go Ro ma na Rom kow skie go
zwró cił się on do dy rek to ra De par ta men tu Nad zo ru Są do we go w Mi ni ster stwie Spra wie -

30 We wrze śniu 1951 r. Pro ku ra tu ra Ge ne ral na prze ję ła szko łę praw ni czą w Za brzu. AAN, Ko lek cja
akt róż nej pro we nien cji, I/208, k. 77–79. 

31 W. Ta rasz kie wicz, Oso�bo�wa�ob�sa�da�Pro�ku�ra�tu�ry�PRL�[w:] Pro�ku�ra�tu�ra�PRL�w dzie�się�cio�le�-
ciu 1950–1960, red. I. Dru ski, War sza wa 1960, s. 52. 

32 Ibi�dem.
33 AAN, Ko lek cja akt róż nej pro we nien cji, I/208, k. 62. 
34 Na te mat są dow nic twa taj ne go zob. A. Grześ ko wiak, Są�dy�taj�ne�w PRL, „Ty go dnik Po wszech -

ny” 1989, nr 28; idem, Są�dy�taj�ne�w la�tach 1944–1956, „Stu dia Iu ri di ca” 1992, t. 22; K. Pie kar ska,
Narusze�nie�za�sa�dy�jaw�no�ści�w „są�dach�taj�nych”, „Stu dia Iu ri di ca” 1995, t. 27; A. Li tyń ski, Ina�czej
o pierw�szej�de�ka�dzie�Pol�ski�Lu�do�wej.�Ob�raz�są�dów�kar�nych [w:] Z dzie�jów�Rzecz�po�spo�li�tej�Pol�skiej,
red. A. Li tyń ski, Ka to wi ce 1991; idem, O pra�wie�i są�dach�po�cząt�ków�Pol�ski�Lu�do�wej, Bia ły stok 1999,
s. 171–192. Tej sa mej pro ble ma ty ce po świę co ny jest ar ty kuł A. Ka fta la, Sę�dzio�wie�mo�gli�odejść, „Pra -
wo i Ży cie”, 15 X 1988 r. O „sek cji taj nej” wspo mi na rów nież Wa cław Bar ci kow ski w swo ich pa mięt -
ni kach (W krę�gu�pra�wa�i po�li�ty�ki.�Wspo�mnie�nia, Ka to wi ce 1988, s. 245–246); A. Ste ins ber go wa, Wi�dzia�ne
z ła�wy�obroń�czej, Pa ryż 1997, s. 5, 23. 

35 Pro ku ra to rem ge ne ral nym PRL był Ste fan Ka li now ski.
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dli wo ści Hen ry ka Chmie lew skie go36 z żą da niem zor ga ni zo wa nia szcze gól ne go spo so bu
roz po zna wa nia spraw  kar nych.

Na po cząt ku 1950 r. „sek cję taj ną” zor ga ni zo wa no w De par ta men cie Nad zo ru Są do -
we go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści ja ko or gan orze ka ją cy w I in stan cji. W dru giej po -
ło wie 1950 r. sek cja po wsta ła w Są dzie Ape la cyj nym w War sza wie. 1 stycz nia 1951 r.
w Wy dzia le IV Są du Wo je wódz kie go dla m.st. War sza wy utwo rzo no Sek cję III, okre śla -
ną ja ko sek cję do spraw szcze gól nej wa gi. W po ło wie 1951 r. utwo rzo no ją rów nież w Są -
dzie Naj wyż szym ja ko or gan od wo ław czy37. 

Jak wy ni ka z ma te ria łów źró dło wych, spra wy wpły wa ją ce do „sek cji taj nej” nie były
ewi den cjo no wa ne w re per to rium (re zer wo wa no tyl ko miej sce oraz je go nu mer, pod któ -
rym na stęp nie by ły pro wa dzo ne po stę po wa nia) z uwa gi na ich „rze ko mą ści słą taj ność,
któ ra do cho dzi ła do ab sur du”38. O ich ist nie niu wie dzie li tyl ko pro ku ra tor Pod la ski, kie -
row nic two De par ta men tu IV Ge ne ral nej Pro ku ra tu ry i za ufa ne oso by. Spra wy po prze -
dzo ne by ły wie lo let nim śledz twem, pod czas któ re go wszy scy po dej rza ni za wsze by li
tym cza so wo aresz to wa ni i umiesz cza ni – czę sto na wie le lat – w wię zie niu mo ko tow -
skim. O aresz to wa niu nie de cy do wał pro ku ra tor, lecz funk cjo na riusz bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go. Zgła szał się on do pro ku ra to ra wy łącz nie z wnio skiem (bez ma te ria łu
śled cze go) o wy da nie tym cza so we go aresz to wa nia. Je że li pro ku ra tor za mie rzał prze pro -
wa dzić ana li zę ma te ria łów śled czych oraz ist nia ła groź ba od mo wy wy da nia po sta no wie -
nia o tym cza so wym aresz to wa niu, otrzy my wał on po le ce nie pod pi sa nia wnio sku
przy go to wa ne go  przez „bez pie kę” lub pod pi sy wał go pro ku ra tor wyż sze go szcze bla,

36 Hen ryk Chmie lew ski uro dził się 12 IV 1907 r. w Sie mie niu, w ro dzi nie mły na rza. Po ukoń cze niu
gim na zjum w 1926 r. roz po czął pra cę w Ar chi die ce zjal nym In sty tu cie Ak cji Ka to lic kiej w Wil nie ja ko
kie row nik Od dzia łu Agen cji Pra so wej, po tem był za stęp cą se kre ta rza ge ne ral ne go, a w la tach 1937–1939
rad cą praw nym. Jed no cze śnie stu dio wał na Wy dzia le Pra wa i Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ste fa na
Ba to re go w Wil nie, któ ry ukoń czył w 1937 r. W okre sie oku pa cji współ pra co wał z So wie ta mi. W grud -
niu 1942 r. Sąd Spe cjal ny Rze czy po spo li tej Pol skiej ska zał go na ka rę śmier ci i po zba wie nie praw oby -
wa tel skich za współ pra cę ze „Związ kiem So wiec kim na szko dę Pol ski”. Od 1943 r. współ pra co wał
ze Związ kiem Pa trio tów Pol skich, „wy ko nu jąc drob ne za da nia wy wia dow cze” – jak pi sał w swo im ży -
cio ry sie. Na po le ce nie związ ku roz pra co wy wał Szko łę Pod cho rą żych AK (ko mu ni stów in te re so wał skład
oso bo wy pla ców ki). Szyb ko jed nak zo stał zde kon spi ro wa ny, lecz wkro cze nie Ar mii Czer wo nej ura to -
wa ło go przed są dem po lo wym. W stycz niu 1946 r. wstą pił do PPR. Skie ro wa no go do Pol skiej Agen cji
Pra so wej, w któ rej peł nił funk cję in spek to ra. Wkrót ce prze nie sio no go do MBP, gdzie po cząt ko wo był
na czel ni kiem wy dzia łu, a od lip ca 1946 r. – wi ce dy rek to rem De par ta men tu V MBP. W li sto pa dzie 1949 r.
na po le ce nie Wy dzia łu Per so nal ne go KC PZPR ob jął kie row nic two Wy dzia łu Nad zo ru Są do we go w Mi -
ni ster stwie Spra wie dli wo ści. Jak pi sał Hen ryk Cie śluk (w la tach 1953–1956 wi ce mi ni ster spra wie dli -
wo ści), „nic za tem dziw ne go, że pod kie row nic twem tak po li tycz nie usta wio ne go dy rek to ra po wo ły wa no
«sek cje taj ne», któ re by ły pla mą pol skie go są dow nic twa”. W 1949 r. Chmie lew ski był kie row ni -
kiem I gru py sa mo kształ ce nio wej MBP. W 1951 r. zo stał mia no wa ny przez pre mie ra człon kiem Ko le -
gium Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści. W 1952 r. zo stał lek to rem KC PZPR. Od 1 XII 1955 r. do koń ca
czerw ca 1958 r. był dy rek to rem Biu ra Nad zo ru nad Orzecz nic twem Kar no -Ad mi ni stra cyj nym MSW.
Od 1 VII 1958 r. do 30 VI 1964 r. był dy rek to rem w De par ta men cie Ad mi ni stra cyj no -Spo łecz nym MSW.
Od 1 VII do 30 XI 1964 r. peł nił funk cję star sze go in spek to ra w Sa mo dziel nym Re fe ra cie Pra so wym
w Ga bi ne cie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych. AAN, KC PZPR, Cen tral na Kar to te ka, XX 493, Ak ta oso -
bo we Hen ry ka Chmie lew skie go. 

37 Zza�ku�lis�sek�cji�taj�nych.�Spra�woz�da�nie�Ko�mi�sji�dla�zba�da�nia�dzia�łal�no�ści�tzw.�„sek�cji�taj�nej”�Sądu
Woj[ewódz kie go] dla�m.st.�War�sza�wy, „Ga ze ta Praw ni cza” 1989, nr 18. 

38 AAN, PG, No tat ka sporządzona na pod sta wie za rzą dze nia pro ku ra to ra ge ne ral ne go z dnia 10 XI
1956 r., k. 87.
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np. Hen ryk Pod la ski czy Ste fan Ka li now ski. Po dob nie wy glą da ła pro ce du ra za koń cze -
nia spra wy. Spo rzą dzo ny przez funk cjo na riu szy śled czych akt oskar że nia wpływał do pro -
ku ra tu ry z po le ce niem me ry to rycz ne go za ła twie nia. Pro ku ra tor w przed mio to wej spra wie,
po za po zna niu się z ak tem oskar że nia, za twier dzał go, a dy rek tor De par ta men tu IV Ge -
ne ral nej Pro ku ra tu ry kie ro wał akt oskar że nia do są du39. 

Nad zór nad śledz twa mi pro wa dzo ny mi przez MBP, a tak że nad wy dzia ła mi spe cjal -
ny mi w pro ku ra tu rach wo je wódz kich spra wo wał De par ta ment IV (Spe cjal ny) Ge ne ral -
nej Pro ku ra tu ry. Mi mo że isto tą nad zo ru po win na być kon tro la nad prze strze ga niem przez
or ga ny MBP w to ku śledz twa obo wią zu ją cych prze pi sów praw nych, w rze czy wi sto ści
kie row nic two De par ta men tu IV zaj mo wa ło sta no wi sko wy so ce bez kry tycz ne do bez -
praw nych dzia łań „bez pie ki”. Czę sto by ło na wet gor li wym wy ko naw cą po le ceń apa ra tu
re pre sji i prze ka zy wa ło je do re ali za cji pod le głym pro ku ra to rom, do pro wa dza jąc w ten
spo sób do ła ma nia pra wa. „Gdy się do sta łem do pro ku ra tu ry, to stwier dzi łem, że pra wo
zo sta ło spa czo ne i tam uczo no nas ła ma nia pra wo rząd no ści, a zro bi li to wy so ko po sta -
wie ni człon ko wie par tii” – mó wił 9 grud nia 1956 r. pro ku ra tor Ma jer czak na ze bra niu
praw ni ków w Ka to wi cach40. 

W la tach 1950–1954 roz po zna no w ten spo sób 506 spraw kar nych prze ciw ko 628
oso bom41, któ rych pu blicz ne roz pra wy mo gły spo tkać się z nie przy chyl nym od ze wem
spo łe czeń stwa. Oskar że nie po pie ra li par tyj ni pro ku ra to rzy, a oskar żo nych re pre zen to wa li
obroń cy z urzę du, wy bie ra ni z li sty spo rzą dzo nej i za twier dzo nej przez KC PZPR. Spra -
wy te by ły roz pa try wa ne przez sę dziów cie szą cych się za ufa niem par tii. Wy da wa li oni
opar te na sfa bry ko wa nych do wo dach su ro we wy ro ki, zwłasz cza wów czas, gdy bez praw -
ne dzia ła nia ofi ce rów śled czych woj sko wych i cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa prze -
cho dzi ły w spo sób jaw ny z po stę po wa nia przy go to waw cze go do są do we go. W pro ce sach
tych świa do mie fał szo wa no hi sto rię, a lu dzi wal czą cych o nie pod le głość Pol ski przed -
sta wia no ja ko wro gów. Przy kła dem ta kich pro ce sów mo gą być roz pra wy człon ków Eks -
po zy tu ry Urzę du Śled cze go Pań stwo we go Kor pu su Bez pie czeń stwa krypt. „Start”42,
w któ rych za pa dło 40 wy ro ków śmier ci. War to przy po mnieć, że w „są dzie taj nym” ska -
za no na ka rę śmier ci tak że gen. Au gu sta Emi la Fiel dor fa ps. „Nil”. „Sek cje taj ne” w są -
dow nic twie po wszech nym zli kwi do wa no na po cząt ku 1955 r., jed nak spra wy do ty czą ce
tzw. czy sto ści sze re gów PZPR na dal roz pa try wa no z wy łą cze niem jaw no ści (np. spra wa
Wło dzi mie rza Le cho wi cza czy Ste fa na Kila no wi cza). 

39 AAN, PG, 951, No tat ka z roz mów prze pro wa dzo nych z prok[ura to ra mi] J. Tra czew skim i B. Jo -
de li sem oraz b[yłym] kier[owni kiem] se kre ta ria tu w Dep[ar ta men cie] IV, li sto pad 1956 r., k. 87–89.

40 AAN, PG, 951, Pro to kół Wo je wódz kie go Zjaz du Praw ni ków Wo je wódz twa Ka to wic kie go w Ka -
to wi cach, 9 XII 1956 r., k. 134. 

41 AIPN, 1115/1, Sej mo wa Ko mi sja Spra wie dli wo ści ds. sek cji taj nych – ana li za sta ty stycz na spraw
„sek cji taj nych” z lat 1950–1954, k. 4.

42 Eks po zy tu ra Urzę du Śled cze go Pań stwo we go Kor pu su Bez pie czeń stwa zo sta ła po wo ła na w dru -
giej po ło wie 1943 r. przez De le ga tu rę Rzą du na Kraj. Jej ce lem by ło zwal cza nie prze stęp czo ści za gra ża -
ją cej mo ra le Ar mii Kra jo wej. Współ dzia ła ła ona z są da mi pod ziem ny mi, wy ko nu jąc wy ro ki na wro gach
na ro du pol skie go. Po woj nie człon ko wie tej or ga ni za cji zo sta li ska za ni wy ro kami Są du Wo je wódz kie go
dla m.st. War sza wy za „mor dowanie” dzia ła czy i sym pa ty ków or ga ni za cji an ty fa szy stow skiej oraz za „do -
ko nywa nie za bójstw na człon kach PPR i AL”. W ten spo sób wła dze Pol ski Lu do wej sta ra ły się uka zać
spo łe czeń stwu dzia ła ją cy w cza sie II woj ny świa to wej rząd emi gra cyj ny w Lon dy nie ja ko or ga ni za cję
prze stęp czą.
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Pod sta wo we in for ma cje o funk cjo no wa niu „sek cji taj nych” zgro ma dzi ła ko mi sja po -
wo ła na w li sto pa dzie 1956 r. przez ów cze sną mi ni ster spra wie dli wo ści – Zo fię Wa sil -
kow ską. Ko mi sja prze słu cha ła oso by uczest ni czą ce w pra cach owych sek cji i za po zna ła
się z czę ścią akt spraw w nich roz pa trzo nych. Wy ni kiem jej prac jest Spra woz da nie ko -
mi sji dla zba da nia dzia łal no ści tzw. sek cji taj nej Są du Wo je wódz kie go dla m.st. War sza -
wy43. Za war te w do ku men cie bar dzo ostroż ne wnio ski, zmie rza ją ce do uka ra nia win nych
po wo ła nia i funk cjo no wa nia „sek cji taj nych”, nie zo sta ły zre ali zo wa ne w wy ni ku sprze -
ci wu Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR. Nie przed sta wio no też wów czas opi nii pu blicz nej
bliż szych in for ma cji na ten te mat. Na stą pi ło to do pie ro w 1989 r.

Jed ną z naj czę ściej pro po no wa nych zmian ustro jo wych – rów nież przez pro ku ra to ra
Ku row skie go – by ło wy od ręb nie nie pro ku ra tu ry z sys te mu są dow nic twa. W do ku men -
tach oraz wy po wie dziach pra so wych pod no szo no kwe stię ra dy kal nej zmia ny miejsca
proku ra tu ry w sys te mie or ga nów pań stwo wych. Za tym roz wią za niem opo wia da li się po -
li ty cy, człon ko wie PPR/PZPR, a tak że nie któ rzy przed sta wi cie le na uki pra wa44. Na le ży
pa mię tać, że pro ku ra tu ra w II Rzecz po spo li tej45 by ła or ga ni za cyj nie zwią za na z są da mi.
Po wią za nie to znaj do wa ło wy raz w tym, iż ustrój są dów i pro ku ra tu ry nor mo wa ny był
tym sa mym ak tem praw nym, a jed nost ki or ga ni za cyj ne pro ku ra tu ry funk cjo no wa ły
przy są dach okrę go wych i ape la cyj nych, na to miast przy Są dzie Naj wyż szym – od ręb na
pro ku ra tu ra. Naj wyż szym zwierzch ni kiem za rów no są dów, jak i pro ku ra tu ry do 1950 r.
był mi ni ster spra wie dli wo ści, peł nią cy jed no cze śnie sta no wi sko na czel ne go pro ku ra to -
ra. Za da niem pro ku ra tu ry by ło sta nie na stra ży prawa (co ozna cza ło wów czas ści ga nie
prze stępstw z wy łą cze niem śledztw, któ re pro wa dzi li sę dzio wie śled czy) i oskar ża nie
przed są da mi. Tyl ko wy jąt ko wo pro ku ra to rzy mo gli brać udział w po stę po wa niu cy wil -
nym w spra wach o unie waż nie nie mał żeń stwa i ubez wła sno wol nie nie. 

Zwo len ni cy od ręb no ści pro ku ra tu ry wska zy wa li na ta kie za da nia pro ku ra tu ry jak: 
– współ pra ca pro ku ra tu ry w od bu do wie go spo dar czej pań stwa, od bu do wie mo ral nej

spo łe czeń stwa, re ali za cji pla nu trzy let nie go; 
– ener gicz na wal ka z prze stęp czo ścią do sto so wa na do obec nej rze czy wi sto ści;
– ochro na pań stwa i spo łecz ne go ustro ju Rzecz po spo li tej Pol skiej oraz po głę bie nie

i umoc nie nie pra wo rząd no ści de mo kra tycz nej46.
Za kła da no, że je że li za da nia te zo sta ną speł nio ne, po wsta nie bez po śred nia moż li -

wość prze ję cia przez or ga ny pro ku ra tu ry po wszech nej tych dzie dzin „do chodź czych
i ści ga nia prze stęp czo ści, któ re do tych czas na le żą do spe cjal ny ch or ga nów przej ścio -
wych”47.

43 Spra�woz�da�nie�Ko�mi�sji�po�wo�ła�nej�dla�zba�da�nia�prze�ja�wów�ła�ma�nia�pra�wo�rząd�no�ści�przez�pra�-
cow�ni�ków�Ge�ne�ral�nej�Pro�ku�ra�tu�ry�i Pro�ku�ra�tu�ry�m.st.�War�sza�wy�z 11 IV 1957�r., „Ze szy ty Hi sto rycz -
ne” 1984, nr 67.

44 Zob. M. Rych ter, O re�for�mę� wy�mia�ru� spra�wie�dli�wo�ści, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni -
czy” 1947, nr 8.

45 Na te mat pro ku ra tu ry II Rzecz po spo li tej zob. M. Ma ter niak -Paw łow ska, Pod�sta�wy�praw�ne�ustro�-
ju�pro�ku�ra�tu�ry�w Pol�sce�w la�tach 1918–1928, „Cza so pi smo Praw no -Hi sto rycz ne” 2014, t. 64, z. 2, 
s. 109–132 (tam też do stęp na li te ra tu ra). 

46 AAN, PG, 34/132, Kro ni ka Pro ku ra tu ry PRL, k. 52.
47 Ibi�dem. 
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Kry tycz ną oce nę tych po stu la tów for mu ło wa li przed sta wi cie le Pol skie go Stron nic -
twa Lu do we go48. Wkrót ce jed nak część po słów aresz to wa no, a wśród nich oso by wy po -
wia da ją ce się w kwe stiach zwią za nych z wy mia rem spra wie dli wo ści49. 

Re for my do ty czą ce pro ku ra tu ry w la tach 1944–1950 po le ga ły na: 
– stwo rze niu moż li wo ści po wią za nia dzia łal no ści pro ku ra tu ry z in ny mi or ga na mi pań -

stwo wy mi; 
– roz sze rze niu upraw nień pro ku ra tu ry w po stę po wa niu kar nym po przez znie sie nie

in sty tu cji sę dzie go śled cze go, w na stęp stwie cze go sku pi ła ona w swo ich rę kach ca łość
po stę po wa nia przy go to waw cze go oraz uzy ska ła upraw nie nia sto so wa nia środ ków za po -
bie gaw czych (głów nie aresz tu tym cza so we go);

– udzie le niu pro ku ra to ro wi upraw nień do uma rza nia po stę po wa nia kar ne go w wy -
pad ku zni ko mej szko dli wo ści spo łecz nej czy nu prze stęp cze go;

– udzie le niu pro ku ra to ro wi upraw nień do wno sze nia re wi zji nad zwy czaj nych;
– for mu ło wa niu obo wiąz ku wier no ści pro ku ra to rów wo bec ustro ju i wła dzy lu do wej

obok ist nie ją ce go już obo wiąz ku bez stron no ści. 
Usta wą z 20 lip ca 1950 r. o Pro ku ra tu rze Rze czy po spo li tej Pol skiej50 pro ku ra tu ra zo -

sta ła od dzie lo na od są dów i wy od ręb nio na ja ko sa mo dziel ny pion or ga nów pań stwo wych,
nie za leż ny od ad mi ni stra cji cen tral nej i te re no wej oraz pod le gły je dy nie naj wyż szym or -
ga nom wła dzy, tj. Ra dzie Pań stwa i po śred nio sej mo wi. Na stą pi ło wpro wa dze nie tak zwa -
ne go „le ni now skie go mo de lu pro ku ra tu ry”. Utwo rzo no Urząd Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
i Ge ne ral ną Pro ku ra tu rę, pro ku ra tu ry wo je wódz kie i po wia to we. Wpro wa dzo no funk cję
okre śla ną ja ko tzw. nad zór ogól ny. Ca łość po stę po wa nia przy go to waw cze go pod po rząd -
ko wa no pro ku ra to ro wi. Po za ra ma mi pro ku ra tu ry na dal jed nak po zo sta wał pion pro ku ra -
tu ry woj sko wej, na cze le któ rej stał na czel ny pro ku ra tor woj sko wy, któ ry jed no cze śnie był
jed nym z za stęp ców pro ku ra to ra ge ne ral ne go. Po łą cze nia pro ku ra tu ry po wszech nej z pro -
ku ra tu rą woj sko wą w jed no li tą i nie po dziel ną Pro ku ra tu rę Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do -
wej (po zo sta wia jąc jej jed nost ki or ga ni za cyj ne) do ko na ła usta wa z 14 kwiet nia 1967 r.51

Po wo ła nie w 1950 r. pro ku ra tu ry ja ko od ręb ne go i nie za leż ne go od rzą du or ga nu pań -
stwo we go na stą pi ło w dro dze me cha nicz ne go prze nie sie nia wzo rów so wiec kich i mia ło
na ce lu uczy nie nie z pro ku ra tu ry za sło ny dla ła ma nia pra wo rząd no ści przez or ga ny bez -
pie czeń stwa. 

48 „Ga ze ta Lu do wa”, 3 XII 1945 r.
49 Fran cisz ka Wój cic kie go i Win cen te go Bry ję za trzy ma no w cza sie prze kra cza nia gra ni cy i po sta -

wio no im za rzut z art. 88 KKWP, Fran cisz ka Ro cha -Ko wal skie go oskar żo no z art. 3 de kre tu z 22 I 1946 r.
o od po wie dzial no ści za klę skę wrze śnio wą i fa szy za cję kra ju, Ka zi mie rza Na dob ni ka, Ta de usza No wa -
ka – z art. 5 de kre tu o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy pań stwa (mkk);
Sta ni sław Bań czyk, To masz Ko ła kow ski i Sta ni sław Wój cik opu ści li kraj. A. Mach ni kow ska, Wy�miar
spra�wie�dli�wo�ści�w Pol�sce�w la�tach 1944–1950, Gdańsk 2008, s. 38.

50 W 1950 r. uchwa lo no ko lej nych pięć ustaw: o Pro ku ra tu rze Rze czy po spo li tej Pol skiej (DzU, 1950,
nr 38, poz. 346), o zmia nie pra wa o ustro ju są dów po wszech nych (DzU, 1950, nr 38, poz. 347), o zmia -
nie prze pi sów po stę po wa nia kar ne go (DzU, 1950, nr 38, poz. 348), o zmia nie prze pi sów po stę po wa nia
w spra wach cy wil nych (DzU, 1950, nr 38, poz. 349), o zmia nie de kre tu z dnia 16 XI 1945 r. o utwo rze -
niu i za kre sie dzia ła nia Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym
(DzU, 1950, nr 38, poz. 350). 

51 DzU, 1967, nr 13, poz. 55.
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TEKST ŹRÓ DŁA

1948�sier�pień,�bm�–�No�tat�ka�pierw�sze�go�pro�ku�ra�to�ra�Naj�wyż�sze�go�Try�bu�na�łu�Na�ro�do�-
we�go� Ste�fa�na� Ku�row�skie�go� do�ty�czą�ca� sy�tu�acji� w Mi�ni�ster�stwie� Spra�wie�dli�wo�ści
w latach 1944–1948

Od pis dla tow. R[oma na] Za mbrow skie go – do wia do mo ści
VIII 1948 [r.]

Tajne

Do Cen tral ne go Ko mi te tu 
Pol skiej Par tii Ro bot ni czej

w miej scu

Na we zwa nie Wy dzia łu Kon tro li Par tyj nej prze sy łam po ni żej uwa gi, ja kie na strę cza
mi dzia łal ność Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści.

I. Uwa gi wstęp ne
1. Osta tecz nym ce lem Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści win no być opra co wa nie pod -

sta wo wych za sad mark si stow skiej po li ty ki pra wa i wy ko rzy sta nia jej ja ko sku tecz ne go
in stru men tu w wal ce o no wy ustrój i roz bu do wę pod staw te go ustro ju w dzi siej szym okre -
sie hi sto rycz nym.

2. Na le ży te wy ko na nie te go za da nia wy ma ga ści słej ko or dy na cji dzia łal no ści mi ni -
ster stwa z ca ło kształ tem na szej po li ty ki pro wa dzo nej na te re nie in nych re sor tów.

3. Dla osią gnię cia te go za da nia ak tyw mi ni ste rial ny po wi nien być ści śle po wią za ny
z od po wied nią ko mór ką w KC.

Nie ste ty, do tąd brak[uje] ta kie go po wią za nia. W prak ty ce dzia łal ność PPR -owców
(po dob nie zresz tą ja k i PPS-ow ców) ce chu je do ryw czość i przy pad ko wość – brak w niej
cią gło ści i kon se kwent nie prze pro wa dza nej li nii po li tycz nej. (Przed kil ko ma mie sią ca mi
zwra ca łem uwa gę na nie do pusz czal ność ta kie go sta nu rze czy, szki cu jąc wy tycz ne dla
stwo rze nia dzia łal no ści ko mór ki praw ni ków – vi de za łącz nik).

II. Kie row nic two pra ca mi mi ni ster stwa
4. No mi nal nie kie row nic two re sor tu spo czy wa w rę kach mi ni stra i dwóch pod se kre -

ta rzy sta nu. Rze czy wi sty po dział pra cy, kom pe ten cji i wpły wów ukształ to wał się mię -
dzy ni mi w spo sób na stę pu ją cy: pod se kre tarz sta nu ob. Rek1 zaj mu je się wy łącz nie
kon tro lą for mal ną nad wy ko ny wa niem bu dże tu: jest on cał ko wi cie po chło nię ty spra wa -
mi swe go stron nic twa, w mi ni ster stwiea udzie la się ma ło i je go dzia łal ność na te re nie
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a W ory�gi�na�le: mi ni ster stwu.
1 Ta de usz Rek (1906–1968) – praw nik, dzia łacz lu do wy i ko mu ni stycz ny; w la tach 1946–1957 pod -

se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści, sę dzia Są du Naj wyż sze go PRL; czło nek PSL, PSL
„No we Wy zwo le nie” i ZSL. 
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resor tu nie da je się za uwa żyć. To wa rzysz mi ni ster Świąt kow ski2 jest czyn ny wy łącz nie
nie omal (po za re pre zen ta cją i udzia łem w po sie dze niach Ra dy Mi ni strów) na od cin ku
uni fi ka cji, ko dy fi ka cji i po pu la ry za cji pra wa oraz wpro wa dza nia są dów oby wa tel skich.
Fak tycz ne i nie po dziel ne rzą dy w mi ni ster stwie spra wu je pod se kre tarz sta nu ob. Chajn3.
W je go rę kach ze środ ko wa ła się cał ko wi ta dys po zy cja we wszyst kich dzie dzi nach zwią -
za nych ze skła dem oso bo wym, or ga ni za cją, dzia łal no ścią i po li ty ką re sor tu. W prak ty ce
on roz strzy ga o wszyst kim i ta roz bież ność po mię dzy no mi nal nym a fak tycz nym ośrod -
kiem dys po zy cyj nym na da je spe cy ficz ny ton dzia łal no ści mi ni ster stwa.

5. Przy czy ną opi sa ne go sta nu rze czy by ły – jak mi się wy da je – przede wszyst kim
szcze gól ne wa run ki okre su przej ścio we go. Tow. Świąt kow ski jesz cze w okre sie oku pa -
cji [był to] szcze ry i prze ko na ny jed no li to fron to wiec, zo stał jed nak na stęp nie za sko czo -
ny tem pem wy pad ków. Nad to w la tach 1945–1946 czuł się czę sto osa mot nio ny na te re nie
wła snej par tii, w któ rej zda wa ły się brać chwi la mi gó rę ten den cje wro gie zjed no cze niu
ru chu ro bot ni cze go. W tych wa run kach na mi ni stra zdo był wy jąt ko wy wpływ pod se kre -
tarz sta nu – mło dy, uta len to wa ny, ener gicz ny, wy mow ny, pew ny sie bie, ale nie ste ty nad -
mier nie am bit ny i ar bi tral ny, któ ry po tra fił za su ge ro wać mi ni stra, że je go wo la – to wo la
PPR -u, z któ rą mi ni ster Świąt kow ski za wszel ką ce nę pra gnął być w zgo dzie i uni kać
wszel kich kon flik tów.

6. W osta tecz nym wy ni ku do pro wa dzi ło to do zmar no wa nia ja ko mi ni stra jed nost ki
bez wąt pie nia war to ścio wej i szcze rze od da nej spra wie zjed no cze nia brat nich par tii, jed -
nost ki, któ ra mia ła wszel kie wa run ki po te mu, by stać się kie row ni kiem re sor tu na wy -
so kim po zio mie.

7. Wresz cie, rze ko ma wo la par tii po wo ły wa na czę sto w tych wa run kach w spra wach
bła hych, co gor sze – cza sem no to rycz nie nie słusz nych, sta no wi czyn nik dys kre dy tu ją cy
PPR na te re nie mi ni ster stwa.

III. Brak ko or dy na cji po mię dzy po szcze gól ny mi ko mór ka mi mi ni ster stwa
8. Za sad ni czym de fek tem funk cjo no wa nia mi ni ster stwa jest brak ści ślej sze go po wią -

za nia po mię dzy dzia łal no ścią je go po szcze gól nych ko mó rek. Jest to je dy ne bo daj dzi siaj
mi ni ster stwo nie po sia da ją ce do tąd de fac to Ga bi ne tu Mi ni stra – ja ko in sty tu cji ko or dy -
nu ją cej dzia łal ność re sor tu. Sta no wi ono wciąż bar dzo luź ną fe de ra cję nie za wi słych
od sie bie, a co gor sze – ma ło o so bie wie dzą cych wza jem[nie] de par ta men tów i wy dzia -
łów. (Kil ka krot nie zwo ły wa ne ze bra nia dy rek to rów de par ta men tów nie wy peł ni ły tej lu -
ki). Stąd pra cow ni kom po szcze gól nych dzia łów brak po glą du na ogól ne ce le i za da nia
pra cy mi ni ster stwa. Naj lep si z nich błą dzą po omac ku, więk szość urzę du je si łą in er -
cji – od wy pad ku do wy pad ku. Nie dziw, że w tym sta nie rze czy w imie niu mi ni ster stwa
lan su je się cza sem kil ka wza jem nie wy klu cza ją cych się kon cep cji. (Je den z wie lu przy -
kła dów: na kon fe ren cji w spra wie zmia ny po stę po wa nia do raź ne go De par ta ment Usta -
wo daw czy, Nad zór Są do wy i Nad zór Pro ku ra tor ski zja wi ły się z trze ma od mien ny mi
po glą da mi).
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2 Hen ryk Świąt kow ski (1896–1970) – praw nik, dzia łacz ko mu ni stycz ny; w la tach 1945–1956 mi ni -
ster spra wie dli wo ści, czło nek PPS i PZPR. 

3 Le on Chajn (1910–1983) – praw nik, dzia łacz ko mu ni stycz ny; pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Spra wie dli wo ści (1944–1949) i Mi ni ster stwie Pra cy i Opie ki Spo łecz nej (1953–1957); czło nek SD,
w latach 1962–1965 wi ce prze wod ni czą cy Pre zy dium Cen tral ne go Ko mi te tu SD. 
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IV. Brak pro gra mu pra cy i po li ty ki
9. Z opi sa nym bra kiem or ga ni za cyj nym wią że się brak po li ty ki i pro gra mu pra cy mi -

ni ster stwa (pod kre ślam – pro gram re al nej pra cy, a nie efek tow nych, a cza sem nie ste ty
efek ciar skich enun cja cji na uży tek pra sy). Na wet czo ło wi pra cow ni cy – fa cho wo i po li -
tycz nie na po zio mie – nie umie li by od po wie dzieć, ja kie sta no wi sko zaj mu je ich mi ni -
ster stwo w dzie dzi nie po li ty ki kry mi nal nej, za gad nień pe ni ten cjar nych, wal ki
z prze stęp czo ścią go spo dar czą, za sad or ga ni za cji są dow nic twa, pod staw, na któ rych na -
le ży oprzeć za sa dy po stę po wa nia są do we go, itp. Po za za się giem za in te re so wań mi ni ster -
stwa po zo sta ła do tąd dzie dzi na wy cho waw cze go zna cze nia pra wa i pro ce su kar ne go. Nie
do ce nio no ro li pra wa ja ko na rzę dzia po li ty ki dłu go fa lo wej ani też ja ko szyb ko dzia ła ją -
ce go orę ża wal ki w okre sie przej ścio wym, nie po tra fio no wy cią gnąć kon se kwen cji praw -
nych z no wych pod staw ustro jo wych i go spo dar czych Pol ski. Po czy na nia mi ni ster stwa
ma ją czę sto cha rak ter nie prze my śla ny (re for ma Są du Naj wyż sze go, któ ra do pro wa dzi ła
do ob ni że nia po zio mu orzecz nic twa i dez or ga ni za cji tej in sty tu cji).

V. Po li ty ka per so nal na 
10. Źró dłem wie lu z wy tknię tych uste rek pra cy mi ni ster stwa jest je go wa dli wa po li -

ty ka per so nal na. Za pew ne nie ma łą ro lę ode grał tu brak ide owo bli skie go nam ma te ria łu
ludz kie go na od po wied nim po zio mie fa cho wym. Ale nie to sta no wi pod sta wę ist nie ją ce -
go w tej dzie dzi nie zła. W ostat nim czte ro le ciu sze re go wi człon ko wie le wi cy ro bot ni czej
ob ję li kie row ni cze sta no wi ska na wszyst kich nie omal od cin kach na sze go ży cia pań stwo -
we go i go spo dar cze go i spro sta li wszę dzie po wie rzo nym so bie za da niom (ja ko ofi ce ro -
wie, dy rek to rzy fa bryk, sta ro sto wie, kie row ni cy spół dziel ni itd.). Je dy nie re sort
spra wie dli wo ści po dziś dzień nie po tra fił w na le ży tych roz mia rach wcią gnąć ich do pra -
cy i roz wią zać na czas za gad nie nia kadr.

11. Mi ni ster stwo prze ja wia ło i prze ja wia nie po ję ty sno bizm w sto sun ku do przed sta -
wi cie li daw ne go re żi mu w są dow nic twie. Wy su wa ją ich czę sto kroć bez ko niecz nej po -
trze by na czo ło we sta no wi ska, a co gor sze – po zo sta wia ją na tych sta no wi skach przez
dłu gi okres cza su, gdy wy ka za li już na nich swą nie przy dat ność, a na wet szko dli wość.
Przy kład: to le ro wa nie na sta no wi sku pro ku ra to ra Są du Ape la cyj ne go pro ku ra to ra Grzy -
bow skie go w związ ku ze spra wa mi Sło wi ka, Czer wo nej Mi li cji z ro ku 1939 itd., na stęp -
nie awan so wa nie te goż pro ku ra to ra Grzy bow skie go na pro ku ra to ra Są du Naj wyż sze go.
Mia no wa nie sę dzią Są du Naj wyż sze go sę dzie go Bob kow skie go, by łe go prze wod ni czą -
ce go roz pra wy o zaj ścia w Przy ty ku, czło wie ka bez a pe la cyj nie zdys kwa li fi ko wa ne go
przez me ce na sa Be ren so nab. W związ ku z tą ostat nią no mi na cją utar ło się po wie dze nie,
iż re for ma Są du Naj wyż sze go po le ga w po ję ciu mi ni ster stwa na za stą pie niu sta rych re -
ak cjo ni stów przez re ak cjo ni stów młod szych i peł nych ener gii.

12. Mi ni ster stwo nie po tra fi ło na le ży cie wy ko rzy stać roz po rzą dzal ne go ma te ria łu
ludz kie go. Isto ta za gad nie nia da się krót ko ująć w jed nym zda niu: kie row nic two mi ni -
ster stwa nie chce pra co wać z po mo cą szta bu, uni ka szta bow ców, a ota cza się dwo ra ka -
mi. Na sta no wi ska kie row ni cze wy bie ra się przede wszyst kim tych, któ rych te ren ochrzcił
po gar dli wie mia nem po ta ki wa czy, to zna czy jed nost ki zręcz ne, któ re po tra fią usłuż nie
po ta ki wać kie row nic twu mi ni ster stwa i swo je zda nie każ do ra zo wo for mo wać na mo dłę
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i po do bień stwo gó ry re sor tu. Po nie waż lu dzie ide owi i ob da rze ni cha rak te rem nie na da -
ją się do ta kiej ro li, kie row ni ków do bie ra się pod spe cjal nym ką tem wi dze nia. Są to bądź
mier no ty (ide owe i mo ral ne), któ re zda ją so bie spra wę z te go (i któ rym się tę praw dę
przy każ dej oka zji wbi ja w gło wę), że wy szły z ni co ści urzęd ni czej je dy nie dzię ki ła sce
pań skiej i że ich ka rie ra jest bez resz ty zwią za na z oso bą te go, kto ich mia no wał. Dru ga
ka te go ria, z któ rej re kru tu ją się naj bliż si na da ją cy ton pra cy w mi ni ster stwie współ pra -
cow ni cy kie row nic twa, to lu dzie, w któ rych prze szło ści moż na zna leźć ta kie czy in ne
grze chy, któ re mo gą zo stać im przy la da nie po słu szeń stwie przy po mnia ne.

13. Wa dli wie dzia ła Biu ro Per so nal ne, któ re nie ro zu mie te re nu i spe cy ficz nych wła -
ści wo ści za trud nio ne go w re sor cie ma te ria łu ludz kie go – in te li gen ta czu łe go za wsze
na punk cie swej god no ści ludz kiej. W okre sie ma so we go wer bun ku człon ków par tii po -
słu gi wa no się bar dzo nie zręcz nie na ci skiem. Wy wo ła ło to du że roz go ry cze nie. Do pro -
wa dzi ło mię dzy in ny mi do zna ne go in cy den tu z sę dzią Świą tec kim – pre ze sem Są du
Okrę go we go w Świd ni cy, któ ry ze łza mi w oczach roz po wia dał o tym, jak go zmu szo no
do wstą pie nia do par tii i jak cho dził po od pusz cze nie te go grze chu do spo wie dzi. Za pew -
ne ów pre zes Świą tec ki nie jest jed nost ką wy so kiej kla sy, ale te go ro dza ju nie prze my śla -
ne i zbęd ne prak ty ki tyl ko od strę cza ją od nas war to ściow sze jed nost ki spo śród ży wio łów
bez par tyj nych.

14. Wszyst ko to ra zem wy twa rza na te re nie mi ni ster stwa nie zdro wą at mos fe rę prze -
siąk nię tą in try ga mi i do no si ciel stwem. Ob jaw tym smut niej szy, że ci sa mi lu dzie prze -
nie sie ni w in ne wa run ki (na przy kład do Ko mi sji Spe cjal nej) pra cu ją do brze.

15. Za szcze gól nie błęd ne po su nię cie uwa żam wy gry za nie do tych cza so we go kie row -
ni ka nad zo ru pro ku ra tor skie go. Usi ło wa nie usu nię cia PPS -owca szcze rze z na mi współ -
pra cu ją ce go i cie szą ce go się du żą po pu lar no ścią w te re nie – wła śnie w okre sie
przy go to[wy]wa nia zjed no cze nia obu par tii – wy wo ła ło jak naj gor sze wra że nie. W oczach
ogó łu cho dzi w da nym wy pad ku o za stą pie nie czło wie ka z cha rak te rem przez jed nost kę
ule głą, któ ra ko lej no ro bi ła z po wo dze niem ka rie rę za en de cji, sa na cji oraz przy en dec -
kim mi ni strze Ko mar nic kim w Lon dy nie. Wy su wa nie na klu czo we sta no wi sko kie row -
ni ka Nad zo ru Pro ku ra tor skie go czło wie ka pra co wi te go i zdol ne go, ale po zba wio ne go
pio nu po li tycz ne go nie mo że dać do brych wy ni ków. Moż na o tym są dzić na pod sta wie
do tych cza so wych je go po tknięć po li tycz nych pod czas pro ce su For ste ra, jak rów nież
wysu nię cie na jed no z waż niej szych sta no wisk w Nad zo rze Pro ku ra tor skim oso by śp. pro -
ku ra to ra Mo tla, któ ry był przed woj ną pro ku ra to rem wię zien nym w Ra wi czu. Wy two -
rzo ne go sta nu rze czy nie zneu tra li zu je wy su nię cie na za stęp cę kie row ni ka Nad zo ru
świe żo kre owa ne go PPR -owca za pi sa ne go do par tii przed trze ma mie sią ca mi.

VI. Nie wła ści wy sto su nek do pra cow ni ków
16. Sto su nek do czło wie ka – trak to wa nie pra cow ni ka, je go po trzeb i in te re sów – po -

zo sta wia bar dzo wie le do ży cze nia. Świad czy on czę sto kroć o bra ku po dej ścia spo łecz -
ne go ze stro ny kie row nic twa do tych za gad nień. Ze wsty dem trze ba przy znać, że sto sun ki
na tym od cin ku przy po mi na ją czę sto ra czej fol wark, a nie urząd cen tral ny de mo kra tycz -
nej Rzecz po spo li tej. Naj więk sze skar gi wy wo łu je po stę po wa nie De par ta men tu Or ga ni -
za cyj no -Ad mi ni stra cyj ne go. Na leż ne pra cow ni kom świad cze nia są trak to wa ne ja ko
ła ska we da ry ze stro ny wła dzy mi ni ste rial nej. Zwią zek za wo do wy by wa trak to wa ny
w spo sób lek ce wa żą cy, co pod ry wa je go au to ry tet. Przed sta wi cie le związ ku skar ży li się,
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iż spo tka li się na wet z groź bą roz wią za nia związ ku przez czyn nik de cy du ją cy na te re nie
re sor tu. Spół dziel nia pra cow ni cza jest od dłuż sze go cza su nie czyn na z po wo du „nie moż -
no ści przy dzie le nia jej od po wied nie go lo ka lu”. W związ ku z prze pro wadz ką mi ni ster -
stwa do no wej sie dzi by po świę co no ca łą uwa gę urzą dze niu re pre zen ta cyj nych ga bi ne tów
dy rek to rów, za po mnia no na to miast o sto łów ce dla pra cow ni ków. Pra cow ni cy by li przez
sześć ty go dni po zba wie ni obia dów. Szcze gól ne roz go ry cze nie wy wo ła ła oko licz ność, że
ten wła śnie okres wy bra no ja ko po czą tek pro pa gan dy współ za wod nic twa pra cy. Wy mow -
nym przy kła dem sto sun ku do czło wie ka jest spra wa zwol nie nia z pra cy ak tyw ne go człon -
ka PPR tow. Jod ko -Nar kie wicz[a]. Naj nie po trzeb niej za an ga żo wa no w tej spra wie
au to ry tet mi ni ster stwa, któ re po win no świe cić przy kła dem w po sza no wa niu prze pi sów
pra wa pra cy. Wszyst ko to ra zem upraw nia do wnio sku, że na te re nie mi ni ster stwa czę sto
do cho dzą do gło su czyn ni ki, któ re prze ję ły przy wa ry da wne go re żi mu, po tę gu jąc je upo -
je niem nie daw no zdo by tą wła dzą.

VII. Sy tu acja PPR -owców na te re nie mi ni ster stwa
17. Na ta kim pod ło żu sy tu acja PPR na te re nie mi ni ster stwa ukształ to wa ła się na der

nie ko rzyst nie. PPR -owcy są de fac to za le d wie to le ro wa ni. Z opi nią PPR kie row nic two
re sor tu nie li czy się. Ko ło PPR przy mi ni ster stwie prze waż nie nie jest w sta nie prze pro -
wa dzić ja kiej kol wiek sku tecz nej in ter wen cji – czy to w spra wie o cha rak te rze ogól nym,
czy to w obro nie jed nost ki (np. skar gi PPR -owców na upo śle dze nie ich przy przy dzie la -
niu miesz kań w do mach mi ni ster stwa w sto sun ku do człon ków SD). Za nie po pu lar ną
i czę sto szko dli wą dzia łal ność nie któ rych funk cjo na riu szy De par ta men tu Or ga ni za cyj -
no -Ad mi ni stra cyj ne go od po wie dzial no ścią ob cią ża [się] PPR ze wzglę du na par tyj ną
przy na leż ność dy rek to ra te go de par ta men tu. Po nie waż i w związ ku za wo do wym PPR
po sia da głos de cy du ją cy, opi sa ny stan rze czy dys kre dy tu je or ga ni za cję w oczach ma sy
pra cow ni ków. Zda je ona so bie spra wę z bez si ły or ga ni za cji i do cho dzic do wnio sku, że
par tia jest na te re nie mi ni ster stwa bez sil na, że jej głos jest lek ce wa żo ny, a na wet niebra -
ny pod uwa gę. Or ga ni za cja na sza, któ ra na po cząt ku by ła bo jo wa i mia ła wszel kie szan -
se opa no wa nia te re nu, utra ci ła wpływ, a co waż niej sze – pre stiż mo ral ny i swój pier wot ny
dy na mizm. W kon se kwen cji bar dziej ak tyw ne ele men ty prze no szą się po wo li do in nych
re sor tów. Po zo sta li to wa rzy sze wpa da ją w tok biu ro kra tycz ne go urzę do wa nia. Za tra ca
się ide owość człon ków par tii, cze mu zresz tą sprzy ja nie for tun ny sys tem pre mio wa nia
jed no stek.

18. Nie bez pie czeń stwo po tę gu je brak sta łej ko mór ki w KC, któ ra by kie ro wa ła ro bo -
tą ak ty wu mi ni ste rial ne go i ota cza ła go od po wied nią pie czą. W prak ty ce łącz ność z par -
tią spro wa dza się do oso bi stych, czę sto przy god nych kon tak tów po szcze gól nych
to wa rzy szy z człon ka mi róż nych in stan cji par tyj nych. Stąd czę sto su biek tyw ne opi nie
jed no stek są roz po wszech nia ne wśród ogó łu ja ko bez względ nie wią żą ce dy rek ty wy par -
tii i nie opatrz nie wy gry wa ne w drob nych am bi cjo nal nych spo rach.

VIII. Résumé i punkt wyj ścia dla dal szych po czy nań
19. Pod su mo wu jąc po wyż sze uwa gi, na le ży dojść do wnio sku: mi ni ster stwo nie speł -

ni ło swych za sad ni czych za dań w za kre sie wy mia ru spra wie dli wo ści; wal kę z prze stęp -
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czo ścią mu sia ło prze jąć są dow nic two woj sko we i Ko mi sja Spe cjal na. Mi mo po stę pu ją -
cej nor ma li za cji sto sun ków we wszyst kich dzie dzi nach ży cia na sze go pań stwa mi ni ster -
stwo nie jest w sta nie zli kwi do wać wy two rzo ne go sta nu rze czy – nie do pusz czal ne go
w wa run kach nor mal nych – i pod dać oby wa te li kom pe ten cji są dow nic twa po wszech ne -
go (są dów zwy kłych, a nie woj sko wych). Mi ni ster stwo nie spro sta ło swym za da niom
w dzie dzi nie po li ty ki per so nal nej, nie speł ni ło ich czę ścio wo i w dzie dzi nie usta wo daw -
stwa. Re sort spra wie dli wo ści po zo sta je wciąż jesz cze w ży ciu no wej Pol ski nie ja ko re -
sor tem „cu dzym”. Znaj du je to wy raz mię dzy in ny mi w od su wa niu te go re sor tu na co raz
dal szy plan w ży ciu pań stwo wym, czę stym bra ku za ufa nia doń ze stro ny or ga nów bez -
pie czeń stwa, uni ka niu służ by w są dow nic twie przez sze reg war to ścio wych jed no stek,
nik ły do pływ no wych sił do są dow nic twa. 

20. Dla unik nię cia nie po ro zu mień za zna czam, iż uwa gi mo je sta ra łem się for mu ło -
wać w spo sób ogól ny. Kon kret ne przy kła dy i fak ty przy ta cza łem je dy nie mar gi ne so wo.
Ma te riał fak tycz ny mo gą do star czyć to wa rzy sze za trud nie ni w od po wied nich dzia łach
pra cy w mi ni ster stwie i w te re nie. Nie wda wa łem się rów nież w ana li zę po ję cia „ope ra -
tyw no ści”, któ rą mi ni ster stwo czę sto uza sad nia swój nie wła ści wy sto su nek do jed no stek
ob cych nam ide owo, a na wet wro gich. Al bo wiem po ję cie „ope ra tyw no ści” w uję ciu mi -
ni ster stwa jest tak da le ce nie okre ślo ne, iż trud no je zwal czać, i zda je się być wy su wa ne
tam, gdzie brak in nych ar gu men tów na obro nę nie prze my śla nych po su nięć. Po mi ną łem
rów nież spra wę nie for tun nej „re for my” Są du Naj wyż sze go i pla nów w dzie dzi nie re or -
ga ni za cji ustro ju są dow nic twa – są to kwe stie spe cjal ne i wy ma ga ją ce ob szer ne go i od -
ręb ne go omó wie nia.

IX. Pro gram mi ni mum dla przy szłej pra cy mi ni ster stwa
21. Ja ko wyj ście z wy two rzo nej sy tu acji uwa żam:
1) Stwo rze nie ko mór ki CK, któ rej pod da ny zo sta nie re sort spra wie dli wo ści. Ko mór -

ka ta bę dzie od po wie dzial na wo bec par tii za funk cjo no wa nie te go re sor tu i mię dzy in ny -
mi bę dzie mia ła za za da nie stwo rze nie i utrzy ma nie ści słe go kon tak tu po mię dzy ak ty wem
mi ni ster stwa a par tią.

2) Ra dy kal ne od no wie nie ob sa dy kie row nic twa mi ni ster stwa. Gdy by w obec nym mo -
men cie by ło to nie wska za ne, nie odzow nym jest przy naj mniej czę ścio we od no wie nie kie -
row nic twa przez do da nie na przy kład jed ne go pod se kre ta rza sta nu PPR -owca, w któ rym
by urzę du ją cy mi ni ster zna lazł sil ne opar cie ide owe i po kry cie po li tycz ne i któ ry by po -
tra fił stwo rzyć prze ciw wa gę dla ab so lut nej wła dzy, ja ką obec nie po sia da na te re nie mi -
ni ster stwa wi ce mi ni ster Chajn.

3) Ob sa dze nie klu czo wych sta no wisk przez ide owych i po li tycz nie wy ro bio nych PPR -
-owców i PPS -owców (przede wszyst kim wcho dzą tu w ra chu bę Nad zór Pro ku ra tor ski,
Nad zór Są do wy, dy rek to rzy de par ta men tów, Biu ro Per so nal ne, sta no wi ska pro ku ra to rów
ape la cyj nych i okrę go wych, pre ze si są dów ape la cyj nych i okrę go wych).

4) Zmo bi li zo wa nie sę dziow skich sił PPR -owskich i PPS -owskich i stwo rze nie z nich
wy dzia łów w są dach okrę go wych i są dach ape la cyj nych, a na stęp nie izby w Są dzie Naj -
wyż szym (wy star czy w tym ce lu oko ło 150–180 sę dziów), któ rym zo sta ną pod da ne spra -
wy o prze stęp stwa go spo dar cze, a na stęp nie o prze stęp stwa szcze gól nie nie bez piecz ne
w okre sie od bu do wy pań stwa. W ten spo sób na stą pi stop nio we przej ście od kom pe ten cji
są dów woj sko wych do są dow nic twa po wszech ne go.
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5) Przy stą pie nie do zor ga ni zo wa nia wy od ręb nio nej pro ku ra tu ry na wzór so wiec ki
i szwaj car ski.

6) W okre sie przej ścio wym – aż do chwi li cał ko wi te go opa no wa nia są dow nic -
twa – do wal ki z prze stęp czo ścią ma so wą i sa bo ta żem go spo dar czym utrzy mać Ko mi sję
Spe cjal ną. 

7) Aż do chwi li stwo rze nia i opa no wa nia no wych kadr nie prze pro wa dzać re or ga ni -
za cji są dow nic twa i za sad ni czych re form w za kre sie pra wa ma te rial ne go i pro ce so we go.
Ist nie ją ce usta wy wy star cza ją do na szych ce lów, by le by je umie jęt nie i szyb ko sto so wać.

8) Dal sza roz bu do wa za wo do we go szkol nic twa praw ni cze go.
9) Zmia na sto sun ku do pra cow ni ków re sor tu i po lep sze nie wa run ków ich pra cy.

War sza wa, dniad sierp nia 1948 r.

Źró�dło:�AAN,�KC�PZPR, 295/VII�-162,�k. 25–35,�mps.
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S T R E S Z C Z E N I E

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych zo sta ła  przyw ró co na przed wo jen na or ga ni za cja są dow nic -
twa po wszech ne go opar ta na utrzy ma nym w mo cy Roz po rzą dze niu Pre zy den ta Rze czy po spo li tej
z dnia 6 lu te go 1928 r. – Pra wo o ustro ju są dów po wszech nych. Do służ by w wy mia rze spra wie -
dli wo ści przy ję to przed wo jen nych praw ni ków. Ta ki stan praw ny zo stał utrzy ma ny do 1950 r. W rze -
czy wi sto ści jed nak od po cząt ku ist nie nia Pol ski Lu do wej na stę po wa ły zmia ny w są dow nic twie po -
wszech nym. Po wo ła no no wy ro dzaj są dów okre śla nych ja ko szcze gól ne, do któ rych na le ża ły
spe cjal ne są dy kar ne oraz wy dzia ły są dów po wszech nych orze ka ją ce w skła dach ław ni czych. Utwo -
rzo no również Komisję Spe cjal ną do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym, a tak -
że po wo ła no są dy lu do we. Do in sty tu cji tych wpro wa dza no oso by  od da ne par tii ko mu ni stycz nej.
Praw ni ków wy cho wa nych i wy kształ co nych w przed wo jen nej Pol sce – zda niem ów cze snej wła -
dzy nie do sto so wa nych do no wej rze czy wi sto ści po li tycz nej – usu wa no z po wszech ne go wy mia ru
spra wie dli wo ści.

Słowa kluczowe: prokuratura, aparat bezpieczeństwa, Najwyższy Trybunał Narodowy,
Ministerstwo Sprawiedliwości, Stefan Kurowski, Polska Partia Robotnicza.

S U M M A R y

After the military operations finished, the pre-war organization of common courts was restored
based on the Regulation of the President of the Polish Republic of 6 February 1928 – The Law
regarding the System of Common Courts. The pre-war lawyers were accepted to serve in the judicial
system. This legal status was maintained until 1950. In reality, however, from the beginning of the
existence of People’s Poland, there were changes in the common judiciary. A new type of court
defined as special was established, which included special criminal courts and common court
departments adjudicating with participation of lay judges. A Special Committee to Fight against
Fraud and Economic Malpractice was also created, as well as people’s courts. People devoted to
the Communist Party were brought into those institutions. Lawyers who had been brought up and
educated in pre-war Poland were considered by authorities ruling at that time as unadjusted to the
new political reality and were removed from the common judicial system. 

Key words: prosecutor’s office, security apparatus, Supreme National Tribunal, Ministry of
Justice, Stefan Kurowski, Polish Workers’ Party.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 269–282

Patryk Pleskot
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)

Polska po „odwilży” 
w oczach angielskiego

dziennikarza.
List Fredericka Scotta Willsa 

z marca 1958 r.

Fre de rick Scott Wills, dzien ni karz bar dzo po pu lar nej bry tyj skiej ga ze ty „Da ily Mir -
ror”1, po raz pierw szy przy je chał do Pol ski na po cząt ku 1958 r. – na za pro sze nie
„Expres su Wie czor ne go”2. Cho ciaż lon dyń ska bul wa rów ka, dla któ rej pra co wał,

po za bry tyj skie wy da rze nia po li tycz ne trak to wa ła dru go pla no wo, po le co no mu zo rien to -
wać się w sy tu acji Pol ski tuż po go muł kow skiej „od wil ży”. Po byt w PRL spodo bał mu
się (i je go mo co daw com) na ty le, że po wra cał tu jesz cze pięć ra zy – aż do 1972 r.

W do stęp nych źró dłach an giel skich i ar chi wach „Da ily Mir ror” trud no zna leźć ja kie -
kol wiek in for ma cje bio gra ficz ne do ty czą ce dzien ni ka rza. Nie spo sób do trzeć na wet do je -
go tek stów po świę co nych Pol sce. W in ter ne to wej ba zie z ar chi wal ny mi nu me ra mi ga ze ty
wśród kil ku dzie się ciu tek stów Wil l sa ża den nie jest po świę co ny PRL, na to miast zde cy -
do wa nie prze wa ża ją w nich za gad nie nia zwią za ne z te ma ty ką so wiec ką. Ana li za tre ści
ar ty ku łów wska zu je, że au tor sta rał się przed sta wiać fak ty i uni kać bez po śred nich ocen,
a ob raz blo ku wschod nie go, ja ki się z nich wy ła nia, nie jest cał ko wi cie ne ga tyw ny3.

Garść in for ma cji bio gra ficz nych do ty czą cych Wil l sa zgro ma dzi ła Służ ba Bez pie czeń -
stwa, acz kol wiek na le ży do nich pod cho dzić z dy stan sem. We dług tych da nych Fre de -
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1 „Da ily Mir ror” – bry tyj ski dzien nik bul wa ro wy za ło żo ny w Lon dy nie w 1903 r. Od lat pięć dzie sią -
tych sprze da wał się w kil ku mi lio no wym na kła dzie.

2 „Express Wie czor ny” – dzien nik po po łu dnio wy wy da wa ny w la tach 1946–1999; do 1948 r. pod le -
gał PPS, do 1990 r. – PZPR.

3 Zob. https://www.bri ti sh new spa pe rar chi ve.co.uk/se arch/re sults?ContentType=Ar tic le&FreeSearch
=&PhraseSearch=&SomeSearch=Fre de rick%20Wills&AnySearch=&NotSearch=&SortOrder=
&FrontPage=&Re gion=&Co un ty=&Pla ce=&NewspaperTitle=Da ily%20Mir ror&Public
Tag=&IssueId=&pa ge=4 (do stęp 6 VIII 2018 r.).
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rick S. Wills uro dził się 6 ma ja 1918 r. w Wal l send nie da le ko New ca stle, w nie za moż nej
ro dzi nie ro bot ni czej. W cza sie II woj ny świa to wej słu żył w lot nic twie (w bli żej nie okreś -
lo nej „jed no st ce wy wia dow czej”). Miał do stać się do nie wo li nie miec kiej, w któ rej na -
wią zał kon tak ty z żoł nie rza mi so wiec ki mi. Na uczył się od nich ję zy ka ro syj skie go,
któ re go zna jo mość przy da ła mu się póź niej, kie dy spe cja li zo wał się w te ma ty ce wschod -
niej. W „Da ily Mir ror” pra co wał od 1948 r. Pla no wał zo stać ko re spon den tem ga ze ty
w Mo skwie, do cze go naj praw do po dob niej nie do szło. W cha rak te ry sty ce spo rzą dzo nej
w 1971 r. przez pol ski kontr wy wiad zwra ca no uwa gę, że Wills prze ży wał w tym mo men -
cie trud no ści ro dzin ne (se pa ra cja z żo ną), ce cho wa ła go skłon ność do nad uży wa nia al -
ko ho lu i szu ka nia to wa rzy stwa ko biet4. Au tor nie był w sta nie w peł ni zwe ry fi ko wać tych
in for ma cji5. 

Ko re spon dent już pod czas swej pierw szej wi zy ty w Pol sce na po cząt ku 1958 r. wzbu -
dził za in te re so wa nie no wo utwo rzo nej Służ by Bez pie czeń stwa. Nie zna my kon kret nych
oko licz no ści i po wo dów, któ re za de cy do wa ły o je go przy jeź dzie za że la zną kur ty nę.
Może my się je dy nie do my ślać, że klu czo we by ły wy da rze nia po li tycz ne. Te ma ty ka Euro -
py Wschod niej by ła wte dy „go rą ca”: re fe rat Ni ki ty Chrusz czo wa kry ty ku ją cy błę dy
i wypa cze nia sta li ni zmu, wy gło szo ny w lu tym 1956 r. i sta no wią cy (w róż nym stop niu
w za leż no ści od pań stwa) ka ta li za tor li be ral nych prze mian, re wol ta po znań ska z czerw -
ca, po wrót Wła dy sła wa Go muł ki do wła dzy w paź dzier ni ku i nie mal rów no le gła in wa -
zja so wiec ka na Wę gry – wszyst kie te czyn ni ki spra wia ły, że kra je „re al ne go so cja li zmu”
wzbu dza ły za in te re so wa nie za rów no za chod nich spo łe czeństw, jak i me diów.

Jed no cze śnie pe ere low ski kontr wy wiad to wła śnie dzien ni karzy wraz z dy plo ma ta -
mi trak to wał ja ko szcze gól nie nie bez piecz ne śro do wi sko i „wy lę gar nię” szpie gów obcych
wy wia dów6. Dla te go też naj szyb ciej oso bą Wil l sa za in te re so wał się Wy dział II De par ta -
men tu II MSW, spe cja li zu ją cy się w dzia ła niach „na od cin ku bry tyj skim”7. Spra wę zło -
żo no do ar chi wum do pie ro w 1975 r.8

Na zwi sko Wil l sa po ja wia się rów nież w szer szym roz pra co wa niu o kryp to ni mie
„Dzien ni ka rze”, w ra mach któ re go „bez pie ka” in wi gi lo wa ła śro do wi sko za chod nich ko -
re spon den tów9. Co cie ka we, w dru giej po ło wie lat sześć dzie sią tych Wills wzbu dził tak -
że za in te re so wa nie De par ta men tu I MSW (wy wia du), w któ rym na te mat dzien ni ka rza
przy go to wa no tzw. ma te ria ły wstęp ne o kryp to ni mie „Spen cer”. Nie by ło to jed nak głę -
bo kie roz pra co wa nie, a spra wę za mknię to w ko lej nej de ka dzie10.
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4 AIPN, 01208/1720, No tat ka na te mat Fre de ric ka Scot ta Wil l sa spo rzą dzo na w Wy dzia le II De par -
ta men tu II MSW, 14 XII 1971 r., k. 5–6. W in nym do ku men cie stwier dzo no, że Wills pod czas woj ny
słu żył ja ko czło nek za ło gi bom bow ca i miał oka zję po znać pol skich lot ni ków. Zob. ibi�dem, No tat ka na te -
mat Fre de ric ka Scot ta Wil l sa spo rzą dzo na w Wy dzia le II De par ta men tu II MSW na pod sta wie in for ma -
cji z Wy dzia łu III De par ta men tu I MSW, 13 I 1972 r., k. 37.

5 Pod ję ta pró ba od na le zie nia tecz ki per so nal nej Wil l sa w ar chi wach bry tyj skich nie przy nio sła re -
zul ta tów.

6 K. Per sak, Spra�wa�Hen�ry�ka�Hol�lan�da, War sza wa 2006, pas�sim; P. Ple skot, Dy�plo�ma�ta,�czy�li�szpieg?
Dzia�łal�ność�służb�kontr�wy�wia�dow�czych�PRL�wo�bec�za�chod�nich�pla�có�wek�dy�plo�ma�tycz�nych�w War�sza�-
wie�(1956–1989), cz. I: Ge�ne�ra�lia, War sza wa 2013, pas�sim.

7 P. Ple skot, Dy�plo�ma�ta,�czy�li�szpieg?..., s. 60–61, 85, 94.
8 AIPN, 2911/1, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na Biu ra „C” MSW: Fre de rick Wills, b.d., b.p.
9 AIPN, 00231/219, t. 1–37. Na zwi sko Wil l sa po ja wia się w to mie 2.
10 AIPN, 003195/431.

13_Pleskot:PA IPN 11  01.07.2019  14:26  Strona 270



Polska po „odwilży” w oczach angielskiego dziennikarza...
D

o
k

u
m

en
t

y

271

Wniosek naczelnika Wydziału „T” KW MO w Warszawie 

o założenie podsłuchu w pokoju hotelowym Fredericka Scotta Willsa. 

Warszawa, 1969 r. AIPN, 003195/431

AIPN
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Po dej rze nia, ja kie wy su wa no w sto sun ku do Bry tyj czy ka, by ły ty po we dla pol skich
or ga nów bez pie czeń stwa. Za rzu ca no mu przede wszyst kim współ pra cę z an giel ski mi
służ ba mi spe cjal ny mi i utrzy my wa nie kon tak tów z oby wa te la mi pol ski mi (głów nie dzien -
ni ka rza mi) w ce lu zbie ra nia in for ma cji wy wia dow czych. Za kla sycz ne moż na rów nież
uznać me to dy in wi gi la cji Wil l sa, któ re pla no wa no za sto so wać: wy ko rzy sta nie tech ni ki
ope ra cyj nej, taj na ob ser wa cja i per lu stra cja ko re spon den cji. Cha rak ter spra wy „Dzien ni -
ka rze”, w ra mach któ rej in te re so wa no się więk szą gru pą osób, spra wia, że nie spo sób
jed no znacz nie stwier dzić, w ja kim stop niu zre ali zo wa no za kła da ne ce le i ja kie kon kret -
nie me to dy – prócz per lu stra cji – za sto so wa no. Nie wy klu czo ne, że prze glą da nie ko re -
spon den cji by ło je dy ną for mą roz pra co wa nia. Tak czy ina czej, pro wa dzo ne dzia ła nia nie
przy nio sły po twier dze nia wy żej wspo mnia nych ogól ni ko wych oskar żeń.

Dla cze go więc war to się gnąć do tej spra wy, sko ro jest ty po wa? Po pierw sze, nie tak
czę sto w do ku men ta cji te go ty pu moż na zna leźć oca la łe ma te ria ły zdo by te w wy ni ku per -
lu stra cji ko re spon den cji (pro wa dzo nej na szcze blu cen tra li przez Biu ro „W” MSW).
W tym przy pad ku za cho wał się cho ciaż by pry wat ny list Wil l sa do żo ny z 23 stycz -
nia 1958 r., któ ry stał się przed mio tem ni niej szej edy cji. Ory gi nał an giel ski praw do po -
dob nie do tarł do ad re sat ki – w każ dym ra zie bra ku je go w do ku men ta cji. Po dro dze zo stał
jed nak prze ję ty przez Biu ro „W” i prze tłu ma czo ny – na dość sła bym po zio mie ję zy ko -
wym – na ję zyk pol ski. Po dru gie, w ana li zie te go ro dza ju ma te ria łów war to obrać nie
ty le per spek ty wę SB i zre kon stru ować jej dzia ła nia wo bec za gra nicz ne go ko re spon den -
ta, ile sku pić się wła śnie na nim sa mym i zo ba czyć, w ja ki spo sób, ja ko oso ba z ze wnątrz,
po strze gał pol ską rze czy wi stość, któ rej do świad czył. Wills w pry wat nym li ście dzie li się
z bli ski mi swo imi spo strze że nia mi. Je go wie dza o Pol sce jest dość po wierz chow na i nie
za wsze traf na11, a styl li stu cha otycz ny, nie mniej (a mo że wła śnie dla te go) ma on nie ba -
ga tel ną – choć rzecz ja sna su biek tyw ną i wy biór czą – war tość po znaw czą. W tym sen sie
ar ty kuł ten sta no wi swe go ro dza ju kon ty nu ację tek stu opu bli ko wa ne go w „Prze glą dzie
Ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” w 2013 r., opi su ją ce go spo strze że nia i ko -
men ta rze au stra lij skie go am ba sa do ra w War sza wie z po cząt ku lat osiem dzie sią tych12.

Na ko niec war to za sta no wić się, czy po wyż szy list wy cho dził w ja kiś spo sób na prze -
ciw po dej rze niom kontr wy wia du o szpie gow skiej dzia łal no ści Fre de ric ka Wil l sa. Czy
w li ście do żo ny po trzeb ne by ły te wszyst kie in for ma cje o po dró żach, roz mo wach, kwe -
stio na riu szach, lun chach, obia dach, ko la cjach i spo tka niach? Czy mo gło tu się kryć ja -
kieś dru gie dno? Trud no zna leźć ja kiś prze ko nu ją cy punkt za cze pie nia dla ta kiej hi po te zy.
Nie wia do mo na wet, czy nadaw ca li stu był świa do my kon tro lo wa nia ko re spon den cji
przez SB. Jest to praw do po dob ne – być mo że wła śnie z te go po wo du nie po da je np. na -
zwi ska pol skie go dzien ni ka rza, któ ry sie dział w wię zie niu, czy też per so na liów ko re -
spon den ta As so cia ted Press, z któ rym udał się do sej mu.

Naj bar dziej praw do po dob ne jest roz wią za nie naj prost sze, a więc sło wa sa me go dzien -
ni ka rza: „Mo że to nie bę dzie cię in te re so wa ło, ale ja chcę na pi sać, [bo] po po wro cie ła -
twiej przy po mnę so bie te wszyst kie spra wy i bę dę mógł po rów nać z in ny mi no tat ka mi,
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11 W edy cji źró dło wej w przy pi sach zo sta ły od no to wa ne tyl ko naj bar dziej ja skra we prze kła ma nia
fak to gra ficz ne.

12 P. Ple skot, Pol�ska�w oczach�Au�stra�lij�czy�ka.�Wspo�mnie�nia�au�stra�lij�skie�go�am�ba�sa�do�ra�Joh�na�Bur�-
ges�sa�z po�by�tu�w War�sza�wie�w la�tach 1980–1984, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2013, t. 6, s. 429–436.
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ja kie ro bię”. Wills trak to wał więc li sty do żo ny ja ko for mę no tatek dotyczących swo ich
dzia łań i wra żeń z Pol ski, któ re za mie rzał wy ko rzy stać w pra cy. Oczy wi ście za wsze moż -
na do po wie dzieć, że owe zapiski mo gły tra fiać rów nież do ofi ce rów Se cret In tel li gen ce
Se rvi ce. Wy da je się jed nak, że dłu go trwa ła in wi gi la cja Bry tyj czy ka, pro wa dzo na przez
kontr wy wiad PRL, by ła bar dziej skut kiem biu ro kra tycz ne go roz pę du niż re al nie udo ku -
men to wa nych za gro żeń.

Hi sto ria pierw szej po dró ży do Pol ski i li stów Wil l sa ma jesz cze je den, nie ocze ki wa -
ny wy miar – o ile wie rzyć do nie sie niom „bez pie ki”. We dług De par ta men tu II MSW
dzien ni karz już po po wro cie do do mu za czął pi sać no wą se rię li stów: tym ra zem do ko -
chan ki, mło dej dzien ni kar ki z „Expres su Wie czor ne go” o imie niu Ali na, któ rą miał po -
znać wła śnie w Pol sce. Mał żon ka po dob no na tra fi ła na tę ko re spon den cję, a ca ła spra wa
sta ła się przy czy ną se pa ra cji Wil l sów13. Ile ra cji jest w tych sło wach? Być mo że usta le -
nie praw dy na tym po lu jest jesz cze trud niej sze niż okre śle nie z cał ko wi tą pew no ścią re -
la cji Wil l sa z bry tyj ski mi służ ba mi spe cjal ny mi.

*    *   *

Edy cję źró dła przy go to wa no zgod nie z in struk cją wy daw ni czą IPN14. Część – przede
wszyst kim mniej zna nych – osób czy wy da rzeń opa trzo no przy pi sa mi wy ja śnia ją cy mi
lub do po wia da ją cy mi in for ma cje za war te w edy to wa nym do ku men cie. Nie za wsze jed -
nak (szcze gól nie w przy pad ku da nych per so nal nych) by ło moż li we usta le nie na wet pod -
sta wo wych informacji.

Polska po „odwilży” w oczach angielskiego dziennikarza...
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13 AIPN, 01208/1720, No tat ka na te mat Fre de ric ka Scot ta Wil l sa spo rzą dzo na w Wy dzia le II De par -
ta men tu II MSW na pod sta wie in for ma cji z Wy dzia łu III De par ta men tu I MSW, 13 I 1972 r., k. 37.

14 Zob. https://in tra net.ipn.gov.pl/por tal/sys tem/fi les/in struk cja+wy daw ni cza -ver.2018.03.28_0.pdf
(do stęp 14 I 2019 r.).
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TEKST ŹRÓ DŁA

1958�ma�rzec 7,�War�sza�wa�–�List�ko�re�spon�den�ta�dzien�ni�ka�„Da�ily�Mir�ror”�w War�sza�wie
Fre�de�ric�ka�Scotta�Wil�l�sa�do żo�ny

Tłu ma cze nie z an giel skie go
War sza wa, dn[ia] 7 III 1958 r.

Ści śle taj ne

*   *   *

Adr[esat] Pa ni F.S. Wills, 63 aFitzjohns Ave nu ea

Lon dyn, N.W. 3
Ho tel Bri stol, War sza wa

Kra kow skie Przed mie ście
23 stycz nia 1958 [r.]

Mo ja Dro ga Si le en1,
ju tro o go dzi nie 6.15 przy je dzie po mnie sa mo chód i za wie zie mnie na dwo rzec. Jadę

do Za ko pa ne go – pięk nej pol skiej miej sco wo ści spor tów zi mo wych, po ło żo nej w gó rach
Ta trach, na po łu dniu Pol ski przy cze skiejb gra ni cy. Te raz za czy nam opi sy wać Ci cmo ją
po dróżc. Je stem pe wien, że Ca th le en też bę dzie za in te re so wa na tym, cho ciaż wąt pię, czy
Gi le en ze chce sie dzieć nad czy ta niem tak dłu gie go li stu2.

Le szek Wy sznac ki3 je dzie ze mną, bar dzo się cie szę. On jest na praw dę bar dzo mi -
łym czło wie kiem i jest lu bia ny przez ca ły swój per so nel – ko mu ni stycz ny i nie ko mu ni -
stycz ny. Oczy wi ście wo lał bym, że by Jan4 po je chał ze mną ze wzglę du na je go zna jo mość
ję zy ka an giel skie go, ale pan Po lak, je go re dak tor za gra nicz ny, nie mo że go pu ścić. Wszy -
scy z „Expres su Wie czor ne go” są bar dzo sym pa tycz ni, na przy kład Jan zo sta wił w ho te -
lu pod pin kę fu trza ną do mo je go płasz cza. Po wie dział: „W gó rach jest bar dzo zim no, mu si
pan no sić wszyst kie swo je pu lo we ry. Ale słoń ce grze je moc no – nie tak jak w War sza -
wie, śnieg pa da po wo li, ale sta le”. Spę dzę trzy dni w Za ko pa nem, a po tem udam się do in -
nych miej sco wo ści.

Pro gram przed sta wia się na stę pu ją co:
– pią tek, 24 I [19]58 [r.], godz. 7.00 – au to bus od jeż dża do Za ko pa ne go, godz. 16.00

– przy jazd do Za ko pa ne go;
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a–a W ory�gi�na�le:�Fitz Joh nes Ave nue.
b Tak�w ory�gi�na�le.
c–c W ory�gi�na�le: o mo jej po dró ży.
1 Cho dzi o żo nę Fre de ric ka Wil l sa.
2 Praw do po dob nie cho dzi o cór ki Wil l sa. Z ma te ria łów SB wy ni ka, że miał dwie cór ki, nie po da no

jed nak ich imion. Kwe ren da w źró dłach bry tyj skich (głów nie in ter ne to wych) nie przy nio sła jed no znacz -
ne go po twier dze nia.

3 Le szek Wy sznac ki (1919–1991) – dzien ni karz; re dak tor na czel ny „Expres su Wie czor ne go” 
(1954–1958), ty go dni ka „Sto li ca” (1958–1989), czło nek PPR/PZPR od 1943 r.

4 Praw do po dob nie Jan Szczer biń ski – dzien ni karz „Expres su Wie czor ne go”.
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– so bo ta–nie dzie la, 24–26 I [19]58 [r.] – po byt w Za ko pa nem (ho tel Or bis, uli ca Ko -
ściusz ki);

– po nie dzia łek, 27 I [19]58 [r.] – wy jazd z Za ko pa ne go do Kra ko wa (ho tel Fran cu -
ski);

– wto rek, 28 I [19]58 [r.] – wy jazd z Kra ko wa do Ka to wic (ho tel Mo no pol);
– śro da, 29 I [19]58 [r.] – wy jazd z Ka to wicd do Opo la i Wro cła wia;
– czwar tek, 30 I [19]58 [r.] – po wrót do War sza wy, w po łu dnie.
Bar dzo tę sk nię za To bą, ko cha na. Chciał bym, że byś Ty po je cha ła ze mną. Mam na -

dzie ję, że uda mi się [to] za ła twić i dru gi raz po ja dę z To bą. Jan ża łu je, że wcze śniej nie
po my ślał o tym. Te raz opo wiem Ci o mo jej do tych cza so wej wi zy cie. Mia łem kło pot z sa -
mo lo tem i swo imi ba ga ża mi, ale w koń cu wszyst ko uło ży ło się do brze. Kie dy przy je cha -
łem do War sza wy w po nie dzia łek o go dzi nie 5.30, Jan Szczer biń ski otrzy mał kil ka de pesz
od no śnie [do] mo jej oso by. Li nie lot ni cze „Sa be na”5 wy sła ły de pe szę do „Expres su Wie -
czor ne go” z za wia do mie niem, że bę dę opóź nio ny o 20 mi nut.

Pol skie Li nie Lot ni cze „Lot” (Bruk se la–Ber lin–Pra ga) wy sła ły mo ją de pe szę do władz
lot ni ska, a te po wia do mi ły Ja na. Jan cze kał na mnie i za wiózł mnie do ho te lu. Do sta łem
du ży po kój z okna mi wy cho dzą cy mi na Kra kow skie Przed mie ście – z ła zien ką i cen tral -
nym ogrze wa niem.

Na stęp nie po szli śmy do ja dal ni coś zjeść, ale by ła za mknię ta. Kel ner wy ja śnił, że
dzisiaj wie czo rem jest bal ma sko wy, ale otwar ta jest ma ła ja dal nia na gó rze. Jed nak tam
było peł no lu dzi. Wzię li śmy z Ja nem tak sów kę i po je cha li śmy po szu kać cze goś do
jedzenia. Naj pierw po je cha li śmy na Sta re Mia sto, któ re zo sta ło znisz czo ne przez Niem -
ców w cza sie po wsta nia war szaw skie go w 1944 r. Te raz zo sta ło cał ko wi cie od bu do wa ne
w sty lu XVI w. Nie któ re do my ma ją po trzy okna i na le ża ły do kup ców. In ne ma ją po czte -
ry okna i te na le ża ły tyl ko do szlach ty.

Sta ra li śmy się do stać do re stau ra cji „Kro ko dyl”, ale by ła za mknię ta. W koń cu zna -
leź li śmy miej sce w „Ra ry ta sie”. Jest to przy jem na re stau ra cja, ale bar dzo dro ga. Nie by -
łem tam dłu go, wo la łem pójść do ho te lu al bo do Klu bu Pra so we go lub in ne go klu bu czy
gdzie in dziej, gdzie moż na zjeść obiad w ce nie 40 zł …b. Zja dłem bef sztyk. Po la cy je dzą
wo ło wi nę, cie lę ci nę i wie przo wi nę, nie je dzą ba ra ni ny. W Pol sce ma ło jest owiec. Nie
je dzą rów nież du żo ryb, cho ciaż w ja dło spi sie jest du żo dań z ryb. Zja dłem bar dzo smacz -
ną ry bę – san da cza.

W cza sie po sił ku roz ma wia łem z Ja nem na te mat róż nych pol skich pro ble mów, ogól -
nie. Mo że to nie bę dzie Cię in te re so wa ło, ale ja chcę na pi sać, [bo] po po wro cie ła twiej
przy po mnę so bie te wszyst kie spra wy i bę dę mógł po rów nać z in ny mi no tat ka mi, ja kie
ro bię. Kuth Wa ter6 …b też tak ro bił, kie dy był w Ro sji.

Mó wił on [Jan] na te mat wol no ści sło wa, któ ra jest naj waż niej szą zdo by czą pol skie -
go paź dzier ni ka 1956 r. – „ma łe go paź dzier ni ka”, jak Po la cy na zy wa ją swo ją bez kr wa -
wą re wo lu cję7, któ ra przy wró ci ła Go muł ce8 wła dzę. Lu dzie za czę li mó wić swo bod nie,
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d W ory�gi�na�le: Kra ko wa.
5 „Sa be na” – bel gij skie li nie lot ni cze funk cjo nu ją ce w la tach 1923–2001.
6 Imię i na zwi sko za pew ne prze ina czo ne. Praw do po dob nie cho dzi o in ne go dzien ni ka rza – zna jo -

me go Wil l sa.
7 Wills, uży wa jąc okre śle nia „bez kr wa wa re wo lu cja”, naj pew niej od no si się na za sa dzie kon tra stu

do rów no le głych wy da rzeń na Wę grzech, gdzie do szło do in ter wen cji so wiec kiej, któ ra po ło ży ła kres 
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po nie waż taj na po li cja zo sta ła zli kwi do wa na9 i od te go cza su lu dzie nie prze sta ją mó wić
(przed paź dzier ni kiem 1956 r. po li cja by ła bar dzo nie bez piecz na. Wie lu lu dzi aresz to wa -
no i wię zio no za nic10). W po nie dzia łek spo tka łem pew ne go pol skie go dzien ni ka rza, któ -
ry sie dział w wię zie niu 2 i pół ro ku ja ko „szpieg”, cho ciaż wy ko ny wał zwy kłą pra cę dla
za gra nicz nej agen cji pra so we je.

Jan mó wił rów nież o mo ral no ści lu dzi. Po wie dział, że cho ciaż lu dzie pra cu ją dłu gie
go dzi ny, to jed nak nie pra cu ją cięż ko. Po „ma łym paź dzier ni ku” od no si ło się wra że nie,
że sy tu acja uło ży się do brze, ale Go muł ka jest tyl ko jed nym czło wie kiem, a Pol ska jest
roz le głym kra jem o sta le wzra sta ją cej licz bie lud no ści. Ist nie je plan ku po wa nia to wa rów
kon sump cyj nych, jak pra lek, sa mo cho dów, sys te mem ra tal nym.

Wra ca jąc do do mu, za uwa ży łem, że uli ce są sze ro kie i dłu gie, przez któ re bie gną li -
nie tram wa jo we i tro lej bu so we, jak w Edyn bur gu. Lu dzie są bar dzo grzecz ni. Roz mo wę
za czy na ją od słów: „pro szę pa na, pro szę pa ni”.

W nie dzie lę spa łem do go dzi ny 9.00. O go dzi nie 10.00 przy nie sio no mi do po ko ju
her ba tę bez mle ka i cy try ny. Oczy wi ście mle ka ni gdy nie po da je się do her ba ty, a cy try -
nę po da ją, je że li pro si się o nią. Na śnia da nie jest do wy bo ru szyn ka z jaj ka mi, jaj ka
po wie deń sku, omlet, buł ki, ma sło i dżem, her ba ta al bo ka wa (nie bar dzo po dob na do ka -
wy). Ki lo gram ka wy kosz tu je 300 zł al bo pół mie sięcz nej pen sji naj ni żej upo sa żo nych
ro bot ni ków. O go dzi nie 14.00 przy szedł do mnie do ho te lu Jan ze swo ją żo ną – przy jem -
ną ko bie tą o czer wo nych po licz kach, któ rej [pierw szy] mąż zgi nął w War sza wie w cza -
sie woj ny. Jej cór kę Kry sty nę, w wie ku 12 lat, Jan uwa ża za swo ją wła sną cór kę, jak ma łą
Jol kę, któ ra jest w wie ku Gi le en.

Po je cha li śmy tak sów ką do Klu bu Pra so we go11 na obiad. Tak sów ki po dob ne są
do zwy kłych sa mo cho dów, tyl ko wo kół ma ją pas w kształ cie sza chow ni cy. Są cał kiem
ta nie, ta ry fa wy no si 2 zł nie za leż nie od od le gło ści. Obiad w klu bie był przy jem ny – ja -
rzy ny z …b, szny cel po wie deń sku i tort – cze ko la do we ciast ko. Póź niej przy szedł Le -
szek [Wy sznac ki] i za brał nas do in nej re stau ra cji na her ba tę lub ka wę. Bar dzo ucie szył
się ze spo tka nia ze mną i ser decz nie po wi tał mnie …b. Na stęp nie Jan po szedł z żo ną
do do mu, a ja i Le szek po szli śmy uli cą No wy Świat – pięk na uli ca od bu do wa na z gru -
zów, po dob nie jak ca ła War sza wa. Zje dli śmy obiad w klu bie ar ty stów, roz ma wia li śmy
na te mat róż nych spraw – en tu zja zmo wał się no wą po li ty ką rol ną12, jak i Jan.
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wę gier skiej „od wil ży”. Tym cza sem w PRL w dru giej po ło wie 1956 r. do szło do prze ło mu po li tycz no -
-spo łecz ne go po le ga ją ce go na zmia nie eki py rzą dzą cej (I se kre ta rzem PZPR zo stał 21 X 1956 r. Wła dy -
sław Go muł ka), a tak że na zła go dze niu opre syj no ści pa nu ją ce go sys te mu (np. wy pusz cze nie więk szo ści
więź niów po li tycz nych, cza so wa li be ra li za cja cen zu ry).

e Na le�wym�mar�gi�ne�sie�od�ręcz�nie�do�pi�sa�no�nie�czy�tel�ne�na�zwi�sko.
8 Wła dy sław Go muł ka (1905–1982) – po li tyk ko mu ni stycz ny; czło nek KPP (1926–1938), I se kre -

tarz KC PPR (1943–1948), po seł na Sejm Usta wo daw czy/PRL (1947–1972); wię zio ny (1951–1954); I se -
kre tarz KC PZPR (1956–1970). 

9 In for ma cja rzecz ja sna nie praw dzi wa – w miej sce Urzę du Bez pie czeń stwa i Ko mi te tu do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go pod koniec 1956 r. po wsta ła Służ ba Bez pie czeń stwa w ra mach zre for mo -
wa ne go Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych.

10 Wills wska zu je tu na re pre sje okre su sta li now skie go.
11 Praw do po dob nie cho dzi o re stau ra cję w Do mu Dzien ni ka rza przy ul. Fok sal.
12 Cho dzi głów nie o re zy gna cję władz PRL z cał ko wi tej ko lek ty wi za cji rol nic twa, usank cjo no wa nie

przej mo wa nia zie mi przez chło pów i lep szą apro wi za cję.
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Po tem od by li śmy z Lesz kiem spa cer wzdłuż Alej Je ro zo lim skich, prze szli śmy ko ło
tor tu we sel ne go – Pa ła cu Kul tu ry – aż do re dak cji „Expres su Wie czor ne go” pod nr. 125.
[Le szek] opo wia dał mi o prze peł nio nych środ kach ko mu ni ka cji. Lu dzie lgną do tram wa -
jów jak mu chy do mio du w go dzi nach naj więk sze go ru chu.

W re dak cji by li śmy o go dzi nie 9.00 i Le szek mu siał wy ko nać tro chę pra cy. Spo tka -
łem róż nych człon ków nie dziel ne go …b. Czy oni mó wią po an giel sku? – za py ta łem re -
dak to ra, któ ry chce od wie dzić Lon dyn w paź dzier ni ku.

Dzi siaj spo tka łem pa na Ste fa na Ste fań skie go13, jed ne go z dwóch za stęp ców re dak to -
ra (dru gim za stęp cą jest pan Wolf14). Przed sta wił się ja ko zły Wolf (wilk) biu ra, po nie -
waż za ła twia wszyst kie spra wy fi nan so we. Nie wąt pli wie, wy mia na dzien ni ka rzy
po mię dzy „Expres sem Wie czor nym” a „Da ily Mir ror” bez trud no ści de wi zo wych by ła
po my słem Lesz ka, ale wy da je się, że nikt z „Da ily Mir ror” nie zro zu miał te go.

W po nie dzia łek zno wu uda łem się do re dak cji „Expres su Wie czor ne go”, aby spo tkać
niż szych pra cow ni ków re dak cji oraz re dak to ra nie dziel ne go ga ze ty f„Ku li sy”f15 pa na 
Sih16 …b. Sie dzie li śmy w wy god nym ga bi ne cie Lesz ka, pi jąc her ba tę i dys ku tu jąc o pol -
skich pro ble mach. Jed na rzecz jest na praw dę za dzi wia ją ca, a mia no wi cie no wa po li ty ka
rol na Go muł ki przy dzie la nia zie mi in dy wi du al nym go spo da rzom. Po ro ku nie po zo sta ło
du żo nie upra wia nej zie mi. Za ora no każ dy skra wek zie mi. Rok te mu du żo zie mi le ża ło
odło giem, po nie waż chło pi po sia da ją cy zie mię wy je cha li do miast. Te raz wszy scy wró -
ci li. Pro du ku je się wię cej ar ty ku łów żyw no ścio wych. Jed nak jest jed na nie do bra rzecz
o zna cze niu lo kal nym. Ogrod ni cy z oko lic War sza wy, „ba dy la rze”, któ rzy [w]zbo ga ci li
się, nie pła cą po dat ków i de ner wu ją tym ro bot ni ków prze my słu, któ rych pła ce nie wzros -
ły. Na tar gu wa rzyw ni czym or ga ni za cje „gang ster skie” uro sły do roz mia rów chi ca gow -
skie go pro ble mu, cho ciaż bez bro ni pal nej.

Wód ka jest po waż nym pro ble mem. Ma ło jest do na by cia i ku pie niab to wa rów kon -
sump cyj nych i lu dzie ku pu ją tyl ko wód kę, któ rej jest do sta tecz na ilość. Kie dy bę dzie
moż na ku pić wię cej to wa rów kon sump cyj nych, to wte dy spad nie sprze daż wód ki.

Po ran nych roz mo wach wró ci łem do ho te lu i spo tka łem Co li na Fro sta, ko re spon den -
ta As so cia ted Press17. Je go za stęp ca za ła twił za bra nie mnie do sej mu na stęp ne go dnia.
W po nie dzia łek wie czo rem je den z człon ków re dak cji za brał mnie na dwa fil my do ki na
„Ilu zjon”. Oglą da li śmy nie miec ki film do ku men tal ny o in wa zji na Pol skę w ro ku 1939
i pol ski film do ku men tal ny zro bio ny w 1944 r. w cza sie po wsta nia war szaw skie go. Film
ten przed sta wia wal kę ar mii pod ziem nej18 z Niem ca mi. Ko la cję zje dli śmy w „Kro ko dy -
lu” na Sta rym Mie ście. Lu dzie tań czy li tan go, rum bę, …b, sam bę i rock and rolla. Nie -
któ rzy by li pi ja ni, ale nie spra wia li nie przy jem ne go wra że nia.

Za po mnia łem nad mie nić, że w nie dzie lę …b przy szedł Le szek i wszy scy czwo ro uda -
li śmy się do do mu Ja na przy ul. Stę piń skiej na her ba tę. Tam za sta li śmy Kry sty nę i Jo lan -
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f–f Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
13 Ste fan Ste fań ski (1910–1963) – dzien ni karz, li te rat; za stęp ca re dak to ra na czel ne go łódz kie go „Gło -

su Ro bot ni cze go” (1947–1955) i „Expres su Wie czor ne go” (1955–1963).
14 Je rzy Wolf (1925–2007) – dzien ni karz, tłu macz; czło nek fran cu skie go ru chu opo ru, czło nek re -

dak cji „Expres su Wie czor ne go”.
15 „Ku li sy” by ły so bot nim wy da niem „Expres su Wie czor ne go”.
16 Na zwi sko nie od czy ta ne przez tłu ma cza.
17 As so cia ted Press – ame ry kań ska agen cja pra so wa ty pu non -pro fit ist nie ją ca od 1846 r.
18 Cho dzi o Ar mię Kra jo wą.
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tęg. Na sta wi ły one na mo ją cześć kil ka an giel skich płyt19. (Na stęp nie po da je ty tu ły na -
gra nych pio se nek)20. Bar dzo mi łe dziew czę ta. By ły za chwy co ne, kie dy po ka za łem im
zdję cia Gi le en i Ca th le en. Da łem im dwa zdję cia.

U Ja na je dli śmy ciast ka, pi li śmy her ba tę i cher ry bran dy. Le szek i Jan prze sta li pić
wód kę i dla te go ja nie pi ję du żo. To jest bar dzo do bra rzecz. Nie czu łem się zbyt do brze
po mo jej po dró ży, ale w po nie dzia łek wy pi łem tro chę sal cer skiej wo dy, któ ra po sta wi ła
mnie na no gi.

A te raz wra ca jąc do wtor ku – o go dzi nie 10.00 Jan przy słał sa mo chód do ho te lu i za -
brał mnie i ko re spon den ta As so cia ted Press do sej mu. We szli śmy wej ściem dla po słów
i śle dzi li śmy ob ra dy z ga le rii. Mi ni ster fi nan sów21 wy gło sił prze mó wie nie na te mat
budżetu. Obec ny był pre mier Cy ran kie wicz22, ale nie by ło pa na Go muł ki. Po go dzi nie
uda łem się z mo im przy ja cie lem do re stau ra cji sej mo wej na her ba tę. Przy ja ciel mój mu -
siał odejść od sto li ka, aby po roz ma wiać z …b i usia dła ja kaś Po lka w wie ku 45 lat. Re -
stau ra cja by ła prze peł nio na o tej po rze i ona po wie dzia ła coś po pol sku. Usi ło wa łem
po wie dzieć coś po an giel sku, ale bez re zul ta tu. Po tem stwier dzi łem, że mó wi płyn nie
po ro syj sku. Jest ona po słan ką (za stęp cą23) ze Słup ska, po ło żo ne go w po bli żu Mo rza Bał -
tyc kie go, i le ka rzem cho rób dzie cię cych. Roz ma wia li śmy na te mat pol skie go po stę pu
w wal ce z gruź li cą …b itd. Po tem opo wia da ła o swo im wła snym ży ciu. Jej mąż zgi nął
w cza sie woj ny. „Przez ca łe mo je ży cie by łam ko mu nist ką” – po wie dzia ła. – „Ale mo ja
cór ka nie jest ko mu nist ką. Bar dzo się obie ko cha my, ale ni gdy nie usi ło wa łam zmu sić
jej lub prze ko nać, ale nie chcę, że by cho dzi ła na lek cje re li gii. Nie cho dzi na re li gię, po -
nie waż mnie ko cha i …b nie wstą pi do Związ ku Mło dzie ży So cja li stycz nej”24. Po wie -
dzia ła, że nie któ rzy człon ko wie związ ku uczęsz cza ją na lek cje re li gii, nie mó wiąc o tym
swo im mat kom.

Zno wu Jan przy je chał po mnie do ho te lu i za brał do swo je go do mu. Przy go to wał du -
ży obiadh, któ ry trwał od godz[iny] 2:00 do 4:15. Na obie dzieh tym by ła pa ni S.25, Kry -
sty na i Jo lan tag. Obiadh skła dał się z na stę pu ją cych dań: śle dzie i ry ba w so sie
po mi do ro wym, ozór w ga la re cie, sa la mi, szyn ka, zu pa po mi do ro wa, …b wie przo wi na
z fryt ka mi, tort i wy bór do sko na łych cia ste czek i …b ma cza ne w wi nie na pol ski spo sób,
cze ko la da, słod kie wi no ju go sło wiań skie, cher ry bran dy i ka wa.

Patryk Pleskot
D

o
k

u
m

en
t

y

278

g W ory�gi�na�le: Jo lan da.
h W ory�gi�na�le: śnia da nie.
19 W wy ni ku „od wil ży” roz wi nę ła się wśród wie lu Po la ków (zwłasz cza mło dych) mo da na za chod -

nią kul tu rę, uzna wa ną za bar dziej atrak cyj ną od ro dzi mej.
20 W na wia sie zna lazł się ko men tarz tłu ma cza.
21 W la tach 1952–1960 mi ni strem fi nan sów w rzą dach Bo le sła wa Bie ru ta i Jó ze fa Cy ran kie wi cza

był Ta de usz Die trich (1905–1960) – po li tyk ko mu ni stycz ny; czło nek KC PZPR (od 1948).
22 Jó zef Cy ran kie wicz (1911–1989) – po li tyk so cja li stycz ny i ko mu ni stycz ny; czło nek PPS 

(1931–1948, se kre tarz ge ne ral ny 1945–1948) i PZPR (1948–1989, czło nek KC 1948–1975, se kre tarz
KC 1948–1954, czło nek BP KC 1948–1971); mi ni ster bez te ki (1946–1947), pre mier (1947–1952,
1954–1970), wi ce pre mier (1952–1954), prze wod ni czą cy Ra dy Pań stwa (1970–1972). 

23 Praw do po dob nie cho dzi o za stęp cę po sła – żad na po słan ka Sej mu PRL II ka den cji nie pa su je do po -
da ne go opi su.

24 Zwią zek Mło dzie ży So cja li stycz nej – or ga ni za cja mło dzie żo wa po wsta ła w 1957 r. w miej sce roz -
wią za ne go Związ ku Mło dzie ży Pol skiej. W 1976 r. ZMS zo stał za stą pio ny przez Zwią zek So cja li stycz -
nej Mło dzie ży Pol skiej.

25 Cho dzi naj pew niej o żo nę Ja na Szczer biń skie go.
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Jan wy ja śnił, że po sta no wi li tak jeść co dzien nie. By ło bar dzo przy jem nie. Spóź ni łem
się na spo tka nie z at taché pra so wym am ba sa dy bry tyj skiej, pa nem Ma so nem26. Ale zro -
zu miał to. Non sen sem jest ocze ki wać punk tu al no ści w War sza wie. Nikt nie jest punk tu -
al ny. Środ ki ko mu ni ka cji są bar dzo prze peł nio ne. Nie ma ko lei pod ziem nej, po nie waż
te ren jest piasz czy sty. Je że li jed na oso ba spóź ni się, to spo wo du je wię cej spóź nień w cią -
gu dnia. Na przy kład we wto rek spóź ni łem się na spo tka nie z Ja nem w ho te lu. Oby dwaj
spóź ni li śmy się na obiadh u je go żo ny. Na stęp nie nie mo głem być w am ba sa dzie o umó -
wio nej 2.30. Za te le fo no wa łem i umó wi łem się na go dzi nę 4.30. Przy sze dłem na pią tą.
Pan Ma son za pro sił mnie na obiad, kie dy wró cę z po łu dnio wej czę ści Pol ski.

Śro da by ła bar dzo in te re su ją ca. Jeź dzi łem po mie ście z pa nem An drze jem No wa -
kow skim, 23-let nim dzien ni ka rzem27, któ ry zwie dził już kil ka kra jów. Mie li śmy cie ka -
wy pro gram, któ ry dla mnie spro wa dzał się do nie zli czo nych py tań:

1) Już 14 mie się cy upły nę ło od „paź dzier ni ka”, kie dy Go muł ka po wró cił do wła dzy
i oca lił nie za leż ność Pol ski28. Jak obec nie się czu je cie? Czy je ste ście roz cza ro wa ni?

2) Co was nie po koi (je śli od po wiedź na po przed nie py ta nie bę dzie twier dzą ca, to na -
le ży za dać to py ta nie)?

3) Co naj bar dziej was drę czy?
4) Gdy by pan miał trzy ży cze nia, to co ży czył by pan so bie?
Naj pierw po je cha li śmy win dą na 30i pię tro Pa ła cu Kul tu ry (Ty nie we szła byś tam).

Oglą da li śmy mia sto przy po mo cy ma py. Po tem usie dli śmy na ostat nim pię trze i roz ma -
wia li śmy z dwo ma chłop ca mi w wie ku 23 i 17 lat. Bez wa ha nia po wie dzie li mi swo je
na zwi ska i po da li ad re sy. Star szy mar twił się, po nie waż nie ma jesz cze pra cy. Je go ży -
cze nia: miesz ka nie dla ro dzi ców, mo to cykl i …b. Ży cze nia młod sze go: mo to cykl, chce
zo stać me cha ni kiem sa mo cho do wym (nie mógł do stać się na ta ki kurs i był zmu szo ny
wstą pić do tech ni kum bu dow la ne go), miesz ka nie dla ro dzi ców. Naj więk szym zmar twie -
niem te go chłop ca jest du ża od le głość z do mu do tech ni kum. Miesz ka on na Pra dze,
po dru giej stro nie Wi sły. Prze jazd 13 km tra sy za bie ra mu 70 mi nut cza su. Lek cje roz po -
czy na o go dzi nie 8.10, a wsta je o go dzi nie 6.00.

Na stęp nie po je cha łem z An drze jem na Pra gę na ba zar29, na któ rym moż na wszyst ko
ku pić i wszyst ko sprze dać – łącz nie z do la ra mi i fun ta mi, po dob nie jak na Pet ti co ut
Lane30, róż ni ca po le ga tyl ko na tym, że ce ny są ra czej wyż sze. Na przy kład pu lo wer z dłu -
gi mi rę ka wa mi, w do brym ga tun ku kosz tu je 300 zł – po ło wę mie sięcz nej pen sji naj ni żej
upo sa żo nych ro bot ni ków, któ rzy za ra bia ją 600 zł. Po za tym każ dy ar ty kuł odzie żo wy
mu si po sia dać mar kę fa brycz ną – po wie dział An drzej. „Ale ba zar nie ob słu gu je te go
rodza ju lu dzi”. Lu dzie sto ją cy za stra ga na mi no szą na so bie ty le ubrań, co Eski mo si,
ubrani są w fil co we bu ty i …b. Lu dzie nor mal nie nie no szą ty le odzie ży, a oni no szą
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i W ory�gi�na�le: 27.
26 John Char les Ma son (ur. 1927) – an giel ski dy plo ma ta; II se kre tarz w Am ba sa dzie Wiel kiej Bry ta -

nii w War sza wie (1956–1959). Kontr wy wiad PRL po dej rze wał go o współ pra cę z bry tyj skim wy wia -
dem. Zob. AIPN, 01228/2876, t. 1, Pi smo Wy dzia łu II [?] De par ta men tu II MSW do Wy dzia łu III
Departamen tu I MSW w spra wie dy plo ma tów po dej rza nych o pra cę w bry tyj skim wy wia -
dzie, 11 XII 1964 r., k. 134–136; P. Ple skot, Dy�plo�ma�ta,�czy�li�szpieg?..., s. 363.

27 Brak bliż szych da nych.
28 W sen sie: w PRL nie do szło, w od róż nie niu od Wę gier, do so wiec kiej in wa zji.
29 Cho dzi naj pew niej o Ba zar Ró życ kie go przy ul. Targowej, funk cjo nu ją cy od koń ca XIX w.
30 Cho dzi o Pet ti co at La ne Mar ket – tra dy cyj ny ba zar ulicz ny dzia ła ją cy we wschod nim Lon dy nie.
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wełnia ne pu lo we ry lub swe try, ko bie ty ubra ne są w płasz cze desz czo we lub pal ta. Ro -
syj skie czap ki fu trza ne nie są po pu lar ne. Więk szość męż czyzn no si be re ty i ka pe lu sze.
Tyl ko mi li cja w nie bie skich mun du rach po dob na jest do Ro sjan …b.

W śro dę wie czo rem, wra ca jąc do ho te lu, prze cho dzi łem obok Urzę du Ra dy Mi ni -
strów. Żoł nierz stał na war cie z ka ra bi nem prze wie szo nym przez ra mię i po wie dział coś
do mnie. W pierw szej chwi li by łem tro chę za sko czo ny, za sta na wia jąc się, czy nie na ru -
szy łem ja kie goś prze pi su. Ale on zmarzł i chciał po roz ma wiać. Za py tał, czy znam nie -
miec ki, fran cu ski lub ro syj ski. Chciał wie dzieć, któ ra go dzi na i z wdzięcz no ścią przy jął
an giel skie go pa pie ro sa, któ re go scho wał do kie sze ni na póź niej.

Wa łę sa li śmy się po ba za rze na Pra dze, wy chwa la jąc to wa ry. Sta ra ko bie ta przy stra -
ga nie sprze da wa ła ser wet ki …b.

Z Pra gi uda li śmy się sa mo cho dem służ bo wym na Ko szy ki, gdzie znaj du je się ba zar
po dob ny do ba za ru przy ul. New ca stle31. Tu taj roz ma wia łem z kil ko ma oso ba mi. Wszy -
scy mó wi li swo bod nie i za do wo le ni by li ze spo tka nia cu dzo ziem ca.

Naj pierw roz ma wia łem z po rucz ni kiem. Na mo je py ta nie, któ re wy mie ni łem wy żej,
od po wie dział: „Nie, je stem za do wo lo ny. Do brze jest móc swo bod nie roz ma wiać z każ -
dym o wszyst kim. Chciał bym, że by wzro sła pro duk cja, ale to nie za le ży od pań stwa, tyl -
ko od każ dej ko bie ty i każ de go męż czy zny. Mo je trzy ży cze nia: miesz ka nie, miesz ka nie
i jesz cze raz miesz ka nie32. Mo im naj więk szym zmar twie niem jest to, że mo ja żo na mu si
miesz kać w Po zna niu, a ja sta cjo nu ję w War sza wie, jak tu żyć”.

Wszy scy roz ma wia li przy jaź nie. Ży cze nia jed ne go tech ni ka: zdro wie, po kój, miesz -
ka nie. Pew na sta ra ko bie ta po wie dzia ła mi, że sy tu acja miesz ka nio wa jest cięż ka. Jej mąż
jest eme ry tem i ona ma tyl ko 340 zł mie sięcz nie. Jej bra to wa miesz ka w Li ver po olu.
Przy sła ła jej 270 fun tów w go tów ce i 140 fun tów w pacz kach żyw no ścio wych. „Ina czej
nie mo gli by śmy żyć”.

Wie czo rem w ka wiar ni ja kaś ko bie ta po wie dzia ła mnie i An drze jo wi: „Chcia ła bym
wy grać 3 mi lio ny w To -To33. Ku pi ła bym dom i ume blo wa ła go, wzię ła bym rocz ny urlop,
ku pi ła bym wszyst kie rze czy dla mę ża i dzie ci”. Pe wien stu dent po wie dział: „Chciał bym
po je chać do Pa ry ża”.

Dzi siaj pa ni Bey lin34, któ ra jest kry ty kiem te atral nym „Expres su Wie czor ne go”, za -
bra ła mnie na Sta re Mia sto. Po ka za ła mi tam mu zeum35, a po tem po szli śmy do C[en tra -
li] P[rze my słu] L[udo we go] i A[rty stycz ne go]36, gdzie ku pi ła kil ka drob nych rze czy dla
Gi le en i Ca th le en.
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31 Cho dzi o nie ist nie ją cą już New ca stle Stre et w Lon dy nie.
32 Kwe stia nie do bo ru miesz kań, zwią za na m.in. z bu mem de mo gra ficz nym, nie wy dol no ścią sys te -

mu na ka zo wo -roz dziel cze go i ba rie ra mi fi nan so wy mi, sta no wi ła je den z naj waż niej szych i naj głęb szych
pro ble mów w ca łej hi sto rii PRL.

33 To to -Lo tek – gra licz bo wa wpro wa dzo na w stycz niu 1957 r. przez Przed się bior stwo Pań stwo we
To ta li za tor Spor to wy (funk cjo nu ją ce od 1956 r.).

34 Ka ro li na Bey lin (1899–1977) – dzien ni kar ka, pi sar ka, tłu macz ka, kry tyk te atral ny; współ pra cow -
nicz ka „Ku rie ra Po ran ne go” i „Ku rie ra Czer wo ne go” (1930–1939), współ twór ca i kie row nik dzia łu kul -
tu ry „Expres su Wie czor ne go” (1946–1968).

35 Cho dzi za pew ne o Mu zeum Hi sto rycz ne m.st. War sza wy, które funk cjo nowało od 1949 r.
36 Cen tra la Prze my słu Lu do we go i Ar ty stycz ne go – ogól no pol ski, cen tral ny zwią zek spół dziel ni

rękodzie ła lu do we go ist nie ją cy w la tach 1949–1990, za rzą dza ją cy pla ców ka mi han dlo wy mi na te re nie
kra ju.
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Jest już póź no, mu szę wstać o go dzi nie 5.15, że by zdą żyć na au to bus do Za ko pa ne -
go. Póź niej na pi szę do Cie bie o szcze gó ło wych wra że niach z po by tu w War sza wie. Wró -
cę do ho te lu, praw do po dob nie te go sa me go po ko ju, cho ciaż mu szę go zwol nić. Jed ną
z mo ich wa li zek zo sta wię w ma ga zy nie ho te lu.

Mo ja Dro ga, bę dę tu taj znów w czwar tek 30 stycz nia. Chciał bym otrzy mać list od Cie -
bie ze wszyst ki mi wia do mo ścia mi. Sły sza łem, że jest tam bar dzo zim no. Uwa żaj na sie -
bie i nie pra cuj zbyt du żo. Dzi siaj wie czo rem mu sia łem za te le fo no wać do „Da ily Mir ror”
i po wia do mić ich o zmia nie ad re su. Po pro si łem …b, że by za te le fo no wał do Cie bie. Nie
mo głem dru gi raz za te le fo no wać do Cie bie, po nie waż to kosz tu je 10–15 fun tów i nie
chcę za du żo wy ko rzy sty wać mo ich go spo da rzy. Jan po wie dział, że bę dę mógł za te le fo -
no wać, kie dy wró cę. Więc cze kaj na te le fon w pią tek ra no o go dzi nie 9.00.

Tę sk nię za To bą, ko cha na. Te raz czu ję się o wie le le piej. Le szek mó wi, że do brze mi
zro bi po wie trze i słoń ce w Za ko pa nem. Bę dę bar dzo za do wo lo ny, je że li Gi le en i Ca th -
leen na pi szą do mnie kil ka słów.

Do bra noc, ko cha nie.
(pod pis nie czy tel ny)

Tłum[aczenie] M.S.
Odb[ito] 1 egz.

Źró�dło:�AIPN, 00231/219,�t. 1,�k. 134–142,�mps.
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S T R E S z c z E N I E

Edy cja źró dło wa li stu na pi sa ne go w stycz niu 1958 r. przez bry tyj skie go dzien ni ka rza Fre de -
ric ka Wil l sa z War sza wy do ro dzi ny umoż li wia przyj rze nie się dwóm za sad ni czym wąt kom.
Po pierw sze, dzia ła niom apa ra tu re pre sji PRL wo bec za chod nich ko re spon den tów (a tak że dy plo -
ma tów), któ rych nie mal au to ma tycz nie po dej rze wa no o pro wa dze nie dzia łal no ści wy wia dow czej.
Po dru gie, w ana li zie te go ro dza ju ma te ria łów war to obrać nie ty le per spek ty wę SB i zre kon stru -
ować jej dzia ła nia wo bec za gra nicz ne go dzien ni ka rza, ile sku pić się wła śnie na nim sa mym i zo -
ba czyć, w ja ki spo sób po strze gał pol ską rze czy wi stość, któ rej do świad czył. Pry wat ny list jest do -
brym na rzę dziem do przy ję cia ta kie go wła śnie punk tu wi dze nia. Wills dzie li się z naj bliż szy mi
swy mi spo strze że nia mi, mniej lub bar dziej świa do mie pa trząc na po odwil żo wą Pol skę ocza mi czło -
wie ka z ze wnątrz. Je go wie dza o Pol sce jest dość po wierz chow na i nie za wsze traf na, a styl li stu
cha otycz ny, nie mniej (a mo że wła śnie dla te go) je go luź ne no tat ki mo gą mieć nie ba ga tel ną – choć
rzecz ja sna su biek tyw ną i wy biór czą – war tość po znaw czą.

Słowa kluczowe: kontrwywiad, perlustracja, Wielka Brytania, korespondent prasowy,
Zakopane, Warszawa.

S u M M A R y

The source edition of the letter written in January 1958 by the British journalist Frederick Wills
from Warsaw to his family provides an insight into its two main aspects. Firstly, the activities of
the PRL repression apparatus against Western correspondents (as well as diplomats), who were
almost automatically suspected of conducting intelligence activities. Secondly, when analysing
such materials, rather than overemphasising the perspective of the SB and reconstructing its actions
towards the foreign journalist, it might be worth focusing on the journalist himself and looking at
how he perceived the Polish reality he had experienced. A private letter gives a good opportunity
to choose such a point of view. Wills shared his observations with his loved ones, while looking as
an outsider at the “post-thaw” Poland more or less consciously. His knowledge about Poland was
quite superficial and not always accurate, and the style of the letter was chaotic, although (or maybe
as a result) his loose notes may represent a significant – though obviously subjective and selective
– cognitive value. 

Key words: counterintelligence, perlustration, Great Britain, press correspondent, Zakopane,
Warsaw.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 283–294

Bartłomiej Noszczak
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie)

Ramowy plan Centralnego
Zespołu Koordynacyjnego

Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych dotyczący

zabezpieczenia państwowych 
i kościelnych uroczystości

jubileuszowych w 1966 r.

Ob cho dy ty siąc le cia chrztu Pol ski (1956–1966/1967) i jej pań stwo wo ści (1960–
–1966), zwa ne od po wied nio „Mi le nium” lub „Mil le nium” i „Ty siąc le ciem”, mia -
ły dwo ja kie ob li cze. Sta ły się oka zją do wiel kich, au to no micz nych i nie za leż -

nych wo bec sie bie ak cji, któ re by ły re ali zo wa ne w sfe rze du cho wej (przez Ko ściół)
i wy mier nej – ma te rial nej (przez pań stwo). Pro gra my Mi le nium i Ty siąc le cia by ły ukie -
run ko wa ne na ak ty wi za cję i an ga żo wa ły do udzia łu w nich ogół Po la ków. Z jed nej stro -
ny – ge ne ral nie – by ła to du cho wa „pra ca nad so bą”, a z dru giej – ogól no pol skie „czy ny
spo łecz ne” i zbio ro wa edu ka cja hi sto rycz na po wią za na z prag ma tycz ny mi ce la mi po li -
tycz ny mi. Pod tym wzglę dem ob cho dy ju bi le uszo we przy nio sły Po la kom wie le po zy -
tyw nych efek tów. Uwa run ko wa nia po li tycz ne spo wo do wa ły jed nak, że ne ga tyw nie
za cią żył na nich in spi ro wa ny przez pań stwo kon flikt z Ko ścio łem1. 

Za je go po czą tek na le ży uznać czer wiec 1958 r., kie dy człon ko wie Biu ra Po li tycz ne -
go KC PZPR stwier dzi li „ofen sy wę wo ju ją ce go kle ry ka li zmu” (naj waż niej szym jej wy -
ra zem by ła Wiel ka No wen na przed Ty siąc le ciem Chrztu Pol ski) i w związ ku z tym
sfor mu ło wa li me to dy, przy po mo cy któ rych mia ła zo stać od par ta. W lip cu 1958 r. do szło
do na pa ści funk cjo na riu szy SB na In sty tut Pry ma sow ski Ślu bów Na ro du na Ja snej Górze.
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1 Omó wie nie naj waż niej szej li te ra tu ry przed mio tu zwią za nej z te ma ty ką oko ło mi le nij ną zob. D. Gu -
ce wicz, Pol�ski�rok 1966.�Ku�syn�te�zie�ob�cho�dów�pol�skie�go�ty�siąc�le�cia [w:] Czas�pró�by.�Ko�ściół�ka�to�lic�ki
w okre�sie�PRL, red. W. Po lak, A. Czwo łek, S. Ga lij -Skar biń ska, To ruń 2017, s. 155 i n. 
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Mi mo tych wy da rzeń zna mio na kon flik tu na tle Mi le nium nie by ły w la tach 1958–1965
bar dzo wy ra zi ste. W tym aspek cie sta no wi ły ra czej okres ci chej woj ny pań stwa z Ko -
ścio łem. Jed nak kon flikt wo kół 1966 r. z każ dym mie sią cem na ra stał, a w mia rę zbli ża -
nia się ro ku wiel kie go ju bi le uszu sta wał się co raz bar dziej wi docz ny i ostrzej szy w for mie. 

Wy sto so wa nie w li sto pa dzie 1965 r. kon tro wer syj ne go orę dzia bi sku pów pol skich
do bi sku pów nie miec kich zo sta ło wy ko rzy sta ne przez ko mu ni stów ja ko do sko na ły pre -
tekst do oży wie nia sto sun ko wo nie mra wej i nie udol nie pro wa dzo nej wal ki z Ko ścio łem
na „mi le nij nym po lu”. Kon flikt wo kół ob cho dów wiel kie go ju bi le uszu był pró bą od ro -
bie nia przez apa rat wła dzy utra co nej po zy cji he ge mo na na sce nie spo łecz no -po li tycz nej.
Kon flikt o 1966 r. był wie lo płasz czy zno wy. Wy zna czał go nie tyl ko an ta go nizm o ob -
cho dy wiel kiej rocz ni cy (w isto cie miał zna cze nie dru go rzęd ne), lecz przede wszyst kim
ry wa li za cja na li nii pań stwo–Ko ściół i wal ka o rząd dusz Po la ków. Ze wzglę du na uwa -
run ko wa nia sys te mo we był to kon flikt za rów no in sty tu cji, jak i pre sti żo wy spór per so -
nal ny I se kre ta rza KC PZPR Wła dy sła wa Go muł ki z pry ma sem Ste fa nem Wy szyń skim. 

Pierw sze pół ro cze 1966 r. by ło kul mi na cyj nym punk tem wal ki o Mi le nium. Naj waż -
niej sze uro czy sto ści ko ściel ne or ga ni zo wa ne w: Gnieź nie, Po zna niu, Czę sto cho wie
(na Ja snej Gó rze), Kra ko wie, Gdań sku i War sza wie wy wo ły wa ły re ak cję władz par tyj -
no -pań stwo wych, któ re dą ży ły do mak sy mal ne go ogra ni cze nia ak cji Ko ścio ła. Za kres
wy ko rzy sta nych do te go ce lu me tod był róż no rod ny i oscy lo wał mię dzy względ nie ła -
god ny mi, po zor nie na wet uży tecz ny mi (do ty czy ło to np. za pew nie nia spraw ne go roz wie -
zie nia wier nych), a re pre syj ny mi – ze środ ka mi przy mu su bez po śred nie go i szy ka na mi
kar no -ad mi ni stra cyj ny mi włącz nie. Pań stwo dys po no wa ło nie mal nie ogra ni czo ny mi
moż li wo ścia mi w sto so wa niu na rzę dzi wal ki mi le nij nej. Do naj waż niej szych za li cza ły
się: pre sja apa ra tu po li cyj ne go, środ ki ad mi ni stra cyj ne i od dzia ły wa nie pro pa gan dy.
W okre sie ob cho dów Mi le nium, a zwłasz cza w ro ku wiel kie go ju bi le uszu, wy ka za ło nie -
zwy kłą ak tyw ność w od cią ga niu wier nych od udzia łu w ob cho dach ko ściel nych. Zja wi -
sko to ob ję ło ogół wie rzą cych Po la ków bez wzglę du na płeć, wiek, po cho dze nie spo łecz ne
i wy kształ ce nie. O ska li i ran dze kon flik tu pań stwa z Ko ścio łem o 1966 r. świad czy ło za -
an ga żo wa nie naj waż niej szych in sty tu cji na cze le z apa ra tem par tyj nym, po li cyj nym i woj -
sko wym, mi ni ster stwa mi, stron nic twa mi po li tycz ny mi, or ga ni za cja mi spo łecz ny mi
i kul tu ral ny mi, roż ne go ro dza ju an ty mi le nij ny mi ko mi sja mi.

W dru giej po ło wie 1966 r. kon flikt na tle Mi le nium osłabł. Ostat nim więk szym in cy -
den tem pod czas uro czy sto ści ro ku ju bi le uszo we go by ło za trzy ma nie Ob ra zu Na wie dze -
nia we wrze śniu te go ro ku i przy mu so we prze wie zie nie go na Ja sną Gó rę. Od te go cza su,
mi mo kon se kwent nych ogra ni czeń ze stro ny władz, nie do szło już do tak gwał tow nych
starć z Ko ścio łem, jak to mia ło miej sce w pierw szym pół ro czu 1966 r. Wpływ na ten stan
rze czy wy war ło przede wszyst kim za koń cze nie naj waż niej szych uro czy sto ści or ga ni zo -
wa nych przez Ko ściół i pań stwo. 

Pu bli ko wa ny ni żej po raz pierw szy w ca ło ści do ku ment, czy li opra co wa ny 25 mar -
ca 1966 r. przez Cen tral ny Ze spół Ko or dy na cyj ny Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
(CZK MSW) ra mo wy plan za bez pie cze nia pań stwo wych i ko ściel nych uro czy sto ści ju -
bi le uszo wych w 1966 r., jest do sko na łą ilu stra cją za an ga żo wa nia apa ra tu pań stwa w ogra -
ni cza nie Mi le nium. Uka zu je on sze ro kie spek trum dzia łań wy mie rzo nych w ko ściel ne
ob cho dy ze stro ny MSW, któ re zaj mo wa ło naj waż niej sze miej sce wśród wie lu in nych
in sty tu cji pań stwa wy ko rzy sta nych do te go ce lu. Do ku ment ob ra zu je ska lę za an ga żo wa -
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nia pod le głych mi ni ster stwu in sty tu cji do wal ki z Ko ścio łem (de par ta men tów I–IV, Za -
rzą du Kon tro li Ru chu Gra nicz ne go, De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go, Ko -
men dy Głów nej Mi li cji Oby wa tel skiej, Sze fo stwa Wojsk Obro ny We wnętrz nej, Biu ra
Ochro ny Rzą du, Biu ra „A” MSW, Za rzą du Łącz no ści, Ko men dy Stra ży Po żar nej) oraz
me to dy, przy po mo cy któ rych pla no wa no ją pro wa dzić. Ra mo wy plan CZK MSW był
naj waż niej szym, nie ja ko „pro gra mo wym” nor ma ty wem do ty czą cym dzia łań apa ra tu po -
li cyj ne go wo bec Ko ścio ła w ro ku ob cho dów wiel kie go ju bi le uszu chrztu Pol ski. Na ło -
żył na pod le głe mi ni ster stwu jed nost ki za da nia w za kre sie roz po zna nia i prze ciw dzia ła nia
„wro gim za mie rze niom Ko ścio ła” oraz za bez pie cze nia ob cho dów mi le nij nych
przed ewen tu al ny mi pro wo ka cja mi. W przy pad ku pio nów taj nej po li cji CZK MSW
uwzględ nił ich wła sne pla ny, któ re zo sta ły opra co wa ne w mar cu 1966 r.2
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2 Zob. AIPN, 01283/401, Ra mo wy plan De par ta men tu II MSW do ty czą cy ope ra cyj ne go za bez pie -
cze nia uro czy sto ści mi le nij nych do 15 V 1966 r., [Warszawa], ma rzec 1966 r., k. 91 i n.; ibi�dem, Kie run -
ko we za da nia okre su przy go to waw cze go za bez pie cze nia ob cho dów mi le nij nych przez De par ta -
ment IV MSW, War sza wa, 4 III 1966 r., k. 42 i n.; ibi�dem, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych
Wy dzia łu II De par ta men tu IV MSW do ty czą cych za bez pie cze nia ope ra cyj ne go uro czy sto ści mi le nij nych
w Gnieź nie, Po zna niu i Czę sto cho wie, [War sza wa], 15 III 1966 r., k. 125 i n.; ibi�dem, Plan Wy dzia łu I
De par ta men tu IV MSW za bez pie cze nia ko ściel nych uro czy sto ści mi le nij nych, War sza wa, 16 III 1966 r.,
k. 109 i n.; ibi�dem, Plan dzia łań pro fi lak tycz no -in spi ra cyj nych Wy dzia łu III De par ta men tu IV MSW
w związ ku z uro czy sto ścia mi mi le nij ny mi, War sza wa, 16 III 1966 r., k. 118 i n.; ibi�dem, Za da nia De par -
ta men tu I MSW w związ ku z ko ściel ny mi ob cho da mi Mi le nium, War sza wa, 19 III 1966 r., k. 96; ibi�-
dem, Ra mo we za da nia De par ta men tu IV MSW zwią za ne z ko ściel ny mi ob cho da mi mi le nij ny mi, [War -
sza wa], 19 III 1966 r., k. 107 i n.; ibi�dem, Plan dzia łań ope ra cyj nych De par ta men tu III MSW
i wy dzia łów III KW MO w za kre sie za bez pie cza nia uro czy sto ści Ty siąc le cia i Mi le nium, War sza -
wa, 21 III 1966 r., k. 104 i n.
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TEKST ŹRÓ DŁA 

1966�ma�rzec 25,�War�sza�wa�–�Ra�mo�wy�plan�Cen�tral�ne�go�Ze�spo�łu�Ko�or�dy�na�cyj�ne�go�Mi�-
ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych�do�ty�czą�cy�za�bez�pie�cze�nia�pań�stwo�wych�i ko�ściel�nych
uro�czy�sto�ści�ju�bi�le�uszo�wych�w 1966�r.�

Za twier dzam War sza wa, dnia a25 IIIa 1966 r.
mi ni ster spraw we wnętrz nych Taj ne spec[jal ne go] zna cze nia
gen. dyw. M[ie czy sław] Mo czar1 Egz. nr 3

Ra mo wy plan Cen tral ne go Ze spo łu Ko or dy na cyj ne go Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych2

do ty czą cy za bez pie cze nia pań stwo wych i ko ściel nych uro czy sto ści mil le nij nych

Pro gram Fron tu Jed no ści Na ro du3 ob cho dów Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go4 na kła -
da na Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych obo wią zek za gwa ran to wa nia w cza sie ich trwa -
nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w kra ju. 
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a–aWpi�sa�no�od�ręcz�nie.�Po�mi�nię�to�od�ręcz�nie�po�wtó�rzo�ny�rok�[19]66.
1 Mie czy sław Mo czar (1913–1986) – od 1937 r. w KPP, wię zio ny za dzia łal ność po li tycz ną 

(1938–1939); od 1939 r. zwią za ny z so wiec ki mi służ ba mi spe cjal ny mi; od 1942 r. do wód ca GL/AL
w Łódz kiem, na Kie lec czyź nie i Lu belsz czyź nie, od po wie dzial ny m.in. za ter ro ry stycz ne dzia ła nia tych
for ma cji oraz re pre sjo no wa nie człon ków pod zie mia nie pod le gło ścio we go; po 1945 r. czło nek KC PPR;
szef WUBP w Ło dzi (1945–1948); po moc nik mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go ds. ope ra cyj nych
(1948); wo je wo da olsz tyń ski (1948–1950); prze wod ni czą cy PWRN w Olsz ty nie, Bia łym sto ku i War sza -
wie; mi ni ster ds. PGR (1956); wi ce mi ni ster (1956–1964) i minister (1964–1968) spraw we wnętrz nych;
li der śro do wi ska tzw. par ty zan tów i je den z ini cja to rów kam pa nii an ty se mic kiej (1967), uwa ża ny za jed -
ne go z in spi ra to rów kry zy su po li tycz ne go w mar cu 1968 r. Czło nek KC PZPR (1956–1981); se kre tarz
KC PZPR i za stęp ca człon ka BP PZPR (1968); czło nek BP KC PZPR (1970, 1980–1981); pre zes NIK
(1971–1983); pre zes Za rzą du Głów ne go ZBoWiD (1964–1972); wi ce pre zes (1972–1980) i pre zes 
(1980–1983) Ra dy Na czel nej ZBoWiD, czło nek Pre zy dium Ra dy Na czel nej ZBoWiD (1985); wi ce prze -
wod ni czą cy OK FJN (1981–1983). 

2 Cen tral ny Ze spół Ko or dy na cyj ny MSW zo stał utwo rzo ny 25 V 1964 r. Zgod nie z za rzą dze niem
mi ni stra spraw we wnętrz nych z 16 III 1966 r. otrzy mał za da nie ko or dy no wa nia działań re sor tu zwią za -
nych z za bez pie cze niem ob cho dów Ty siąc le cia. Prze wod ni czą cy CZK MSW miał do 30 mar ca te go roku
przy go to wać ka ta log dzia łań ope ra cyj nych dla jed no stek cen tra li MSW i ko mend wo je wódz kich MO
oraz spo sób kon tro li re ali za cji tych za dań. Z dniem 21 III 1966 r. w ko men dach wo je wódz kich MO uru -
cho mio no wo je wódz kie ze spo ły ko or dy na cyj ne w ce lu ko or dy no wa nia dzia łań zwią za nych z za bez pie -
cze niem ob cho dów Ty siąc le cia. Na ich po sie dze nia by li za pra sza ni kie row nik Urzę du Spraw
We wnętrz nych PWRN oraz przed sta wi ciel Wojsk Obro ny We wnętrz nej. Prze wod ni czą cym CZK MSW
zo stał wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. Sta ni sław Fi li piak. W skład ze spo łu we szli przed sta wi -
cie le de par ta men tów ope ra cyj nych MSW, De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go, Ko men dy Głów -
nej MO i Wojsk Obro ny We wnętrz nej. 

3 Front Jed no ści Na ro du był za ło żo ną w 1952 r. or ga ni za cją spo łecz no -po li tycz ną (do 1956 r. dzia -
ła ła pod na zwą Front Na ro do wy), któ ra obej mo wa ła PZPR, stron nic twa po li tycz ne, związ ki za wo do we
oraz in ne or ga ni za cje spo łecz no -po li tycz ne. W isto cie re ali zo wa ła ce le po li tycz ne PZPR i by ła jej cał ko -
wi cie pod po rząd ko wa na. W 1983 r. FJN zo stał roz wią za ny i za stą pio ny przez Pa trio tycz ny Ruch Od ro -
dze nia Na ro do we go. 

4 Pod czas se sji ple nar nej FJN 20 II 1960 r. przy jął do „apro bu ją cej wia do mo ści” opra co wa ną przez
Ko mi tet Przy go to waw czy Ob cho dów Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go i za twier dzo ną przez Ra dę Pań stwa
uchwa łę w spra wie ob cho dów Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go w la tach 1960–1966. Uro czy sto ści te 
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Za mie rze nia i do tych cza so we po czy na nia hie rar chii ko ścio łab rzym sko ka to lic kie go
no szą cha rak ter po li tycz ny i idą w kie run ku prze ciw sta wie nia ko ściel nych ob cho dów
mil le nij nych uro czy sto ściom pań stwo wym5. 

Przy czy ny te w peł ni uza sad nia ją wzmo żo ny wy si łek ca łe go re sor tu w za kre sie roz -
po zna nia, prze ciw dzia ła nia wro gim za mie rze niom oraz za bez pie cze nia ko ściel nych ob -
cho dów mil le nij nych przed moż li wo ścią ewen tu al nych pro wo ka cji. 

W związ ku z po wyż szym – w od nie sie niu do po szcze gól nych pio nów i służb – pla -
nu je się: 

De par ta ment I6

1. Za bez pie czy do pływ in for ma cji o pla no wa nych ak cjach zwią za nych z mil le niumb,
za rów no uro czy sto ści[ach] cen tral nych w Rzy mie, jak i w po szcze gól nych kra jach
zachod nich, oraz o za mie rze niach włą cze nia się do uro czy sto ści or ga ni zo wa nych przez
kler w kra ju. 

2. In for mu je ko mór kę ko or dy na cyj ną o fak tach sta ra nia się o przy jazd do kra ju osób,
któ rych po byt w okre sie mil le niumb mo że być szko dli wy, w ce lu pod ję cia de cy zji nie -
wy da nia wi zy lub w wy pad ku wjaz du wzię cia pod kon tro lę ope ra cyj ną. 

3. Po dej mie czyn no ści ope ra cyj ne wła sne i za po śred nic twem ewen tu al nych przed -
sta wi cie li ma ją ce na ce lu osła bie nie re ak cyj ne go cha rak te ru im prez mil le nij nych or ga ni -
zo wa nych przez wro gie ośrod ki za gra ni cą oraz ogra ni cze nie wpły wu tych ośrod ków
na uro czy sto ści kra jo we. 

De par ta ment II7

1. Za pew ni ope ra cyj ną kon tro lę i bie żą cą in for ma cję o za mie rze niach i udzia le
w kościel nych ob cho dach mil le nij nych dy plo ma tów, ko re spon den tów za gra nicz nych,
przed sta wi cie li han dlo wych i w uza sad nio nych wy pad kach in nych cu dzo ziem ców prze -
by wa ją cych w kra ju w cza sie trwa nia uro czy sto ści mil le nij nych. 

2. Za pew ni ope ra cyj ną kon tro lę wy cie czek tu ry stycz nych or ga ni zo wa nych przez
„Lot” i „Or bis”, zgod nie z wy tycz ny mi Ko mi sji Par tyj no -Rzą do wej8.
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bazowa ły na or ga ni zo wa nych w ska li ca łe go kra ju tzw. czy nach spo łecz nych zwią za nych z bu do wą Szkół
Ty siąc le cia i za drze wia niem oraz uro czy stych ob cho dach wiel kich rocz nic hi sto rycz nych. W za my śle
wła dzy ce lem ob cho dów Ty siąc le cia by ło prze ciw dzia ła nie ko ściel nym ob cho dom Mi le nium Chrztu
Polski (1956–1966/1967). 

b Tak�w ory�gi�na�le.
5 Ob cho dy Mi le nium mia ły przede wszyst kim wy miar du cho wy, a nie po li tycz ny. Za ini cjo wa ne przez

eki pę Go muł ki uro czy sto ści Ty siąc le cia mia ły cha rak ter wtór ny wo bec ko ściel ne go ju bi le uszu; by ły dla
nie go prze ciw wa gą i swo istą kon ku ren cją.

6 De par ta ment I MSW od po wia dał za wy wiad. W 1966 r. kie ro wał nim płk Hen ryk So ko lak. 
7 De par ta ment II MSW od po wia dał za kontr wy wiad. W 1966 r. kie ro wał nim płk Mi ko łaj Krup ski. 
8 Ko mi sja Par tyj no -Rzą do wa do spraw Uro czy sto ści Ty siąc le cia zo sta ła utwo rzo na w lu tym 1966 r.

For mal nie jej ce lem by ło przy go to wa nie pro gra mu ostat nie go ro ku ob cho dów Ty siąc le cia Pań stwa Pol -
skie go, a fak tycz nie opra co wa nie kon cep cji dzia łań wy mie rzo nych w ko ściel ne Mi le nium. Do pre zy -
dium ko mi sji we szli: wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. Fran ci szek Szlach cic, szef GZP WP
gen. Jó zef Urba no wicz, szef URM Ja nusz Wie czo rek, se kre tarz KC PZPR Wła dy sław Wi cha (ja ko prze -
wod ni czą cy) i wi ce mi ni ster spraw za gra nicz nych Jó zef Wi nie wicz. W skład ko mi sji we szło po nad to szes -
na ście in nych osób, któ re re pre zen to wa ły: wy dzia ły KC – Ad mi ni stra cyj ny, Na uki i Oświa ty,
Or ga ni za cyj ny, Pro pa gan dy, Kul tu ry; Biu ro Pra sy KC; mi ni ster stwa – Spraw We wnętrz nych, Kul tu ry, 
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De par ta ment III9

1. Pod jąć dzia ła nia ope ra cyj ne dla roz po zna nia za mie rzeń grup i osób pro wa dzą cych
an ty so cja li stycz ną i an ty par tyj ną dzia łal ność w kra ju ce lem uda rem nie nia ewen tu al nych
prób or ga ni zo wa nia zbio ro wych wy stą pień an ty pań stwo wych, kol por ta żu wro gich do -
ku men tów w oma wia nym okre sie. 

2. Uak tyw nić kon tro lę ope ra cyj ną osób utrzy mu ją cych po dej rza ne kon tak ty z wro gi -
mi ośrod ka mi na Za cho dzie. Ujaw niać i prze ci nać źró dła i ka na ły prze ni ka nia z kra ju
szko dli wych po li tycz nie in for ma cji do tych ośrod ków (szcze gól nie do RWE i „Kul tu ry”
pa ry skiej). 

3. Za bez pie czyć do pływ in for ma cji o za mie rze niach ka to lic kich dzia ła czy świec kich
dusz pa ster stwa sta no wo -za wo do we go i aka de mic kie go. 

4. Za bez pie czyć ope ra cyj nie dru kar nie, po wie lar nie, ra dio wę zły w in sty tu cjach i za -
kła dach pro duk cyj nych w ce lu nie do pusz cze nia do wy ko na nia nie le gal nych prac na rzecz
kle ru. 

5. Za pew nić sys te ma tycz ny do pływ in for ma cji o na stro jach wśród za łóg więk szych
za kła dów prze my sło wych. In for mo wać od po wied nie czyn ni ki par tyj ne i ad mi ni stra cyj -
ne o sy tu acjach kon flik to wych w tych za kła dach ce lem nie do pusz cze nia do po wsta wa -
nia przerw w pra cy lub in nych zbio ro wych wy stą pień. Usta lać po wią za nia osób o wro giej
po sta wie z kle rem ce lem uda rem nia nia prób od dzia ły wa nia kle ru na za ło gi za kła dów pra -
cy. Szcze gól ną uwa gę zwró cić na za bez pie cze nie ope ra cyj ne za kła dów pro duk cyj nych
po ło żo nych w miej sco wo ściach, gdzie kler za mie rza zor ga ni zo wać ma so we uro czy sto -
ści mil le nij ne.

6. Za po bie gać wy ko rzy sty wa niu środ ków trans por to wych pań stwo wych i spo łecz -
nych in sty tu cji do prze wo zu piel grzy mek i uczest ni ków in nych uro czy sto ści ko ściel nych.

De par ta ment IV10

1. Ce lem wła ści wej ko or dy na cji pra cy i wy ko rzy sty wa nia wszyst kich moż li wo ści
pio no wychb po wo ła no Ze spół Ko or dy na cyj ny w De par ta men cie IV11. 

2. De par ta ment IV pro wa dzi ca łość do ku men ta cji in for ma cyj no -ope ra cyj nej i wy -
tycz nych po li tycz nych i re sor to wych. Za pew ni to moż li wość wła ści wej in for ma cji i wy -
ty cze nie bie żą cych za dań. 
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Oświa ty, Łącz no ści, Ko mu ni ka cji; GZP WP; UdsW; Cen tral ną Ra dę Związ ków Za wo do wych; Głów ny
Ko mi tet Kul tu ry Fi zycz nej i Tu ry sty ki oraz Ko mi tet do spraw Ra dia i Te le wi zji. Ko mi sja dzie li ła się
na pod ko mi sje: ad mi ni stra cyj ną, pro pa gan do wą, im pre zo wą i do spraw wy cie czek za gra nicz nych. Jej
pre zy dium zbie ra ło się na po sie dze niach od lu te go do kwiet nia 1966 r.

9 De par ta ment III MSW od po wia dał za wal kę z dzia łal no ścią an ty pań stwo wą w kra ju w sfe rze ide -
olo gii, kul tu ry i na uki. W 1966 r. kie ro wał nim płk Hen ryk Pię tek. 

10 De par ta ment IV MSW był pio nem SB prze zna czo nym do wal ki z Ko ścio ła mi i związ ka mi wy -
zna nio wy mi. Zo stał utwo rzo ny w 1962 r. W 1966 r. kie ro wał nim płk Sta ni sław Mo raw ski. 

11 Ze spół Ko or dy na cyj ny w De par ta men cie IV MSW po wstał naj praw do po dob niej w mar cu 1966 r.
na mo cy de cy zji wy da nej przez Cen tral ny Ze spół Ko or dy na cyj ny MSW. Od po wia dał za ko or dy na cję
dzia łal no ści „pio nu wy zna nio we go” SB, któ ra by ła wy mie rzo na w ob cho dy mi le nij ne. Ze spół Ko or dy -
na cyj ny w De par ta men cie IV MSW zo stał włą czo ny do za bez pie cze nia waż niej szych uro czy sto ści
kościel nych or ga ni zo wa nych od 10 V do 30 IX 1966 r.
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3. De par ta ment IV opra cu je i prze ka że jed nost kom cen tral nym i te re no wym in for ma -
cje o za mie rze niach ko ścio łab i ich re ali za cji oraz okre śli wy ni ka ją ce stąd za da nia. Prze -
pro wa dzi in struk taż in for ma cyj no -za da nio wy w ca łym pio nie czwar tym. 

4. Za da nia ope ra cyj ne w od nie sie niu do po szcze gól nych die ce zji, za ko nów, dzia ła -
czy ka to lic kich (w tym PAX, ChSS i KIK) oraz in nych wy znań okre śla plan ope ra cyj ny
przed się wzięć De par ta men tu [IV] i je go wy dzia łów, w któ rym przy ję to na stę pu ją cy kie -
ru nek: 

– roz po zna nie pla nów i za mia rów; 
– ujaw nie nie form i me tod prze ciw dzia ła nia ze stro ny czyn ni ków ko ściel nych i śro -

do wisk kle ry kal nych or ga ni zo wa nym przez FJN ob cho dom za koń cze nia 1000-le cia pań -
stwa pol skie go; 

– po dej mo wa nie sto sow nych do po trzeb przed się wzięć pro fi lak tycz nych prze ciw dzia -
ła ją cych pró bom wy ko rzy sta nia im prez ko ściel nych do wro gich ce lów; 

– wy ko rzy sta nie moż li wo ści ope ra cyj nych w in nych wy zna niach świec kich i or ga ni -
za cjach ka to lic kich do prze ciw sta wie nia nie któ rych ich po su nięć ko ścio ło wib ka to lic kie -
mu; 

– co pe ra cyj ne i tech nicz ne za bez pie cze niec prze bie gu głów nych uro czy sto ści ko ściel -
nych; 

– za pew nie nie sys te ma tycz nej in for ma cji i peł nej do ku men ta cji dla po trzeb kie row -
nic twa służ bo we go i po li tycz ne go; 

– dko or dy na cja i współ dzia ła nied z in ny mi pio na mi SB i jed nost ka mi te re no wy mi. 
5. Re ali zo wać bę dzie wy tycz ne KC [PZPR] i CZK MSW. Włą czy się w pra cę ope ra -

cyj ną ze spo łów wo je wódz kich w za kre sie przy go to wa nia i prze pro wa dze nia za bez pie -
cze nia uro czy sto ści. Speł niać bę dzie w tym za kre sie ro lę ko or dy na to ra. 

Za rząd Kon tro li Ru chu Gra nicz ne go12

Za pew ni in for ma cje o ter mi nie i miej scu prze kro cze nia gra ni cy przez cu dzo ziem ców
przy jeż dża ją cych na uro czy sto ści. Spo wo du je, by nie wy da wa no wiz na punk tach gra -
nicz nych. 

De par ta ment Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ny13

1. Opra co wa nie i do star cze nie za in te re so wa nym or ga nom prak tycz ne go ko men ta rza
praw ne go do przy pad ków, któ re mo gą wy stę po wać przy ści ga niu osób na ru sza ją cych
prze pi sy w związ ku z ob cho da mi mil le nij ny mi. 
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c–c W ory�gi�na�le:�ope ra cyj ne go i tech nicz ne go za bez pie cze nia.
d–d W ory�gi�na�le: ko or dy na cji i współ dzia ła nia.
12 Za rząd Kon tro li Ru chu Gra nicz ne go MSW dzia łał w la tach 1965–1972 i od po wia dał m.in. za kon -

tro lę ru chu gra nicz ne go oraz po by tów cza so wych i sta łych w PRL. W 1966 r. kie ro wał nim gen. Eu ge -
niusz Do sto jew ski. 

13 De par ta ment Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ny MSW dzia łał w la tach 1954–1990 i od po wia dał m.in.
za nad zór nad czyn no ścia mi za rzą dów spraw we wnętrz nych (a na stęp nie or ga nów spraw we wnętrz nych)
pre zy diów rad na ro do wych, ko or dy na cję ich współ dzia ła nia z jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi re sor tu spraw
we wnętrz nych, a tak że za in ne czyn no ści z za kre su ad mi ni stra cji cy wil nej. De par ta ment fak tycz nie peł -
nił ro lę struk tu ry MSW, któ ra by ła od po wie dzial na za wpro wa dza nie w ży cie dzia łań ad mi ni stra cyj nych
(w tym rów nież re pre syj nych) wy ni ka ją cych z pra wo daw stwa PRL, de cy zji po li tycz nych apa ra tu wła -
dzy i czyn no ści ope ra cyj nych jed no stek taj nej po li cji po li tycz nej. 
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2. Prze pro wa dze nie wszel kich prac [z]wią za nych z przy go to wa niem do tzw. ak cji let -
niej oraz nad zór w za kre sie spraw we wnętrz nych nad tą ak cją. 

3. Czu wa nie nad pra wi dło wą dzia łal no ścią urzę dów i wy dzia łów spraw we wnętrz -
nych w za kre sie: 

a) zgro ma dzeń zwią za nych z pro gra mem Mil le nium (zjaz dy, kon fe ren cje, pe re gry na -
cje ob ra zów itp.); 

b) pro ce sji Bo że go Cia ła i pro ce sji zwią za nych ze świę ce niem pól; 
c) piel grzy mek or ga ni zo wa nych w związ ku z Mil le nium i piel grzy mek tra dy cyj nych,

przyj mu jąc ja ko za sa dę nie wy da wa nie ze zwo leń na or ga ni zo wa nie piel grzy mek głów -
ny mi tra sa mi ko mu ni ka cyj ny mi. 

4. Nie udzie la nie ze zwo leń i współ dzia ła nie w nie do pusz cza niu do uświet nie nia uro -
czy sto ści mil le nij nych przez sto wa rzy sze nia ka to lic kie, ta kie jak: Klu by In te li gen cji Ka -
to lic kiej, Sto wa rzy sze nie PAX, Chrze ści jań skie Sto wa rzy sze nie Spo łecz ne, To wa rzy stwo
Przy ja ciół Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, Pol skie To wa rzy stwo Teo lo gicz ne
i in ne, od no śnie [do] or ga ni zo wa nia przez nie zgro ma dzeń po świę co nych Mil le nium. 

5. Przyj mu je się za sa dę nie udzie la nia ze zwo leń na prze pro wa dza nie zbió rek pu blicz -
nych na ce le zwią za ne z ob cho da mi Mil le nium. 

6. Pro wa dze nie przez urzę dy spraw we wnętrz nych w po ro zu mie niu z wła ści wy mi in -
stan cja mi par tyj ny mi po li ty ki ze zwo leń na usta wia nie od znak (sztan da rów) ma ją cych
zwią zek z Mil le nium. 

7. Współ dzia ła nie or ga nów ewi den cji z MO w ujaw nia niu na ru sza nia wszel kich przy -
pad ków dys cy pli ny mel dun ko wej i wy cią ga nia od po wied nich kon se kwen cji. 

8. Zor ga ni zo wa nie spe cja li stycz nych ze spo łów kar no -ad mi ni stra cyj nych i do pil no -
wa nie szyb kie go i sku tecz ne go orzecz nic twa w spra wach kar no -ad mi ni stra cyj nych. Opra -
co wa nie za sad po li ty ki re pre syj nej.

Ko men da Głów na Mi li cji Oby wa tel skiej14

1. Zak ty wi zo wa na zo sta nie pra ca roz po znaw cza przez dziel ni co wych, po ste run ko -
wych, apa rat ope ra cyj ny i ope ra cyj no -do cho dze nio wy w za kre sie ob ser wa cji osób po -
dej rza nych o dzia łal ność prze stęp czą oraz dla za pew nie nia do pły wu in for ma cji (dla SB
i MO) o ewen tu al nych za mie rze niach przez kler i ak tyw ko ściel ny. 

2. Nie do pusz czać się bę dzie do or ga ni zo wa nia przez kler i ak tyw ko ściel ny róż nych
przed się wzięć, na któ re brak bę dzie ze zwo leń wła ści wych władz. Szcze gól ną uwa gę
zwra cać się bę dzie na obo wią zek prze strze ga nia: 

– usta wy o zgro ma dze niach (by nie do pu ścić do nie le gal ne go or ga ni zo wa nia piel -
grzy mek, zbió rek i pro ce sji itp.); 

– usta wy o ki ne ma to gra fii (w ce lu nie do pusz cza nia do nie le gal ne go wy świe tla nia fil -
mów); 
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14 Ko men da Głów na Mi li cji Oby wa tel skiej by ła w la tach 1944–1990 kie ro wa na przez ko men dan ta
głów ne go MO, któ ry nad zo ro wał pra cę or ga nów „po rząd ku pu blicz ne go” w kra ju. Po cząt ko wo Ko men -
da Głów na mi li cji by ła pio nem or ga ni za cyj nym Re sor tu/Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go,
a od 1954 r. dzia ła ła w ra mach MSW. Od dru giej po ło wy lat sześć dzie sią tych jed nost ki or ga ni za cyj ne
KG MO wcho dzi ły bez po śred nio w skład cen tra li MSW. W 1966 r. ko men dan tem głów nym MO był
gen. Ta de usz Pie trzak. 
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– usta wy o wy ko ny wa niu prze my słu, rze mio sła, han dlu i nie któ rych usług przez jed -
nost ki go spo dar ki nie uspo łecz nio nej (dla nie do pusz cza nia do or ga ni zo wa nia przez kler
klu bo ka wiar ni); 

– usta wy o ra dio fo ni za cji (by nie do pu ścić do nie le gal ne go in sta lo wa nia urzą dzeń
gło śni ko wych na ze wnątrz obiek tów sa kral nych). 

3. Wzmo żo na zo sta nie dzia łal ność służ by ru chu dro go we go w za kre sie: 
a) ochro ny po rząd ku i bez pie czeń stwa na wszyst kich tra sach cen tral nych i tra sach do -

jaz du do miejsc im prez i uro czy sto ści przez pa tro le pie sze i zmo to ry zo wa ne służ by ru chu. 
Za da niem pa tro li bę dzie: 
– kon tro la prze strze ga nia przez kie row ców sa mo cho do wych po sta no wień za rzą dze -

nia mi ni stra ko mu ni ka cji i spraw we wnętrz nych z dnia 3 lip ca 1965 r. (Mon[itor] Pol ski
Nr 36, poz. 208) dot[yczą ce go] mię dzy in ny mi przy sto so wa nia sa mo cho dów do prze wo -
zu lu dzi, le gal no ści do ku men tów oraz sta nu tech nicz ne go po jaz du; 

– kon tro la prze strze ga nia przez po wo żą cych po jaz dy kon ne po sta no wień pa ra gra -
fów 60–67 Ko dek su dro go we go; 

– kon tro la prze strze ga nia przez ko lum ny pie sze (piel grzym ki le gal ne) za sad po ru sza -
nia się na dro gach pu blicz nych zgod nie z Ko dek sem dro go wym; 

– kon tro la sa mo cho dów z za gra nicz ny mi zna ka mi roz po znaw czy mi i prze strze ga nia
prze pi sów w za kre sie re je stra cji po by tu i po ru sza nia się na te re nie Pol ski; 

b) za pew nie nie wła ści wej re gu la cji i płyn no ści ru chu w mia stach i w miej scach or ga -
ni zo wa nych im prez i uro czy sto ści; 

c) prze ka zy wa nie do wła ści wych czyn ni ków da nych o nie le gal nym prze wo zie pąt ni -
ków na uro czy sto ści ko ściel ne. 

4. Włą cze nie służ by mun du ro wej do nad zo ro wa nia w miej scach bi wa ko wa nia le gal -
nych piel grzy mek (le gal nych) do prze strze ga nia prze pi sów w za kre sie po rząd ku sa ni tar -
ne go, prze ciw po ża ro we go, ochro ny ro ślin oraz ogól ne go spo ko ju i po rząd ku pu blicz ne go. 

5. Uru cho mie nie szta bów KW MO (równ[ocze śnie]) dla opra co wa nia pla nów za bez -
pie cze nia waż niej szych im prez i uro czy sto ści, wła ści we go przy go to wa nia sił i środ ków
oraz od po wied nie go kie ro wa nia dzia ła nia mi MO. 

6. Wy ko rzy sta nie OR MO prze wi du je się do: 
– wzmoc nie nia sys te mu służ by pro fi lak tycz nej; 
– sa mo dziel ne go za bez pie cze nia im prez i uro czy sto ści kul tu ral no -roz ryw ko wych

w mniej szym zna cze niu i za kre sie; 
– udzia łu więk szych sił (pod od dzia ły zwar te ZO MO) w ochro nie bez pie czeń stwa i po -

rząd ku pu blicz ne go w cza sie po waż niej szych im prez i uro czy sto ści.
7. Bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny w cza sie im prez mil le nij nych o cha rak te rze

tu ry stycz no -wy po czyn ko wym (zlo ty, spły wy, obo zo wi ska, wę drów ki itp.) or ga ni zo wa -
ne bę dą we dług za sad okre ślo nych w wy tycz nych KG MO z 7 kwiet nia 1962 r. oraz za -
łą czo nych do nich wska zó wek sze fa Od dzia łu Służ by Ze wnętrz nej i In spek to ra tu Ru chu
Dro go we go KG MO w spra wie wzmoc nie nia ochro ny bez pie czeń stwa i po rząd ku w okre -
sie wzmo żo ne go ru chu tu ry stycz ne go i wy po czyn ko we go. 

Do re ali za cji po wyż szych za dań prze wi du je się wzmoc nić nie któ re KW MO
(równ[ocze śnie]) do dat ko wy mi si ła mi i środ ka mi z re zerw KG MO. Orien ta cyj nie za kła -
da się wzmoc nie nie na stę pu ją cych jed no stek MO: 

– KM MO War sza wa na dzień 1 ma ja [19]66 r. – 1000 lu dzi;
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– KW MO War sza wa na dzień 22 lip ca [19]66 r. – 1800 lu dzi; 
– KW MO Po znań na dzień 14–17 kwiet nia [19]66 r. – 300 lu dzi; 
– KW MO Ka to wi ce na dzień 3 ma ja [19]66 r. – 1100 lu dzi;
– KW MO Kra ków na dzień 7–10 ma ja [19]66 r. – 300 lu dzi;
– KW MO Szcze cin na dzień 24 czerw ca [19]66 r. – 100 lu dzi.
Ogó łem prze wi du je się prze rzut 4600 lu dzi.
Si ły re zer wo we (dys po zy cyj ne) KG MO sta no wić bę dą wy łącz nie cen tral ne szko ły

MO. Stan oso bo wy tych szkół wy no si oko ło 1500 funk cjo na riu szy. 
Si ły ZO MO do co dzien nej służ by na te re nie kra ju wy no szą prze cięt nie 3900 funk -

cjo na riu szy. 
Z uwa gi na po trze by wy ko rzy sta nia ZO MO przez po szcze gól ne KW MO (rów -

n[ocześ nie]) w za sa dzie nie prze wi du je się prze rzu tów tych sił do in nych KW MO. 
Sto sow nie do po trzeb ko men dan ci wo je wódz cy MO (równ[ocze śnie]) ko sza ro wać

bę dą pod le głe jed nost ki MO. 

Sze fo stwo Wojsk Obro ny We wnętrz nej15

1. W ca ło kształ cie sy tu acji od dzia ły Wojsk Obro ny We wnętrz nej prze wi dzia ne są do:
– peł nie nia służ by pa tro lo wej – roz po znaw czej; 
– ochro ny waż niej szych obiek tów;
– przy wró ce nia ewen tu al nie na ru szo ne go po rząd ku i bez pie czeń stwa pu blicz ne go;
– ewen tu al nych dzia łań awa ryj no -ra tun ko wych. 
2. Prze wi dzia ne si ły i środ ki, ich roz miesz cze nie oraz sys tem łącz no ści i do wo dze nie

okre śla za łą czo ny ra mo wy plan dzia ła nia WOW z dnia 19 mar ca 1966 r. 

Biu ro Ochro ny Rzą du16 wspól nie z De par ta men tem III
– opra cu je plan za bez pie cze nia uro czy sto ści pań stwo wych 1 ma ja–22 lip ca 1966 r.

oraz tych, w któ rych uczest ni czyć bę dą człon ko wie kie row nic twa par tyj ne go; 
– za pew ni bez pie czeń stwo człon ków rzą du i de le ga cji bio rą cych udział w uro czy sto -

ściach Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go i po rząd ku na tra sach prze jaz du. 

Biu ro „A”17 i Za rząd Łącz no ści18

– za bez pie czy taj ność oraz spraw ność in for ma cji i środ ków łącz no ści w Gnieź nie
i Czę sto cho wie. 
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15 Sze fo stwo Wojsk Obro ny We wnętrz nej by ło od po wie dzial ne za kie ro wa nie Woj ska mi Obro ny We -
wnętrz nej, któ re po wsta ły w 1966 r. na ba zie li kwi do wa ne go Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go.
Ist nia ły czte ry gru py WOW: jed nost ki za bez pie cze nia Ko mi te tu Obro ny Kra ju i wo je wódz kich ko mi te -
tów obro ny, jed nost ki obro ny lą do wej, jed nost ki za bez pie cze nia prze gru po wa nia wojsk oraz jed nost ki
obro ny przed bro nią ma so we go ra że nia. Woj ska Obro ny We wnętrz nej zli kwi do wa no w 1989 r. 

16 Biu ro Ochro ny Rzą du MSW ist nia ło w la tach 1956–1990 ja ko for ma cja, któ ra zo sta ła m.in. po -
wo ła na do ochro ny oso bi stej i obiek tów oraz za bez pie cze nia tech nicz ne go przed sta wi cielstw apa ra tu
pań stwa. 

17 Biu ro „A” MSW po wsta ło w 1956 r. na ba zie Biu ra „C” Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go; by ło od po wie dzial ne za ob słu gę szy fro wą MSW, po zy ski wa nie wia do mo ści me to da mi kryp -
to gra ficz ny mi na rzecz re sor tu spraw we wnętrz nych i roz wój kryp to gra fii.

18 Za rząd Łącz no ści MSW zaj mo wał się łącz no ścią, w tym m.in. kryp to gra fią oraz szy fro wa niem
do ku men tów dla po trzeb apa ra tu po li cyj ne go.
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Ko men da Stra ży Po żar nej 
– za pew ni bez pie czeń stwo od stro ny ewen tu al nych po ża rów i spo wo du je nie włą cze -

nie się do uro czy sto ści ko ściel nych och[otni czych] str[aży] poż[ar nych].

Za da nia ogól ne 
1. Dla cen tral nych uro czy sto ści ko ściel nych, jak i pań stwo wych bę dą opra co wa ne od -

dziel ne pla ny szcze gó ło we. 
2. Za da nia zo sta ną omó wio ne na spo tka niu z dru gi mi za stęp ca mi do spraw bez pie -

czeń stwa w dniu 28 mar ca br. 
3. W okre sie od 14 kwiet nia–17 kwiet nia, od 30 kwiet nia–4 ma ja i od 7 ma ja–10 ma -

ja br. za rzą dzić prze ka zy wa nie wszyst kich in for ma cji od no śnie [do] zda rzeń i wy pad ków
w kra ju nab Cen tral ny Ze spół Ko or dy na cyj ny MSW.

Prze wod ni czą cy Cen tral ne go Ze spo łu Ko or dy na cyj ne go
wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych
(gen. bryg. St[ani sław] Fi li piak)e19

Wyk[ona no] w 4 egz. 

Źró�dło:�AIPN, 01283/401,�k. 161–171,�mps.
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e Po�wy�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis.
19 Sta ni sław Fi li piak (1924–2008) – żoł nierz GL/AL; kie row nik PUBP w Ko zie ni cach (1945–1946);

szef PUBP w Ję drze jo wie (1946–1947); za stęp ca na czel ni ka/p.o. na czel nik Wy dzia łu V WUBP w Kiel -
cach (1947–1948); na czel nik Wy dzia łu V WUBP w Po zna niu (1948–1950); za stęp ca na czel ni ka Wy -
dzia łu IV De par ta men tu V MBP (1950–1951); na czel nik Wy dzia łu IV De par ta men tu V MBP
(1951–1953); za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu V MBP (1953–1954); za stęp ca dy rek to ra De par ta men -
tu III KdsBP (1955); kie row nik WUdsBP w Kra ko wie (1956); za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III MSW
(1956–1963); dy rek tor De par ta men tu III MSW (1963–1965); wi ce mi ni ster MSW (1965–1966); prze -
wod ni czą cy Cen tral ne go Ze spo łu Ko or dy na cyj ne go MSW (1966). Czło nek PPR/PZPR. Wi ce prze wod -
ni czą cy Ko mi sji We ry fi ka cyj nej Za rzą du Głów ne go ZBoWiD (1985).
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S T R E S z c z E N i E

Opra co wa ny 25 mar ca 1966 r. przez Cen tral ny Ze spół Ko or dy na cyj ny Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz ny ch ra mo wy plan za bez pie cze nia uro czy sto ści ju bi le uszy ty siąc le cia chrztu Pol ski i ty siąc -
le cia pań stwa pol skie go jest ilu stra cją za an ga żo wa nia ko mu ni stycz ne go apa ra tu wła dzy w wal kę
z Ko ścio łem ka to lic kim. Źró dło ob ra zu je ska lę za an ga żo wa nia pod le głych MSW in sty tu cji do prze -
ciw dzia ła nia Mi le nium Chrztu Pol ski oraz me to dy, za po mo cą któ rych chcia no to osią gnąć. Ra -
mo wy plan CZK MSW był naj waż niej szym, nie ja ko „pro gra mo wym” nor ma ty wem do ty czą cym
te go ro dza ju dzia łań w ro ku ob cho dów wiel kie go ju bi le uszu.

Słowa kluczowe: Tysiąclecie Chrztu Polski, Milenium Chrztu Polski, Milenium, Sacrum
Poloniae�Millennium, polityka wyznaniowa w PRL, Tysiąclecie Państwa Polskiego, prze ciw dzia -
ła nie Milenium, Centralny Zespół Koordynacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

S u m m A R y

The fra me work plan to co ver the ju bi lee ce le bra tions of the mil len nium of the bap tism of Po -
land and the mil len nium of the Po lish sta te which was pre pa red on 25 March 1966 by the Cen tral
Co or di na tion Te am of the Mi ni stry of the In te rior, is an il lu stra tion of the com mu nist au tho ri ties’
com mit ment to op po sing the Ca tho lic Church. The so ur ce il lu stra tes the sca le of the com mit ment
exhi bi ted by in sti tu tions sub or di na te to the Mi ni stry of In te rior to co un ter the Mil len nium of the
Bap tism of Po land and the me thods by which they wan ted to achie ve this. The fra me work plan of
the CZK MSW (Cen tral Co or di na tion Te am of the Mi ni stry of the In te rior) was the most im por -
tant, as it we re, “pro gram ma tic” stan dard con cer ning such ac ti vi ties in the year of the ce le bra tion
of the gre at ju bi lee.

Key words: the thousandth anniversary of the Baptism of Poland, the Millennium of the
Baptism of Poland, the Millennium, Sacrum�Poloniae�Millennium, religious policy in the PRL,
Millennium of the Polish State, actions against the Millennium, the Central Coordination Team of
the Ministry of the Interior.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 11, Warszawa 2018, s. 295–364

Krzysztof Kolasa, Sebastian Pilarski
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi)

Proces działaczy 
NSZZ „Solidarność” 

z Tomaszowa Mazowieckiego
jako przykład represyjnej

działalności sądownictwa
powszechnego

w okresie stanu wojennego

Dzia łal ność pro ku ra tur i są dów w okre sie sta nu wo jen ne go sta no wi co raz czę ściej
przed miot za in te re so wań ba da czy zaj mu ją cych się naj now szą hi sto rią Pol ski1.
Na le ży pod kre ślić, że wy miar spra wie dli wo ści w la tach 1981–1983 stał

się – obok apa ra tu bez pie czeń stwa pań stwa – jed nym z głów nych na rzę dzi wy ko rzy sty -
wa nych przez wła dze ko mu ni stycz ne do zwal cza nia „so li dar no ścio wej” re wo lu cji, bę dą -
cej owo cem spo łecz nych pro te stów z la ta 1980 r. Pro ku ra tu ry oraz są dy po wszech ne
i woj sko we dzia ła ły w opar ciu o an ty da to wa ne na 12 grud nia 1981 r. ak ty praw ne: De -
kret o sta nie wo jen nym2, De kret o po stę po wa niach szcze gól nych w spra wach o prze stęp -
stwa i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go3, De kret o prze ka za niu
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1 Zob. m.in.: „Kon�ty�nu�owa�li�dzia�łal�ność�związ�ko�wą…”.�Są�dze�ni�z po�wo�dów�po�li�tycz�nych�w wo�je�wódz�-
twie�gdań�skim�(1981–1983), wstęp i oprac. A. Ka zań ski, Gdańsk 2012; Pro�ce�sy�po�li�tycz�ne�dzia�ła�czy�NSZZ
„So�li�dar�ność”�w Ło�dzi�w okre�sie�sta�nu�wo�jen�ne�go, wstęp i wy bór S. Pi lar ski, oprac. S. Pi lar ski (współpr.
K. Ko la sa), Łódź 2013; M. Sta now ska, A. Strzem bosz, Sę�dzio�wie�war�szaw�scy�w cza�sie�pró�by 1981–1988,
War sza wa 2005. Orzecz nic two z lat sta nu wo jen ne go zo sta ło – w od nie sie niu do po szcze gól nych re gio nów
Pol ski – omó wio ne tak że w pu bli ka cji Stan�wo�jen�ny�w Pol�sce 1981–1983, red. A. Du dek, War sza wa 2003.

2 DzU, 1981, nr 29, poz. 154, s. 309–317. Wię cej na te mat oce ny usta wo daw stwa sta nu wo jen ne go
zob.: Pra�wa�czło�wie�ka�i oby�wa�te�la�w PRL�(13 XII 1981–31 XII 1982), Pa ryż 1983, s. 55–60; P. Chrzczo -
no wicz, Pra�wo�kar�ne�i wy�miar�spra�wie�dli�wo�ści�kar�nej�wo�bec�opo�zy�cji�wol�no�ścio�wej�w Pol�sce�do�by�sta�-
nu�wo�jen�ne�go�–�wy�bra�ne�aspek�ty [w:] Stan�wo�jen�ny.�Fak�ty,�hi�po�te�zy,�in�ter�pre�ta�cje, red. A. Czwo łek,
W. Po lak, To ruń 2008, s. 83–84; W. Po lak, Stan�wo�jen�ny�–�pierw�sze�dni, Gdańsk 2006, s. 180–182.

3 DzU, 1981, nr 29, poz. 156, s. 318–320.
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Ulotka „Do wszystkich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego” sygnowana
przez MKS NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim, rozkolportowana

14–15 XII 1981 r. AIPN Łd, 50/1, t. 2
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Ulotka „Dokąd dążymy” sygnowana przez NSZZ „Solidarność” i MKS NSZZ
„Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim, rozkolportowana 21–22 I 1982 r. 

AIPN Łd, 50/1, t. 2

AIPN Łd
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do wła ści wo ści są dów woj sko wych spraw o nie któ re prze stęp stwa oraz o zmia nie ustro -
ju są dów woj sko wych i woj sko wych jed no stek or ga ni za cyj nych Pro ku ra tu ry Pol skiej
Rze czy po spo li tej Lu do wej w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go4, jak rów nież o za -
pi sy Ko dek su kar ne go.

Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go prze pro wa dzo no we ry fi ka cję per so nal ną w pro -
ku ra tu rach i są dach wo je wódz kich. Po sta wę pra cow ni ków wy mia ru spra wie dli wo ści
kształ to wa ły in ten syw nie pro wa dzo ne ze bra nia i kon fe ren cje ide olo gicz ne, jak rów nież
za chę ty fi nan so we oraz uzna nio we awan se dla szcze gól nie gor li wych sę dziów i pro ku -
ra to rów5. Czę stą prak ty ką wo bec pra cow ni ków wy mia ru spra wie dli wo ści by ło rów nież
wy mu sza nie skła da nia de kla ra cji lo jal no ści, a w przy pad ku od mo wy ich pod pi sa nia – gro -
że nie utra tą pra cy z tzw. wil czym bi le tem6.

W wo je wódz twie piotr kow skim od by ły się dwa pro ce sy członków NSZZ „So li dar -
ność”, któ rzy pod ję li dzia łal ność po 13 grud nia 1981 r.: tzw. pro ces beł cha tow ski7

i omawia ny w ni niej szym ar ty ku le tzw. pro ces to ma szow ski, bę dą cy kon se kwen cją roz -
pra co wa nia przez Służ bę Bez pie czeń stwa gru py związ kow ców za an ga żo wa nych w druk
i kol por taż nie le gal nych ma te ria łów na te re nie To ma szo wa Ma zo wiec kie go. Roz po -
wszech ni li oni ulot ki: „Do wszystkich miesz kań ców To ma szo wa Ma zo wiec kie go” 
(14–15 grud nia 1981 r.), „Do miesz kań ców To ma szo wa Ma z[o wiec kie go]” (24 grud nia
1981 r.) i „Do kąd dą ży my” (21 stycz nia 1982 r.) oraz po zba wio ną ty tu łu ulot kę da to wa -
ną na 17 lu te go8.

Re ak cją „bez pie ki” by ło wszczę cie 22 stycz nia 1982 r. przez Wy dział V Ko men dy
Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej w Piotr ko wie Try bu nal skim spra wy ope ra cyj ne go
roz pra co wa nia krypt. „Po wie lacz”. Czte ry dni póź niej zo sta ła po wo ła na gru pa ope ra cyj -
no -śled cza z za da niem usta le nia na zwisk au to rów i kol por te rów ulo tek, prze ję cia sprzę -
tu wy ko rzy sty wa ne go do dru ku oraz uję cia i za trzy ma nia „usta lo nych kol por te rów
wro gich ulo tek”. Oso bi sty nad zór nad dzia ła nia mi ope ra cyj ny mi gru py spra wo wał szef
piotr kow skiej „bez pie ki” płk inż. Adolf Dy szy9. Wkrót ce fi gu ran ta mi (tj. oso ba mi roz -
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4 Ibi�dem, poz. 157, s. 321–322. 
5 P. Chrzczo no wicz, op.�cit., s. 87.
6 Pra�wa�czło�wie�ka�i oby�wa�te�la�w PRL…, s. 29.
7 W pro ce sie beł cha tow skim są dze ni by li dzia ła cze związ ku za an ga żo wa ni w druk „So li dar no ści

Wo jen nej”. Z gro na 13 oskar żo nych Sąd Wo je wódz ki w Piotr ko wie Try bu nal skim 3 VIII 1982 r. ska zał
na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści: An drze ja Kra su skie go, Zbi gnie wa Ma tyś kie wi cza i Ry szar da Wy -
cza chow skie go. Po stę po wa nie umo rzo no w sto sun ku do 4 oskar żo nych (Mie czy sław Czyż, Krzysz tof
Gaj de ro wicz, Jan Skro bisz, Zbi gniew Wró blew ski), na to miast 6 oso bom (An to ni Au gu sty niak, Ry szard
Brzu zy, Jan Dzi do, Ry szard Klo now ski, Hen ryk Ko moń ski, Ja nusz Sło wiń ski) Sąd Naj wyż szy w War -
sza wie 11 III 1983 r. wa run ko wo za wie sił wy ko na nie ka ry. Zob. M. Przy bysz, NSZZ�„So�li�dar�ność”�Re�-
gion�Zie�mia�Piotr�kow�ska [w:] NSZZ�„So�li�dar�ność” 1980–1990, t. 4: Pol�ska�za�chod�nia, red. Ł. Ka miń ski,
G. Wa li gó ra, War sza wa 2010, s. 606–607. Au tor ka błęd nie wśród osób, wo bec któ rych umo rzo no po stę -
po wa nie, wy mie nia Jac ka Nie wie cze rza ła. Por. np. http://www.13grud nia81.pl/sip/in dex.php?opt=3&n=
M&idO=634&p=1&sG=679&spra wa=766 (do stęp 12 XI 2018 r.).

8 Wię cej na te mat dzia łań SB wy mie rzo nych w pod ziem ne struk tu ry to ma szow skiej „So li dar no ści”
zob. S. Pi lar ski, Dzia�ła�nia�ope�ra�cyj�ne�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�dzia�ła�czy�NSZZ�„So�li�dar�ność”�w To�-
ma�szo�wie�Ma�zo�wiec�kim�w okre�sie�sta�nu�wo�jen�ne�go [w:] Nie�dzie�la�bez�„Te�le�ran�ka”.�Piotr�ków�Try�bu�-
nal�ski�–�To�ma�szów�Ma�zo�wiec�ki�w okre�sie�sta�nu�wo�jen�ne�go 1981–1983, Piotr ków Try bu nal ski–To ma szów
Ma zo wiec ki 2014, s. 58–87.

9 Ibi�dem, s. 68–69.
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pra co wy wa ny mi) SOR krypt. „Po wie lacz” sta li się: Zyg munt Au gu sty niak, Ma ria Bie -
sia dow ska, Ta de usz Ciel niak, Wik tor Dra twa, Wło dzi mierz Jur czyń ski, Sta ni sław Kur -
nik, Ma ria Pio tro wicz, Wie sław Psut, Zbi gniew Ry chlik, Sta ni sław Szu bert, Ry szard
Tro cha i Ry szard Wę dry cho wicz.

Du żym suk ce sem „bez pie ki” by ło po zy ska nie trzech taj nych współ pra cow ni ków
wcho dzą cych w skład gru py, no szą cych pseu do ni my: „Ali na”, „Mo ni ka” i „Oko”. Trzy -
dzie stu funk cjo na riu szy MO i SB 22 mar ca 1982 r. prze pro wa dzi ło prze szu ka nia u trzy -
na stu osób z te re nu To ma szo wa Ma zo wiec kie go oraz z gmi ny Na gó rzy ce, m.in.:
Zyg mun ta Au gu sty nia ka, Ma ria na Goź dzi ka, Zbi gnie wa Ry chli ka, Ja ni ny Wę dry cho -
wicz, Ry szar da Wę dry cho wi cza, u któ rych zna le zio no po szu ki wa ne bez de bi ty. Wy mie -
nie ni, po dob nie jak Sta ni sław Szu bert, zo sta li za trzy ma ni do wy ja śnie nia spra wy.
W miesz ka niu J. Wę dry cho wicz – w „do brze za ma sko wa nej piw ni cy” – od na le zio no po -
wie lacz biał ko wy, ma szy nę do pi sa nia, ma try ce wo sko we, far bę dru kar ską i ok. 250 ulo -
tek da to wa nych na 15 mar ca 1982 r.

Pod pro ku ra tor Woj sko wej Pro ku ra tu ry Gar ni zo no wej w Ło dzi por. Ro man Glu ba
23 mar ca 1982 r. wszczął śledz two prze ciw ko Z. Au gu sty nia ko wi, Z. Ry chli ko wi, S. Szu -
ber to wi i R. Wę dry cho wi czo wi pod za rzu tem po peł nie nia prze stępstw okre ślo nych
w art. 46 ust. 1 (kon ty nu owa nie dzia łal no ści za wie szo ne go związ ku) oraz art. 48 ust. 2
(roz po wszech nia nie „fał szy wych wia do mo ści” mo gą cych wy wo łać „nie po kój pu blicz ny
lub roz ru chy”) i 4 (re da go wa nie, druk i kol por taż ma te ria łów bez de bi to wych) De kre tu
z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym. W związ ku z po sta no wie nia mi De kre tu
z dnia 12 grud nia 1981 r. o po stę po wa niach szcze gól nych w spra wach o prze stęp stwa
i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go śledz two mia ło być pro wa dzo -
ne w try bie po stę po wa nia do raź ne go, co na kła da ło na pro ku ra tu rę obo wią zek prze pro -
wa dze nia po stę po wa nia w cią gu 15 dni, a na sąd – roz po zna nie spra wy w ter mi nie nie
dłuż szym niż 5 dni od otrzy ma nia ak tu oskar że nia. Orze ka ny wy rok bez względ ne go po -
zba wie nia wol no ści miał wy no sić co naj mniej 3 la ta. Spra wa – ze wzglę du na wła ści -
wość te ry to rial ną Są du Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go i obo wią zu ją ce pra wo daw stwo
sta nu wo jen ne go – mia ła być pro wa dzo na w Byd gosz czy, lecz w opar ciu o po sta no wie -
nie Są du POW osta tecz nie zo sta ła prze ka za na do roz po zna nia Są do wi Wo je wódz kie mu
w Piotr ko wie Try bu nal skim10. Oko licz ność ta by ła bez wąt pie nia ko rzyst na dla oskar żo -
nych, al bo wiem orzecz nic two są dów woj sko wych w oma wia nym okre sie cha rak te ry zo -
wa ło się szcze gól ną su ro wo ścią.

Łącz nie aresz to wa no 12 osób: Au gu sty nia ka, Wę dry cho wi cza, Szu ber ta, Ry chli ka,
Psu ta, Pio tro wicz, Bie sia dow ską, Ciel nia ka, Tro chę, Kur ni ka, Dra twę i Jur czyń skie go.
24 kwiet nia 1982 r. WPG w Ło dzi za mknę ła śledz two, na to miast Wy dział Śled czy
KW MO w Piotr ko wie Try bu nal skim za koń czył po stę po wa nie – łącz nie prze słu cha no
53 świad ków i prze pro wa dzo no 33 prze szu ka nia11.

Roz pra wy przed Są dem Wo je wódz kim w Piotr ko wie Try bu nal skim od by ły się 17–19,
26 i 28 ma ja 1982 r. Prze wod ni czą cą skła du sę dziow skie go i sę dzią spra woz daw cą by ła
Le oka dia Drąż kie wicz, a skład orze ka ją cy uzu peł nia li Mi chał Kłos i Ja nusz Bil ski. Pod -
czas ko lej nych roz praw ad wo ka ta mi oskar żo nych by li przed sta wi cie le łódz kiej i piotr -
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10 Ibi�dem, s. 73.
11 Ibi�dem, s. 74.

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 299



Akt oskarżenia Wojskowej
Prokuratury Garnizonowej

w Łodzi przeciwko Ryszardowi
Wędrychowiczowi i innym,

oskarżonym o druk i kolportaż
materiałów bezdebitowych

(pierwsza strona), 26 IV 1982 r. 
AIPN Łd, 50/1, t. 3
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Akta w sprawie karnej przeciwko Ryszardowi Wędrychowiczowi prowadzonej
przed Sądem Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. AIPN Łd, 50/1, t. 1
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kow skiej pa le stry: Mi chał Kuy do wicz (Kur nik, Wę dry cho wicz), Zbi gniew Ma cie jew ski
(Ciel niak, Jur czyń ski, Ry chlik, Tro cha), Sta ni sław Mau rer (Jur czyń ski, Ry chlik, Tro cha),
Ja dwi ga Sie masz kie wicz (Szu bert), Eu ge niusz Sin dlew ski (Au gu sty niak, Dra twa, Psut),
Mie czy sław Si kor ski (Au gu sty niak, Dra twa, Psut), Je rzy Ste fa niak (Jur czyń ski, Pio tro -
wicz, Szu bert, Tro cha), An drzej Wo siń ski (Bie sia dow ska, Ciel niak, Jur czyń ski, Kur nik,
Ry chlik, Tro cha, Wę dry cho wicz), Ewa Jusz ko -Pa łub ska (Bie sia dow ska, Kur nik, Pio tro -
wicz, Wę dry cho wicz), An drzej To mas (Pio tro wicz). Oko licz no ścią do sko na le od da ją cą
at mos fe rę sta nu wo jen ne go by ło in ter no wa nie obroń cy Au gu sty nia ka i Wę dry cho wi -
cza – An drze ja Ker na. W trak cie ko lej nych roz praw w sa li są do wej gro ma dzi ło się
od 40 do 130 osób – głów nie człon ków ro dzin oskar żo nych – wśród któ rych znaj do wa li
się tak że funk cjo na riu sze „bez pie ki”.

Pro ku ra tor Mi ro sław Or ski żą dał dla oskar żo nych od 3 do 7 lat po zba wie nia wol no -
ści (naj wyż sze ka ry dla: Au gu sty nia ka, Ciel nia ka, Ry chli ka, Szu ber ta i Wę dry cho wi cza)
oraz od 2 do 5 lat po zba wie nia praw pu blicz nych. Re ak cją zgro ma dzo nych ro dzin są dzo -
nych był płacz i „po pierw szych sło wach wrza wa na sa li”. Obroń cy do pro wa dzi li do zmia -
ny try bu roz pa try wa nia spra wy z do raź ne go na zwy kły oraz do ma ga li się, tym ra zem
bez sku tecz nie, zmia ny kwa li fi ka cji czy nu i skie ro wa nia spra wy do roz pa trze nia przez
ko le gium do spraw wy kro czeń. Ad wo ka ci udo wad nia li, że w mar cu 1982 r. nie ist nia ła
żad na zor ga ni zo wa na gru pa pro wa dzą ca dzia łal ność związ ko wą w wa run kach sta nu wo -
jen ne go. Po nad to za rzu ca li ak to wi oskar że nia brak in dy wi du ali za cji za rzu tów wo bec
oskar żo nych. Wszy scy pod sąd ni przy zna li się do wi ny i pro si li o jak naj ła god niej szy wy -
miar ka ry12.

Osta tecz nie na ka rę 2 lat bez względ ne go po zba wie nia wol no ści zo sta li ska za ni: Au -
gu sty niak, Wę dry cho wicz, Ry chlik i Ciel niak. Wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia ka ry
na okres 3 lat SW za sto so wał wo bec: Dra twy, Psu ta i Szu ber ta – ska za nych na 1,5 ro ku
oraz Bie sia dow skiej, Kur ni ka i Tro chy – ka ry ro ku po zba wie nia wol no ści. Wo bec Pio -
tro wicz po stę po wa nie umo rzo no, a Jur czyń skie go sąd unie win nił13. Nie mal wszyst kie
oso by zo sta ły zwol nio ne z aresz tu śled cze go do cza su upra wo moc nie nia się wy ro ku
i podję ły pra cę w do tych cza so wych miej scach za trud nie nia. Wy jąt kiem był Szu bert, który
de cy zją Ku ra to rium Oświa ty i Wy cho wa nia w Piotr ko wie Try bu nal skim zo stał za wie -
szo ny w peł nie niu obo wiąz ków na uczy cie la, co unie moż li wi ło mu zna le zie nie za trud -
nie nia przez 4 la ta14.

Wy ro ki zo sta ły za skar żo ne za rów no przez obroń ców, jak i pro ku ra to ra do Są du Naj -
wyż sze go15, a ten 12 stycz nia 1983 r. za wie sił na 4 la ta wy ko na nie ka ry w sto sun ku
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12 Ibi�dem, s. 76–77.
13 Zob. dok. nr 1 i 2 w ni niej szej pu bli ka cji.
14 T. Za lew ska, „So�li�dar�ność”.�Ka�len�da�rium�wy�da�rzeń�w To�ma�szo�wie�Ma�zo�wiec�kim 1980–1990,

Toma szów Ma zo wiec ki 2010, s. 26.
15 AIPN Łd, 50/1, t. 5, Wnio sek me ce na sów Zbi gnie wa Ma cie jew skie go i Sta ni sła wa Mau re ra o re -

wi zję wy ro ku na ko rzyść Zbi gnie wa Ry chli ka, Ry szar da Tro chy i Ta de usza Ciel nia ka, [wrze sień 1982 r.],
k. 78–79; ibi�dem, Wnio sek me ce na sów Mi cha ła Kuy do wi cza i An drze ja Wo siń skie go o re wi zję na
korzyść Ry szar da Wę dry cho wi cza, [wrze sień 1982 r.], k. 82–84; ibi�dem, Wnio sek me ce na sa An drze ja
Wo siń skie go o re wi zję na ko rzyść Ma rii Bie sia dow skiej, 20 IX 1982 r., k. 111; ibi�dem, Wnio sek pro ku -
ra to ra re jo no we go w To ma szo wie Ma zo wiec kim Mi ro sła wa Or skie go o re wi zję na nie ko rzyść Ry szar da
Wę dry cho wi cza, Sta ni sła wa Szu ber ta, Zbi gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu sty nia ka, Ry szar da Tro chy,
Ta de usza Ciel nia ka, Ma rii Bie sia dow skiej, Ma rii Pio tro wicz, Wik to ra Dra twy, Wie sła wa Psu ta, Sta ni-

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 302



Proces działaczy NSZZ „Solidarność” z Tomaszowa Mazowieckiego...
D

o
k

u
m

en
t

y

303

do Wę dry cho wi cza, Ry chli ka, Au gu sty nia ka i Ciel nia ka. Wo bec po zo sta łych osób utrzy -
ma no w mo cy orze cze nie SW w Piotr ko wie Try bu nal skim16.

Wy rok Są du Naj wyż sze go po zwo lił za koń czyć SOR krypt. „Po wie lacz”. Jak z sa tys -
fak cją stwier dzi ła to ma szow ska „bez pie ka”, jej „przed się wzię cia pro fi lak tycz no -re pre -
syj ne w ra mach SOR «Po wie lacz» […] spo wo do wa ły za stra sze nie śro do wi ska
kon spi ra cyj ne go, a wszczę te w tej spra wie śledz two za koń czo ne wy ro ka mi spo wo do wa -
ło, iż od te go cza su nie uka za ły się wię cej te go ty pu [bez de bi ty]”17.

Po czą tek lat dzie więć dzie sią tych XX w. przy niósł zmia ny wy ro ków wy da wa nych
w spra wach pro wa dzo nych z mo ty wów po li tycz nych w okre sie sta nu wo jen ne go.
W wyni ku re wi zji wno szo nych do Są du Naj wyż sze go przez mi ni stra spra wie dli wo ści,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go, na czel ne go pro ku ra to ra woj sko we go i rzecz ni ka praw oby wa -
tel skich moż li we by ło unie win nie nie ska za nych, co sta ło się udzia łem tak że dzia ła czy
to ma szow skiej „So li dar no ści”18. Do dat ko wo mo ral ne za dość uczy nie nie sta no wi ło orze -
cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 16 mar ca 2011 r. uzna ją ce de kret o sta nie wo jen -
nym oraz de kret o po stę po wa niach szcze gól nych w spra wach o prze stęp stwa
i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go (for mal nie uchy lo ne w 2002 r.)
za nie zgod ne z art. 7 Kon sty tu cji RP w związ ku z art. 31 ust. 1 Kon sty tu cji PRL
z dnia 22 VII 1952 r. oraz z art. 15 ust. 1 Mię dzy na ro do we go Pak tu Praw Oso bi stych
i Po li tycz nych. Try bu nał uznał, iż wy mie nio ne ak ty praw ne w istot ny spo sób za wie sza -
ły lub ogra ni cza ły pod sta wo we pra wa oby wa te li okre ślo ne w Kon sty tu cji PRL i in nych
usta wach oraz w umo wach mię dzy na ro do wych, któ rych PRL by ła stro ną. Re pre syj ność
prze pi sów de kre tu o sta nie wo jen nym prze ja wia ła się w tym, że do ko ny wał on pe na li za -
cji czy nów, któ re nie by ły przed 13 grud nia 1981 r. ka ral ne, a tak że kwa li fi ko wał ja ko
prze stęp stwa wie le do tych cza so wych wy kro czeń. Try bu nał Kon sty tu cyj ny stwier dził, że
wy da nie de kre tów da to wa nych na 12 grud nia 1981 r. w trak cie se sji sej mu by ło nie le gal -
ne, a po nad to na ru sza ły one stan dar dy wy ni ka ją ce z za ka zu dzia ła nia pra wa wstecz19.

*   *   *

Pu bli ko wa ny wy bór ar chi wa liów jest wy ni kiem kwe ren dy prze pro wa dzo nej w za so -
bie Od dzia ło we go Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi. W opar ciu o ma te -
ria ły zgro ma dzo ne w cen tra li IPN, łódz kim od dzia le In sty tu tu oraz w ar chi wach:
Okrę go wej Ra dy Ad wo kac kiej w Ło dzi, Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Piotr ko wie Try bu -
nal skim, Są du Ape la cyj ne go w Ło dzi i Są du Okrę go we go w Piotr ko wie Try bu nal skim

sła wa Kur ni ka i Wło dzi mie rza Jur czyń skie go, 21 IX 1982 r., k. 87–104; ibi�dem, Wnio sek me ce na sów
An drze ja Ker na i Eu ge niu sza Sin dlew skie go o re wi zję na ko rzyść Zyg mun ta Au gu sty nia ka, 22 IX 1982 r.,
k. 106–108; ibi�dem, Wnio sek me ce nas Ewy Jusz ko -Pa łub skiej o re wi zję na ko rzyść Ry szar da Wę dry -
cho wi cza, Ma rii Bie sia dow skiej i Sta ni sła wa Kur ni ka, 30 IX 1982 r., k. 113–116.

16 Zob. dok. nr 3 w ni niej szej pu bli ka cji.
17 AIPN Łd, 0051/153, Ana li za sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej na te re nie To ma szo wa Ma zo wiec -

kie go w okre sie sier pień 1980 r. – ma rzec 1985 r., 1 IV 1985 r., k. 11.
18 AIPN Łd, 50/1, t. 5, Wy rok z uza sad nie niem wy da ny przez Izbę Kar ną Są du Naj wyż sze go w War -

sza wie w spra wie Ry szar da Wę dry cho wi cza, Sta ni sła wa Szu ber ta, Zbi gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au -
gu sty nia ka, Ry szar da Tro chy, Ta de usza Ciel nia ka, Ma rii Bie sia dow skiej, Ma rii Pio tro wicz, Wik to ra
Dra twy, Wie sła wa Psu ta, Sta ni sła wa Kur ni ka i Wło dzi mie rza Jur czyń skie go, 27 V 1993 r., k. 289–299.

19 Wię cej na ten te mat zob. Pro�ce�sy�po�li�tycz�ne�dzia�ła�czy�NSZZ�„So�li�dar�ność”�w Ło�dzi…, s. XIX.
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zo sta ły opra co wa ne bio gra my do łą czo ne do po szcze gól nych do ku men tów. Na zwisk
niewiel kiej czę ści osób nie uda ło się opa trzyć no ta mi bio gra ficz ny mi, co zo sta ło od no -
to wa ne w przy pi sach. W cza sie spo rzą dza nia bio gra mów ko rzy sta no rów nież z ogól no -
do stęp nych opra co wań.

W przy pi sach do ty czą cych taj nych współ pra cow ni ków po da no da ne iden ty fi ku ją ce
OZI, tj.: imię i na zwi sko, da tę uro dze nia, pseu do nim, nu mer re je stra cyj ny, in for ma cje
do ty czą ce dłu go ści trwa nia okre su re je stra cji. W przy pad ku osób, któ rych do ku men ta cja
ak to wa zo sta ła znisz czo na, wy ko rzy sta no po mo ce ewi den cyj ne w po sta ci kart ewi den -
cyj nych znaj du ją cych się w kar to te kach ope ra cyj nych (ogól no in for ma cyj nej, znisz cze -
nio wej i od two rze nio wej) oraz w dzien ni kach re je stra cyj nych i ar chi wal nych
wy ko rzy sty wa nych w Biu rze „C” MSW i wy dzia łach „C” jed no stek te re no wych pod le -
ga ją cych re sor to wi spraw we wnętrz nych.

Wy bra ne źró dła za pre zen to wa no w ukła dzie chro no lo gicz nym: pierw szy do ku ment
po cho dzi z 28 ma ja 1982 r., ostat ni zaś – z 27 ma ja 1993 r. W do ku men tach ujed no li co -
no za pi sy dat, uwspół cze śnio no or to gra fię i in ter punk cję oraz po pra wio no błę dy ma szy -
no we. Wszel kie wy róż nie nia do ko na ne przez wy twór cę do ku men tu (pod kre śle nia,
wer sa li ki, spa cjo wa nie) od da no za po mo cą czcion ki wy tłusz czo nej. W na wia sach kwa -
dra to wych roz wi nię to to wa rzy szą ce na zwi skom ini cja ły imion, skró ty nie kon wen cjo nal -
ne oraz bra ku ją ce frag men ty tek stu nie zbęd ne do pra wi dło we go zro zu mie nia je go tre ści. 

W pu bli ko wa nych źró dłach po mi nię to tzw. da ne wraż li we oraz ad re sy za miesz ka nia
osób wy stę pu ją cych w do ku men tach. Wszyst kie wy mie nio ne opusz cze nia zo sta ły ozna -
czo ne przy pi sa mi tek sto wy mi. Za cho wa no rów nież układ tek stu do ku men tów zgod ny
z ory gi na łem, ujed no li ca jąc przy tym po ło że nie sta łych ele men tów do ku men tu (miej sce
i da ta po wsta nia do ku men tu, na głó wek nadaw cy, na zwa ad re sa ta, ty tuł do ku men tu, pod -
pis pod do ku men tem).

Edy to wa ne do ku men ty opa trzo no przy pi sa mi tek sto wy mi i rze czo wy mi. W przy pi -
sach tek sto wych od no to wa no wspo mnia ne po wy żej przy pad ki po mi nię cia da nych, lek -
cję błęd ną, bra ku ją ce lub nie czy tel ne frag men ty tek stu, treść pie czę ci i pod pi sów oraz
wszel kie od ręcz ne do pi ski i ad no ta cje na nie sio ne w do ku men cie. W przy pi sach rze czo -
wych umiesz czo no me ry to rycz ne ko men ta rze i ob ja śnie nia nie zbęd ne do wła ści we go
przy swo je nia tre ści pre zen to wa nych do ku men tów oraz no ty bio gra ficz ne osób w nich
wy stę pu ją cych.

Se�ba�stian�Pi�lar�ski
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TEKST ŹRÓ DŁA

Nr 1

1982�maj 28,�Piotr�ków�Try�bu�nal�ski�–�Wy�rok�Są�du�Wo�je�wódz�kie�go�w Piotr�ko�wie�Try�bu�-
nal�skim�w spra�wie�prze�ciw�ko�Ry�szar�do�wi�Wę�dry�cho�wi�czo�wi,�Sta�ni�sła�wo�wi�Szu�ber�to�wi,
Zbi�gnie�wo�wi�Ry�chli�ko�wi,�Zyg�mun�to�wi�Au�gu�sty�nia�ko�wi,�Ry�szar�do�wi�Tro�sze,�Ta�de�uszo�wi
Ciel�nia�ko�wi,�Ma�rii�Bie�sia�dow�skiej,�Ma�rii�Pio�tro�wicz,�Wik�to�ro�wi�Dra�twie,�Wie�sła�wo�wi
Psu�to�wi,�Sta�ni�sła�wo�wi�Kur�ni�ko�wi�i Wło�dzi�mie�rzo�wi�Jur�czyń�skie�mu,�oskar�żo�nym�o druk
i kol�por�taż�ma�te�ria�łów�bez�de�bi�to�wych

Sygn[atu ra] akt: II K. 110/82 – do raź ny Piotr ków Try bu nal ski, dnia 28 ma ja 1982 r.

Wy rok w imie niu Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej

[Piotr ków Try bu nal ski], dnia 28 ma ja 1982 r.

Sąd Wo je wódz ki w Piotr ko wie Tryb[unal skim] w II Wy dzia le Kar nym w skła dzie:
– prze wod ni czą cy: s[ędzia] S[ądu] W[oje wódz kie go] L[eoka dia] Drąż kie wicz1;
– sę dzio wie: s[ędzia] S[ądu] W[oje wódz kie go] M[ichał] Kłos2, p.o. s[ędzia] S[ądu]

W[oje wódz kie go] J[anusz] Bil ski3;

1 Le oka dia Drąż kie wicz (ur. 1940), sę dzia; urzęd nik SW w Ło dzi (1958–1967); ab sol went ka Wy -
dzia łu Pra wa UŁ (1967); apli kant są do wy w okrę gu SW w Ło dzi (1967–1969); ase sor są do wy w SR
w Wie ru szo wie, Łę czy cy, Beł cha to wie, Zgie rzu i Ra dom sku (1969–1972); czł. PZPR (od 1971); sę dzia
SP w Łę czy cy (od 1972); p.o. pre zes SP w Wie ru szo wie (1972–1973); p.o. sę dzia SW w Ło dzi (1974–
–1975); czł. OKBZH w Ło dzi (1975–1993); sę dzia SR w Ło dzi (1976–1977); sę dzia SR (sty czeń–ma -
rzec 1978 r.) i SW (1978–2005) w Piotr ko wie Try bu nal skim; rzecz nik pra so wy SW w Piotr ko wie Try -
bu nal skim (1990–1993); p.o. sę dzia w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści (li sto pad–gru dzień 1993 r.); sę dzia
w pro ce sach po li tycz nych w okre sie PRL (m.in. R. Wę dry cho wi cza i in nych dzia ła czy „So li dar no ści”
z To ma szo wa Ma zo wiec kie go – prze wod ni czą ca). Ar chi wum Są du Okrę go we go w Piotr ko wie Try bu -
nal skim (da lej: ASOP), Ak ta oso bo we Le oka dii Drąż kie wicz; AIPN Łd, 062/1; AIPN Łd, 226/42, Ak ta
oso bo we człon ka OKBZpNP; AIPN Łd, 533/79000, Ak ta pasz por to we.

2 Mi chał An zelm Kłos (1929–1990), sę dzia; czł. ZMP, PZPR; za stęp ca asy sten ta, asy stent i st. asy -
stent na UŁ (1951–1958); w la tach 1957–1990 ko lej no: apli kant są do wy w SP w Brze zi nach, SP w Ło -
dzi i SW w Ło dzi; ase sor są do wy w SP w Ła sku; sę dzia, p.o. pre zes SP w Ra dom sku; sę dzia, wi ce pre zes
i pre zes SP w Ła sku; sę dzia, wi zy ta tor i prze wod ni czą cy wy dzia łu SW w Ło dzi; sę dzia SW w Piotr ko -
wie Try bu nal skim (do 1982); sę dzia i wi zy ta tor SW w Ło dzi (1982–1990). Ar chi wum Są du Ape la cyj ne -
go w Ło dzi, Ak ta oso bo we Mi cha ła Kło sa.

3 Ja nusz Krzysz tof Bil ski (ur. 1950), sę dzia; praw nik (1972); apli kant są do wy w okrę gu SW w Ło dzi
(1972–1974); czł. PZPR (1973–1989, m.in. w 1986 kie row nik szko le nia par tyj ne go); ase sor są do wy (1974–
–1976), sę dzia (1976–1983) oraz prze wod ni czą cy Wy dzia łu Kar ne go (1979–1983) SR w Ra dom sku;
p.o. sędzia w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści (wrze sień–paź dzier nik 1980 r.) oraz SW w Piotr ko wie Try -
bu nal skim (kwie cień–wrze sień 1982 r.); zwol nio ny z pra cy w są dow nic twie na wła sną proś bę (31 VIII
1983 r.); rad ca praw ny Me ta lo wej Spół dziel ni Pra cy „Elek tro metr” w Gi dlach (1984); ad wo kat w ZA
w Piotr ko wie Try bu nal skim (1986–1989); sę dzia w pro ce sach po li tycz nych w okre sie PRL (m.in. R. Węd   -
ry cho wi cza i in nych dzia ła czy „So li dar no ści” z To ma szo wa Ma zo wiec kie go – p.o. sę dzia SW w Piotr ko -
wie Try bu nal skim). ASOP, Ak ta oso bo we Ja nu sza Bil skie go; AIPN Łd, 536/33129, Ak ta pasz por to we.
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Protokół rozprawy głównej Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
w sprawie przeciwko Ryszardowi Wędrychowiczowi i innym, oskarżonym o druk
i kolportaż materiałów bezdebitowych (pierwsza strona), 17 V 1982 r. AIPN Łd, 50/1, t. 4
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Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie karnej
przeciwko Ryszardowi Wędrychowiczowi i innym, oskarżonym o druk i kolportaż

materiałów bezdebitowych (pierwsza strona), 28 V 1982 r. AIPN Łd, 50/1, t. 4
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– pro to ko lant: Kry sty na Iz deb ska4,
w obec no ści pro ku ra to ra To ma sza Sta ni szew skie go5, po roz po zna niu dnia: 17, 18, 19,

26, 28 V 1982 r. spra wy:
1) Ry szar da Wę dry cho wi cza6 – urodz[one go] 18 mar ca 1955 r. w To ma szo wie Mazo -

wiec kim, sy na Ju lia na i Ja ni ny7 z d[omu] Sęk;
2) Sta ni sła wa Ka zi mie rza Szu ber ta8 – urodz[one go] 7 wrze śnia 1943 r. w Ło dzi, syna

Hen ry ka i Ja ni ny z d[omu] Pie trzy kow ska;

4 Kry sty na Iz deb ska (ur. 1957), st. se kre tarz są do wy; re fe rent (1977–1978), se kre tarz są do wy (1978–
–1982) i st. se kre tarz są do wy (1982–1998) SW w Piotr ko wie Try bu nal skim; st. se kre tarz są do wy SO
w Piotr ko wie Try bu nal skim (od 1999); czł. Nie za leż ne go Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Są du
Okrę go we go w Piotr ko wie Try bu nal skim oraz są dów re jo no wych w Piotr ko wie Try bu nal skim i Beł cha -
to wie (2009). ASOP, Ak ta oso bo we Kry sty ny Iz deb skiej.

5 To masz Sta ni szew ski (1954–2008), pro ku ra tor; praw nik (1977); czł. PZPR (m.in. I se kre tarz
POP – 1985); apli kant PR w Beł cha to wie (1977–1979); ase sor PR w Beł cha to wie (1979–1980); pod pro -
ku ra tor (maj 1980 r. – li piec 1982 r.), wi ce pro ku ra tor (sier pień 1982 r. – li piec 1986 r.), pro ku ra tor (sier -
pień 1986 r. – paź dzier nik 1992 r.) PR w To ma szo wie Ma zo wiec kim, wie lo krot nie okre so wo peł nił
funk cję za stęp cy pro ku ra to ra re jo no we go w To ma szo wie Ma zo wiec kim; za stęp ca pro ku ra to ra re jo no -
we go w Opocz nie (sier pień–gru dzień 1988 r.); uczest ni czył w roz pra wie R. Wę dry cho wi cza i in nych
dzia ła czy „So li dar no ści” z To ma szo wa Ma zo wiec kie go. AIPN Łd, 0163/21486; Ar chi wum Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Piotr ko wie Try bu nal skim, Ak ta oso bo we To ma sza Sta ni szew skie go.

6 Ry szard Wę dry cho wicz (ur. 1955), dzia łacz związ ko wy; czł. PZPR (do wrze śnia 1980 r.); prze -
wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność” w Odzie żo wej Spół dziel ni Pra cy „Sim for” w To ma szo wie Ma zo -
wiec kim; czł. ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej; prze wod ni czą cy Od dzia łu NSZZ
„So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej w To ma szo wie Ma zo wiec kim (od lip ca 1981 r.); po wpro wa dze niu
sta nu wo jen ne go kon ty nu ował dzia łal ność w pod ziem nej struk tu rze „So li dar no ści” na te re nie To ma szo -
wa Ma zo wiec kie go; aresz to wa ny (22 III 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim
z 28 V 1982 r. ska za ny na 2 la ta po zba wie nia wol no ści; zwol nio ny z aresz tu (28 V 1982 r.); w wy ni ku
re wi zji SN w War sza wie wy ro kiem z 12 I 1983 r. zła go dził ka rę do 2 lat po zba wie nia wol no ści w za wie -
sze niu na 4 la ta; wy ro kiem SN w War sza wie z 27 V 1993 r. unie win nio ny; w wy ni ku dzia łań dez in te gra -
cyj nych SB od izo lo wa ny od śro do wi ska dzia ła czy pod ziem nej „So li dar no ści”; in wi gi lo wa ny przez SB
w ra mach SOR krypt. „Po wie lacz” (1982–1983) i KE krypt. „Ju lian” (1981–1985). Zob. Stan�wo�jen�ny
w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�tach�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa, wy bór i oprac. M. Kop czyń ski, R. Ra bie ga,
War sza wa–Łódź 2008, s. 223–224.

7 Ja ni na Wę dry cho wicz (ur. 1925), ren cist ka, mat ka Ry szar da Wę dry cho wi cza; w jej piw ni cy by ły
ukry te po wie lacz i ma szy na do pi sa nia; aresz to wa na w trak cie prze szu ka nia miesz ka nia (22 III 1982 r.).
AIPN Łd, pf 68/79; AIPN Łd, 067/342; AIPN Łd, 50/1, t. 1.

8 Sta ni sław Szu bert (ur. 1943), dzia łacz związ ko wy; na uczy ciel w ZSZ nr 3 w To ma szo wie Ma zo -
wiec kim (od 1978); czł. NSZZ „So li dar ność” (od wrze śnia 1980 r.); prze wod ni czą cy Ko mi te tu Za ło ży -
ciel skie go NSZZ „So li dar ność” Pra cow ni ków Oświa ty w To ma szo wie Ma zo wiec kim; czł. NSZZ
„So li dar ność” Pra cow ni ków Oświa ty (od paź dzier ni ka 1980 r.); prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar -
ność” (paź dzier nik 1980 r. – kwie cień 1981 r.); or ga ni za tor kol por ta żu pra sy związ ko wej na te re nie To -
ma szo wa Ma zo wiec kie go (od paź dzier ni ka 1980 r.); prze wod ni czą cy Sek cji Oświa ty i Wy cho wa nia
przy ZSZ nr 3 oraz wi ce prze wod ni czą cy De le ga tu ry NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej w To ma -
szo wie Ma zo wiec kim (kwie cień 1980 r. – 13 XII 1981 r.); de le gat na I WZD NSZZ „So li dar ność” Zie -
mi Łódz kiej (maj 1981 r.); współ or ga ni za tor mar szu gło do we go w To ma szo wie Ma zo wiec kim
(28–30 VII 1981 r.); je den z sy gna ta riu szy po ro zu mie nia NSZZ „So li dar ność” pod pi sa ne go w To ma szo -
wie Ma zo wiec kim z mi ni strem Zyg mun tem Ła kom cem (wrze sień 1981 r.); współ za ło ży ciel i dzia łacz
MKS (13 XII 1981 r. – 22 III 1982 r.); współ re dak tor ulo tek i ko mu ni ka tów, kol por ter ulo tek na wo łu ją -
cych do straj ku po wszech ne go na te re nie mia sta; aresz to wa ny (22 III 1982 r.), osa dzo ny w AŚ w Piotr -
ko wie Try bu nal skim (2 IV 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. ska za ny
na 1,5 ro ku po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na 3 la ta; za wie szo ny w pra wach wy ko ny wa nia za wo -
du na uczy cie la (1982–1984); or ga ni za tor punk tu kol por ta żu pra sy pod ziem nej we wła snym miesz ka niu 
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3) Zbi gnie wa Ry chli ka9 – urodz[one go] 1 grud nia 1946 r. w Kli mon to wie, sy na Hen -
ry ka i Da nu ty z d[omu] Staj niak;

4) Zyg mun ta Au gu sty nia ka10 – urodz[one go] 7 kwiet nia 1938 r. w Alek san dro wie
[Ku jaw skim], sy na Zyg mun ta i Ma rii z d[omu] Bro dow ska;

5) Ry szar da Tro chy11 – urodz[one go] 12 lip ca 1956 r. w To ma szo wie Ma zo wiec kim,
sy na Jó ze fa i Le oka dii z d[omu] So bier ska;

(1982–1989); czł. KO „So li dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec kim (1989–1990); rad ny To ma szo wa
Mazo wiec kie go (1990–1998); dzia łacz ZChN (1990–1998), m.in. pre zes Okrę gu Piotr kow skie go 
(1993–1997); wy ro kiem SN w War sza wie z 27 V 1993 r. unie win nio ny; czł. Stron nic twa Na ro do we go
(od 1998, 2000–2004 pre zes ZP); se kre tarz to ma szow skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia Osób Re pre sjo -
no wa nych w Sta nie Wo jen nym (od kwiet nia 1999 r.); pre zes ZP LPR w To ma szo wie Ma zo wiec kim 
(2005–2007); pre zes Ru chu Lu do wo -Na ro do we go w ZP (od 2007); in wi gi lo wa ny przez SB w ra mach
SOR krypt. „Po wie lacz” (1982–1983). Zob. http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 14 XII
2018 r.).

9 Zbi gniew Ry chlik (ur. 1946), praw nik; rad ca praw ny MKZ/De le ga tu ry NSZZ „So li dar ność” Zie -
mi Piotr kow skiej w To ma szo wie Ma zo wiec kim (do lip ca 1981 r.); czł. PZPR (w stycz niu 1982 r. wy da -
lo ny przez Eg ze ku ty wę KM w To ma szo wie Ma zo wiec kim); po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go
kon ty nu ował dzia łal ność w pod ziem nej struk tu rze „So li dar no ści” na te re nie To ma szo wa Ma zo wiec kie -
go; aresz to wa ny (22 III 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. ska za ny
na 2 la ta po zba wie nia wol no ści; zwol nio ny z aresz tu (28 V 1982 r.); w wy ni ku re wi zji SN w War sza wie
wy ro kiem z 12 I 1983 r. zła go dził ka rę do 2 lat po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na 4 la ta; wy je chał
na sta łe do Ka na dy (1984); wy ro kiem SN w War sza wie z 27 V 1993 r. unie win nio ny; in wi gi lo wa ny przez
SB w ra mach SOR krypt. „Po wie lacz” (1982–1983) i KE krypt. „Sko czek” (1983–1984). Zob. Stan�wo�-
jen�ny�w re�gio�nie�łódz�kim…, s. 224.

10 Zyg munt Bog dan Au gu sty niak (ur. 1938), fel czer me dy cy ny, dzia łacz związ ko wy, czł. KPN; pra -
cow nik pla có wek służ by zdro wia w To ma szo wie Ma zo wiec kim (1965–2003); or ga ni za tor opie ki me dycz -
nej dla straj ku ją cych w Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Tom tex” w To ma szo wie Ma zo wiec kim
(sier pień 1980 r.); prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność” w Prze my sło wym Spe cja li stycz nym Ze spo -
le Opie ki Zdro wot nej w To ma szo wie Ma zo wiec kim (od wrze śnia 1980 r.); de le gat na I WZD NSZZ „So -
li dar ność” Zie mi Łódz kiej (czer wiec 1981 r.), czł. ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej, czł. KKK
Pra cow ni ków Służ by Zdro wia; po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go kon ty nu ował dzia łal ność w pod ziem -
nej struk tu rze „So li dar no ści” na te re nie To ma szo wa Ma zo wiec kie go; aresz to wa ny (22 III 1982 r.); wy ro -
kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. ska za ny na 2 la ta po zba wie nia wol no ści; zwol nio ny
z aresz tu (28 V 1982 r.); w wy ni ku re wi zji SN w War sza wie wy ro kiem z 12 I 1983 r. zła go dził ka rę do 2 lat
po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na 4 la ta; or ga ni za tor mszy świę tych za oj czy znę (1980–1989);
współ or ga ni za tor i prze wod ni czą cy Nie za leż ne go Ru chu Oby wa tel skie go w To ma szo wie Ma zo wiec kim
(1989–1990); rad ny To ma szo wa Ma zo wiec kie go (1990–1993); wy ro kiem SN w War sza wie z 27 V 1993 r.
unie win nio ny; prze wod ni czą cy Ko ła Ru chu Od bu do wy Pol ski w To ma szo wie Ma zo wiec kim (1995–1997);
czł. Ak cji Ka to lic kiej (od 1997), prze wod ni czą cy Ru chu Ka to lic ko -Na ro do we go w To ma szo wie Ma zo -
wiec kim (1997–2000); czł. Związ ku Pił sud czy ków (od 2000, od 2009 prze wod ni czą cy ko ła w To ma szo -
wie Ma zo wiec kim); czł. Sto wa rzy sze nia Osób Re pre sjo no wa nych w Sta nie Wo jen nym; in wi gi lo wa ny
przez SB w ra mach SOR krypt. „Po wie lacz” (1982–1983), KE krypt. „Fel czer” (1983–1986), SOS krypt.
„Ko wal” (1986–1987) i KE krypt. „Wą sacz” (1986–1990). Zob. Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�prze�mian
po�li�tycz�nych�w la�tach 1988–1990.�Re�gion�łódz�ki, oprac. S. Pi lar ski, War sza wa–Łódź 2009, s. 76.

11 Ry szard Tro cha (1956–1990), dzia łacz związ ko wy; czł. ZSMP (od 1976); współ or ga ni za tor TKZ,
na stęp nie wi ce prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność” w Łódz kich Za kła dach Prze my słu Skó rza ne go
„Sko gar” w Ło dzi – Za kła dzie Ar ty ku łów Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim; po wpro wa dze niu
sta nu wo jen ne go współ za ło ży ciel i czł. MKS w To ma szo wie Ma zo wiec kim, kol por ter ulo tek; aresz to -
wa ny (23 III 1982 r.), wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. ska za ny na rok po zba -
wie nia wol no ści w za wie sze niu na 3 la ta; zwol nio ny z aresz tu (28 V 1982 r.); SN w War sza wie
12 I 1983 r. utrzy mał wy rok; współ or ga ni za tor po mo cy fi nan so wej dla osób in ter no wa nych i aresz to wa -
nych (1982–1989); współ or ga ni za tor (sty czeń 1989 r.) i prze wod ni czą cy (od mar ca 1989 r.) KZ NSZZ 
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6) Ta de usza Ciel nia ka12 – urodz[one go] 23 grud nia 1947 r. w To ma szo wie
Maz[owiec kim], sy na Sta ni sła wa i Ka ta rzy ny z d[omu] Bi bel;

7) Ma rii Bie sia dow skiej13 – urodz[onej] 1 kwiet nia 1947 r. w To ma szo wie
Maz[owiec kim], cór ki Ro ma na i Ire ny z d[omu] Ogłusz ko;

Krzysztof Kolasa, Sebastian Pilarski
D

o
k

u
m

en
t

y

310

„So li dar ność” w Za kła dach Prze my słu Skó rza ne go „Tom skór”; czł. Za rzą du De le ga tu ry oraz KO „So li -
dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; współ or ga ni za tor kam pa nii wy bor czej KO „So li dar ność” na te -
re nie To ma szo wa Ma zo wiec kie go (1989); de le gat na III WZD Zie mi Piotr kow skiej (paź dzier nik 1989 r.);
czł. Za rzą du De le ga tu ry NSZZ „So li dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; wy ro kiem SN z 27 V 1993 r.
po śmiert nie unie win nio ny; in wi gi lo wa ny przez SB w ra mach SOR krypt. „Po wie lacz” (1982–1983).
Zob. http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 14 XII 2018 r.).

12 Ta de usz Ciel niak (ur. 1947), dzia łacz związ ko wy; czł. NSZZ „So li dar ność” (od wrze śnia 1980 r.);
prze wod ni czą cy Ko mi sji Od dzia ło wej w Fa bry ce Ma szyn Szklar skich „Vi tro ma” w Piotr ko wie Try bu -
nal skim Od dział w To ma szo wie Ma zo wiec kim (od paź dzier ni ka 1980 r.), wi ce prze wod ni czą cy KZ NSZZ
„So li dar ność” w ma cie rzy stym za kła dzie pra cy (od li sto pa da 1980 r.); prze wod ni czą cy De le ga tu ry ZR
NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej w To ma szo wie Ma zo wiec kim (od sierp nia 1981 r.); de le gat
na I WZD Zie mi Łódz kiej (maj 1981 r.); czł. Ko mi sji Ko or dy na cyj nej ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi
Łódz kiej w woj. piotr kow skim; współ or ga ni za tor ak cji pro te sta cyj nych i mar szu gło do we go w To ma -
szo wie Ma zo wiec kim (28–30 VII 1981 r.); czł. PZPR (do li sto pa da 1981 r.); po wpro wa dze niu sta nu wo -
jen ne go współ or ga ni za tor i czł. MKS w To ma szo wie Ma zo wiec kim; współ or ga ni za tor dru ku i kol por ter
ulo tek; aresz to wa ny (23 III 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. ska za ny
na 2 la ta po zba wie nia wol no ści; w wy ni ku re wi zji SN w War sza wie wy ro kiem z 12 I 1983 r. zła go dził
ka rę do 2 lat po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na 4 la ta; kol por ter wy daw nictw pod ziem nych
(od 1982); dzia łacz ko mi te tów po mo cy re pre sjo no wa nym (1982–1985); prze wod ni czą cy MKO „So li -
dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; de le gat na III WZD Zie mi Piotr kow skiej (paź dzier nik 1989 r.);
czło nek ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej (1989–1992); prze wod ni czą cy De le ga tu ry NSZZ
„So li dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; wy ro kiem SN z 27 V 1993 r. unie win nio ny; or ga ni za tor,
prze wod ni czą cy Te re no we go Ko ła Sto wa rzy sze nia Osób Re pre sjo no wa nych w Sta nie Wo jen nym w To -
ma szo wie Ma zo wiec kim (od 1999); se kre tarz Ra dy Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych przy Sta -
ro ście To ma szow skim (od 2003); za re je stro wa ny w cha rak te rze TW ps. „Oko”/„Ta dek” pod nr. 5786
(1982–1990); for mal nie wy re je stro wa ny z sie ci OZI 22 II 1990 r. Zob.: http://www.en cy klo pe dia -so li -
dar no sci.pl (do stęp 14 XII 2018 r.); S. Pi lar ski, Dzia�ła�nia�ope�ra�cyj�ne�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa…, s. 70–71.

13 Ma ria Bie sia dow ska (ur. 1947), dzia łacz ka związ ko wa; ab sol went ka Po ma tu ral ne go Stu dium Eko -
no micz ne go w Ło dzi (1973); pra cow nicz ka Za kła dów Prze my słu Weł nia ne go „Tom tex” w To ma szo wie
Ma zo wiec kim (1970–1982); prze wod ni czą ca or ga ni za cji za kła do wej ZSMP (1970–1972) oraz Ko mi sji
ds. Kul tu ry KM PZPR w To ma szo wie Ma zo wiec kim (1972–1976); współ or ga ni za tor ka straj ku oku pa -
cyj ne go i czł. ko mi te tu straj ko we go w ZPW „Tom tex” (wrze sień 1980 r.); sy gna ta riuszka po ro zu mie nia
z dy rek cją za kła du w spra wie płac i przy dzia łu kar tek żyw no ścio wych (po straj ku we wrze śniu 1980 r.
usu nię ta ze sta no wi ska głów nej księ go wej); od wrze śnia 1980 r. czł. NSZZ „So li dar ność”, czł. Za rzą du
Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go, prze wod ni czą ca NSZZ „So li dar ność” w dzia le ad mi ni stra cji (wrze -
sień 1980 r.), czło nek KZ NSZZ „So li dar ność” w ZPW „Tom tex”, w paź dzier ni ku 1980 r. se kre tarz
KZ NSZZ „So li dar ność”; współ or ga ni za tor ka mar szu gło do we go w To ma szo wie Ma zo wiec kim 
(28–30 VII 1981 r.); współ za ło ży ciel ka MKS w To ma szo wie Ma zo wiec kim; współ re dak tor ka ulo tek na -
wo łu ją cych miesz kań ców To ma szo wa Ma zo wiec kie go do pro te stu prze ciw ko sta no wi wo jen ne mu; aresz -
to wa na (23 III 1982 r.); zwol nio na z pra cy bez moż li wo ści za trud nie nia w To ma szo wie Ma zo wiec kim
(31 III 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. ska za na na rok po zba wie nia
wol no ści w za wie sze niu na 3 la ta (w dru giej in stan cji wy rok utrzy ma no); po za struk tu ra mi NSZZ „So -
li dar ność” (od 1985); wy ro kiem SN w War sza wie z 27 V 1993 r. unie win nio na; czł. Sto wa rzy sze nia Osób
Re pre sjo no wa nych w Sta nie Wo jen nym (od 1999); in wi gi lo wa na przez SB w ra mach SOS krypt. „Ka -
mi la” (1980–1981) i SOR krypt. „Po wie lacz” (1982); wg za cho wa nych do ku men tów za re je stro wa na
pod nr. 5874 w cha rak te rze TW ps. „Mo ni ka” (1982–1989); po zmia nie miej sca pra cy (Ma zo wiec ka
Spół dziel nia Pra cy „Pre fa bud” w Ujeź dzie) za prze sta ła kon tak tów z SB (1984). Zob.: http://www.en cy -
klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 14 XII 2018 r.); NSZZ�„So�li�dar�ność”�w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�-
tach�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa 1980–1981, oprac. S. Pi lar ski, R. Ra bie ga, War sza wa–Łódź 2010, s. 55.
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8) Ma rii Pio tro wicz14 – urodz[onej] 13 stycz nia 1945 r. w Ho he nems w Au strii, cór -
ki Sta ni sła wa i An ny z d[omu] Gwiz dal ska;

9) Wik to ra Dra twy15 – urodz[one go] 12 sierp nia 1945 r. w Of fen burg[u w] RFN, sy -
na Ka zi mie rza i Ze no ny z d[omu] Jun ker;

10) Wie sła wa Psu ta16 – urodz[one go] 31 stycz nia 1955 r. w To ma szo wie Ma zo wiec -
kim, sy na Je rze go i Ire ny z d[omu] Le wan dow ska,
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14 Ma ria Pio tro wicz (1945–2005), dzia łacz ka związ ko wa; czł. PZPR (1976–1980) i NSZZ „So li dar -
ność” (od 1980); współ or ga ni za tor ka straj ku oku pa cyj ne go w Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Tom -
tex” (wrze sień 1980 r.); wi ce prze wod ni czą ca KZ NSZZ „So li dar ność” w ZPW „Tom tex” (paź dzier nik
1980 r. – 13 XII 1981 r.); de le gat ka na I WZD Zie mi Piotr kow skiej (czer wiec 1981 r.); współ or ga ni za -
tor ka mar szu gło do we go w To ma szo wie Ma zo wiec kim (28–30 VII 1981 r.); po wpro wa dze niu sta nu wo -
jen ne go współ za ło ży ciel ka MKS w To ma szo wie Ma zo wiec kim, współ re dak tor ka ulo tek na wo łu ją cych
miesz kań ców To ma szo wa Ma zo wiec kie go do pro te stu prze ciw ko sta no wi wo jen ne mu, kol por ter ka ko -
mu ni ka tu MKS na te re nie ZPW „Tom tex” (14 XII 1981 r.); aresz to wa na (7 IV 1982 r.); wy ro kiem SW
w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. spra wę umo rzo no, zwol nio na z aresz tu (28 V 1982 r.); ren -
cist ka (od 1988); czł. Sto wa rzy sze nia Osób Re pre sjo no wa nych w Sta nie Wo jen nym Od dział w To ma -
szo wie Ma zo wiec kim (od 1999); in wi gi lo wa na przez SB w ra mach SOR krypt. „Po wie lacz” (1982);
wg za cho wa nych do ku men tów za re je stro wa na pod nr. 5873 w cha rak te rze TW ps. „Ali na” (1982–1988,
po zy ska na do współ pra cy 6 II 1982 r.), prze ka zy wa ła in for ma cje na te mat dzia ła czy NSZZ „So li dar -
ność” z To ma szo wa Ma zo wiec kie go. Zob.: AIPN Łd, 50/1, t. 3; AIPN Łd, 0059/1158; AIPN
Łd, 0031/476; AIPN Łd, 0258/1, Dzien nik re je stra cyj ny WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; AIPN
Łd, 0258/2, Dzien nik ar chi wal ny te czek per so nal nych i wy eli mi no wa nej agen tu ry WUSW w Piotr ko -
wie Try bu nal skim; AIPN Łd, 0258/3, Książ ka ewi den cji mi kro fil mów sy gna tu ry I WUSW w Piotr ko -
wie Try bu nal skim; AIPN Łd, 0314/1, Dzien nik re je stra cyj ny po stę po wań przy go to waw czych i osób po -
dej rza nych Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; AIPN Łd, 0314/3, Dzien nik
ar chi wal ny sy gna tu ry III WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; AIPN Łd, 0314/6, Książ ka ewi den cji mi -
kro fil mów sy gna tu ry III WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; kar ty: EO -13-A i Mkr -2 z kar to te ki ogól -
no in for ma cyj nej Wy dzia łu „C” WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, E -16 z kar to te ki znisz cze nio wej
Wy dzia łu „C” WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, Mkr -2 z kar to te ki od two rze nio wej Wy dzia łu „C”
WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 14 XII 2018 r.).

15 Wik tor Dra twa (ur. 1945), dzia łacz związ ko wy; pra cow nik Za kła dów Prze my słu Weł nia ne go „Tom -
tex” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; współ or ga ni za tor straj ku i prze wod ni czą cy ko mi te tu straj ko we go
w ma cie rzy stym za kła dzie pra cy; prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność”; współ pra cow nik MKS w To -
ma szo wie Ma zo wiec kim (od po ło wy stycz nia do 20 II 1982 r.), za an ga żo wa ny w kol por taż ulo tek na te -
re nie mia sta; aresz to wa ny (25 III 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r.
ska za ny na 1,5 ro ku po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na 3 la ta; w wy ni ku re wi zji SN w War sza wie
wy ro kiem z 12 I 1983 r. za wie sił wy ko na nie ka ry na 3 la ta; współ or ga ni za tor struk tur NSZZ „So li dar -
ność” w ma cie rzy stym za kła dzie pra cy (1989); ren ci sta (od 1992); in wi gi lo wa ny przez SB w ra mach
SOR krypt. „Po wie lacz” (1982–1983); wg za cho wa nych do ku men tów za re je stro wa ny pod nr. 6145
w cha rak te rze KTW (1982–1986), z po zy ska nia zre zy gno wa no ze wzglę du na „jed no znacz ną i zde cy -
do wa ną od mo wę współ pra cy”. Zob. NSZZ�„So�li�dar�ność”�w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�tach…, s. 135.

16 Wie sław Psut (1955–2003), dzia łacz związ ko wy; współ or ga ni za tor (wraz z M. Bie sia dow ską,
M. Pio tro wicz i W. Dra twą) straj ku oku pa cyj ne go w Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Tom tex” 
(4–7 IX 1980 r.); se kre tarz KZ NSZZ „So li dar ność” w ZPW „Tom tex” (paź dzier nik 1980 r.); po wpro -
wa dze niu sta nu wo jen ne go współ za ło ży ciel MKS w To ma szo wie Ma zo wiec kim, kol por ter ulo tek; aresz -
to wa ny (30 III 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. ska za ny na 1,5 ro ku
po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na 3 la ta, zwol nio ny z aresz tu (28 V 1982 r.); SN w War sza -
wie 12 I 1983 r. utrzy mał wy rok; wy ro kiem SN w War sza wie z 27 V 1993 r. unie win nio ny; współ or ga -
ni za tor po mo cy fi nan so wej dla osób re pre sjo no wa nych (1982–1989); współ or ga ni za tor (lu ty 1989 r.)
i skarb nik (ma rzec 1989 r.) KZ NSZZ „So li dar ność” w ZPW „Tom tex”; czł. KO „So li dar ność” w To ma -
szo wie Ma zo wiec kim; współ or ga ni za tor kam pa nii wy bor czej do parlamentu (1989) oraz kam pa nii
do wybo rów sa mo rzą do wych (1990) na te re nie To ma szo wa Ma zo wiec kie go; czł. Sto wa rzy sze nia Osób 
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oskar żo nych o to, że w okre sie od dnia 13 XII 1981 r. do dnia 22 III 1982 r., w cza -
sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie Maz[owiec kim], dzia ła jąc wspól -
nie i w po ro zu mie niu w zor ga ni zo wa nej gru pie ja ko człon ko wie NSZZ „So li dar ność”,
któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pi li od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści po -
przez to, że or ga ni zo wa li ze bra nia, na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol -
por to wa li ulot ki za wie ra ją ce [f]ał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce
do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo -
łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, tj. o prze stęp stwo okre ślo ne w art. 46 ust. 117

i art. 48 ust. 218, 319, 420 De kre tu z dnia 12 XII 1981 r. o sta nie wo jen nym w zw[iąz ku]
z art. 10 § 2 kk21;

11) Sta ni sła wa Zbi gnie wa Kur ni ka22 – urodz[one go] 12 li sto pa da 1954 r. we Wroc -
ła wiu, sy na Hen ry ka i Ha li ny z d[omu] Za kle pa,

Re pre sjo no wa nych w Sta nie Wo jen nym Od dział w To ma szo wie Ma zo wiec kim (1999–2003); in wi gi lo -
wa ny przez SB w ra mach SOR krypt. „Po wie lacz” (1982); za re je stro wa ny (18 XI 1982 r.) pod nr. 6144
w cha rak te rze TW ps. „Mi sik” (1982–1990); ze wzglę du na znisz cze nie w 1990 r. ma te ria łów ar chi wal -
nych brak moż li wo ści od two rze nia prze bie gu współ pra cy lub stwier dze nia jej bra ku; for mal nie wy re je -
stro wa ny z sie ci OZI 22 II 1990 r. Zob.: AIPN Łd, 067/342; AIPN Łd, pf 68/79; AIPN Łd, 0051/230;
AIPN Łd, 0051/234; AIPN Łd, 0258/1, Dzien nik re je stra cyj ny sie ci agen tu ral nej WUSW w Piotr ko wie
Try bu nal skim; AIPN Łd, 0314/1, Dzien nik re je stra cyj ny po stę po wań przy go to waw czych i osób po dej -
rza nych Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; AIPN Łd, 0314/2, t. 1, Dzien nik archi -
wal ny sy gna tu ry II WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; AIPN Łd, 0314/3, Dzien nik ar chi wal ny sy gna -
tu ry III WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; AIPN Łd, 0314/5, Książ ka ewi den cji mi kro fil mów
sy gna tu ry II WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; AIPN Łd, 0314/6, Książ ka ewi den cji mi kro fil mów
sygna tu ry III WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim; kar ty: EO -13-A i Mkr -2 z kar to te ki ogól no in for ma -
cyj nej Wy dzia łu „C” WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, E -16 z kar to te ki znisz cze nio wej Wy dzia łu „C”
WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, Mkr -2 z kar to te ki od two rze nio wej Wy dzia łu „C” WUSW w Piotr -
ko wie Try bu nal skim; http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 14 XII 2018 r.).

17 „Kto bę dąc człon kiem sto wa rzy sze nia, związ ku za wo do we go, zrze sze nia lub or ga ni za cji, któ rej
dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści, pod le ga ka rze po zba wie -
nia wol no ści do lat 3” – De kret z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, 1981, nr 29, poz. 154,
s. 315).

18 „Kto roz po wszech nia fał szy we wia do mo ści, je że li mo że to wy wo łać nie po kój pu blicz ny lub roz -
ru chy, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 6 mie się cy do lat 5” – ibi�dem.

19 „Kto w ce lu roz po wszech nia nia spo rzą dza, gro ma dzi, prze cho wu je, prze wo zi, prze no si lub prze -
sy ła pi smo, druk, na gra nie lub film za wie ra ją ce wia do mo ści okre ślo ne w ust. 1 i 2, pod le ga ka rze po zba -
wie nia wol no ści do lat 5” – ibi�dem.

20 „Kto do pusz cza się czy nu okre ślo ne go w ust. 1 lub 2, uży wa jąc dru ku lub in ne go środ ka ma so wej
in for ma cji, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10” – ibi�dem.

21 „Je że li czyn wy czer pu je zna mio na okre ślo ne w dwóch lub wię cej prze pi sach usta wy kar nej, sąd
ska zu je za jed no prze stęp stwo na pod sta wie wszyst kich zbie ga ją cych się prze pi sów” – Ko�deks�kar�ny,
ko�deks�po�stę�po�wa�nia�kar�ne�go,�ko�deks�kar�ny�wy�ko�naw�czy�oraz�prze�pi�sy�wpro�wa�dza�ją�ce.�Stan�praw�ny
na dzień 1�stycz�nia 1981�r., War sza wa 1981, s. 7.

22 Sta ni sław Kur nik (ur. 1954), dzia łacz związ ko wy; prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność” w To -
ma szow skich Ko pal niach Su row ców Mi ne ral nych w Bia łej Gó rze (1980–1981), in ter no wa ny w Sie ra -
dzu i Ło wi czu (18 XII 1981 r. – 17 III 1982 r.); w sta nie wo jen nym kon ty nu ował dzia łal ność
w pod ziem nej struk tu rze NSZZ „So li dar ność” na te re nie To ma szo wa Ma zo wiec kie go, dru karz i kol por -
ter ulo tek; aresz to wa ny (23 III 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r. ska -
za ny na rok po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na 3 la ta, zwol nio ny z aresz tu (28 V 1982 r.); SN
w War sza wie 12 I 1983 r. utrzy mał wy rok; czł. TKM NSZZ „So li dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec -
kim (1988); prze wod ni czą cy TKO/KZ NSZZ „So li dar ność” w Za kła dach Włó kien Che micz nych „Che -
mi tex -Wi stom” (od 1988); czł. ZR NSZZ „So li dar ność” woj. piotr kow skie go (1989–1992); kan dy dat 
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oskar żo ne go o to, że w dniach 13 i 14 grud nia 1981 r. w To ma szo wie Maz[owiec -
kim], w cza sie trwa nia sta nu wo jen ne go, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z in ny mi
człon ka mi, zre da go wał ulot kę za wie ra ją cą fał szy we wia do mo ści [o] sy tu acji w kra ju i na -
wo łu ją cą do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, a na stęp nie roz po wszech niał
ją w ilo ści ok. 40 sztuk, co mo gło wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, tj. o po -
peł nie nie prze stęp stwa okre ślo ne go w art. 48 ust. 2 i 3 De kre tu z dnia 12 XII 1981 r. o sta -
nie wo jen nym;

12) Wło dzi mie rza Jur czyń skie go23 – urodz[one go] 21 mar ca 1941 r. w To ma szo wie
Ma zo wiec kim, sy na Alek san dra i Ja ni ny z d[omu] Jur czyń ska,

[oskar żo ne go] o to, że w okre sie od 13 XII 1981 r. do mar ca 1982 r. w To ma szo wie
Maz[owiec kim], bę dąc człon kiem związ ku NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo -
sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w dzia łal no ści tej or ga ni za cji i wraz z in ny mi
oso ba mi uczest ni czył w nie le gal nych ze bra niach człon ków wy mie nio ne go związ ku,
tj. o prze stęp stwo okre ślo ne w art. 46 ust. 1 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie
wo jen nym; 

orze ka:
1. Na pod sta wie art. 224 w zw[iąz ku] z art. 1 ust. 1 pkt 525 i art. 12 ust. 226 De kre tu

z dnia 12 grud nia 1981 r. o po stę po wa niach szcze gól nych w spra wach o prze stęp stwo
i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go (DzU, nr 29, poz. 156) od stę -
pu je od sto so wa nia po stę po wa nia do raź ne go w sto sun ku do wszyst kich oskar żo nych 

z li sty kra jo wej NSZZ „So li dar ność” w wy bo rach do Sej mu RP (1991); wy ro kiem SN w War sza wie
z 27 V 1993 r. unie win nio ny; in wi gi lo wa ny przez SB w ra mach SOR krypt. „Po wie lacz” (1982–1983)
i KE krypt. „Fa na tyk” (do 1988), włą czo ne go do SOS/SOR krypt. „Bu me rang” (1988–1989). Zob. Służ�-
ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�prze�mian…, s. 101.

23 Wło dzi mierz Jur czyń ski (ur. 1941), dzia łacz związ ko wy; ab sol went Tech ni kum Skó rza ne go w Ra -
dom sku; prze wod ni czą cy Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go, na stęp nie prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar -
ność” w Łódz kich Za kła dach Prze my słu Skó rza ne go „Sko gar” w Ło dzi – Za kła dzie Ar ty ku łów
Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim (1980–1981); wy da lo ny z PZPR (sty czeń 1981 r.); czł. Ko -
mi sji Re wi zyj nej MKZ NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej (1981); po wpro wa dze niu sta nu wo -
jen ne go kon ty nu ował dzia łal ność w pod ziem nej struk tu rze „So li dar no ści” na te re nie To ma szo wa
Ma zo wiec kie go; aresz to wa ny (27 III 1982 r.); wy ro kiem SW w Piotr ko wie Try bu nal skim z 28 V 1982 r.
oczysz czo ny z za rzu tu przy na leż no ści do ww. gru py, zwol nio ny z aresz tu (28 V 1982 r.); in wi gi lo wa ny
przez SB w ra mach SOR krypt. „Po wie lacz” (1982) i KE krypt. „Szra ma” (1982–1983); wg zachowanych
dokumentów za re je stro wa ny pod nr. 9016 w cha rak te rze TW ps. „Bli zna” (1985–1986); na dru gim spot -
ka niu od mó wił współ pra cy; for mal nie wy re je stro wa ny z sie ci OZI w 1989 r. Zob. NSZZ�„So�li�dar�ność”
w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�tach…, s. 437.

24 „Pro ku ra tor lub sąd od stę pu je od pro wa dze nia spra wy w try bie po stę po wa nia do raź ne go, je że li ze
wzglę du na ro dzaj i za kres na ru sze nia lub na ra że nia in te re sów bez pie czeń stwa pań stwa w cza sie obo -
wią zy wa nia sta nu wo jen ne go al bo in ne wy jąt ko we oko licz no ści po peł nie nia prze stęp stwa sto pień spo -
łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu nie jest szcze gól nie wy so ki” – De kret z dnia 12 grud nia 1981 r.
o po stę po wa niach szcze gól nych w spra wach o prze stęp stwa i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta -
nu wo jen ne go (DzU, 1981, nr 29, poz. 156, s. 318).

25 „Art. 1. Na czas obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go wpro wa dza się po stę po wa nie do raź ne przed są -
da mi po wszech ny mi i woj sko wy mi w spra wach o prze stęp stwa okre ślo ne w prze pi sach: […] 5) art. 46
ust. 1–6, art. 47 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1–4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU,
nr 29, poz. 154), je że li ze wzglę du na ro dzaj i za kres na ru sze nia lub na ra że nia in te re sów bez pie czeń stwa
lub obron no ści pań stwa w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go al bo in ne wy jąt ko we oko licz no ści po -
peł nie nia prze stęp stwa sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu jest szcze gól nie wy so ki” – ibi�dem.

26 „Art. 12 ust. 2 § 1. Sąd w wy ro ku mo że od stą pić od po stę po wa nia do raź ne go” – ibi�dem, s. 319.
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i uzna je:
– oskar żo ne go Ry szar da Wę dry cho wi cza za win ne go te go, że w okre sie cza su

od 14 grud nia 1981 r. do dnia 15 mar ca 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne -
go, w To ma szo wie Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cym De le ga tu ry Re gio nu Piotr -
kow skie go NSZZ „So li dar ność”, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Zyg mun tem
Au gu sty nia kiem, Wik to rem Dra twą, Ta de uszem Ciel nia kiem, Zbi gnie wem Ry chli kiem,
Sta ni sła wem Szu ber tem, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go to dzia łal ność
zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni -
czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie
po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo -
wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści
te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48
ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154)
w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to -
wa ne go de kre tu w związ ku z art. 10 § 3 kk27, ska zu je go na ka rę 2 (dw[óch]) lat po zba -
wie nia wol no ści;

– oskar żo ne go Sta ni sła wa Ka zi mie rza Szu ber ta za win ne go te go, że w okre sie cza -
su od 20 grud nia 1981 r. do koń ca lu te go 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen -
ne go, w To ma szo wie Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cym Ko mi sji Za kła do wej
w Z[espo le] Sz[kół] Z[awo do wych] nr 3, wspól nie i w po ro zu mie niu ze Zbi gnie wem Ry -
chli kiem, Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ry szar dem Wę dry cho wi czem, Ta de uszem Ciel -
nia kiem i Wik to rem Dra twą, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go
dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że
uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na -
stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty -
pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym
wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46
ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3 i 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU,
nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry
art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w związ ku z art. 10 § 3 kk, ska zu je go na ka rę 1 (jed -
ne go) ro ku i 6 (sze ściu) mie się cy po zba wie nia wol no ści;

– oskar żo ne go Zbi gnie wa Ry chli ka za win ne go te go, że w okre sie cza su od 14 grud -
nia 1981 r. do 20 lu te go 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo -
wie Maz[owiec kim] ja ko czło nek NSZZ „So li dar ność” Zie mia Pio trkow ska, dzia ła jąc
wspól nie i w po ro zu mie niu z Ta de uszem Ciel nia kiem, Ry szar dem Wę dry cho wi czem,
Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ry szar dem Tro chą, Sta ni sła wem Szu ber tem, Wik to rem
Dra twą, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo -
na, nie od stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach,
któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por -
to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce
do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo -
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27 „W wy pad ku okre ślo nym w § 2 sąd wy mie rza ka rę na pod sta wie prze pi su prze wi du ją ce go ka rę
naj su row szą, co nie stoi na prze szko dzie orze cze nia kar do dat ko wych i środ ków za bez pie cza ją cych
na pod sta wie in nych zbie ga ją cych się prze pi sów” – Ko�deks�kar�ny…, s. 8.
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łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De -
kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku]
z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre -
tu w związ ku z art. 10 § 3 kk, ska zu je go na ka rę 2 (dw[óch]) lat po zba wie nia wol no ści;

– oskar żo ne go Zyg mun ta Au gu sty nia ka za win ne go te go, że w okre sie cza su
od 13 grud nia 1981 r. do 15 mar ca 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go,
w To ma szo wie Maz[owiec kim], bę dąc człon kiem NSZZ „So li dar ność” Zie mia Pio trkow -
ska, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Ta de uszem Ciel nia kiem, Ry szar dem Wę dry -
cho wi czem, Zbi gnie wem Ry chli kiem, Sta ni sła wem Szu ber tem, Wik to rem Dra twą,
Ry szar dem Tro chą, Wie sła wem Psu tem, Ma rią Bie sia dow ską i Ma rią Pio tro wicz, rów -
nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą -
pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re
wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li
ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie -
prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie -
po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 de kre tu
o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc
za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w związ ku z art. 10 § 2 kk,
ska zu je go na ka rę 2 (dw[óch]) lat po zba wie nia wol no ści;

– oskar żo ne go Ry szar da Tro chę za win ne go te go, że w dniach 13 i 14 grud nia
1981 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie Maz[owiec kim], bę -
dąc wi ce prze wod ni czą cym Ko mi sji Za kła do wej, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu
z Ta de uszem Ciel nia kiem, Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ma rią Bie sia dow ską, Ry szar -
dem Wę dry cho wi czem, Wie sła wem Psu tem i Ma rią Pio tro wicz, rów nież człon ka mi
NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu
w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo -
wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał -
szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów
sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź
roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r.
o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29a, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc
za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w związ ku z art. 10 § 3 kk,
ska zu je go na ka rę 1 (jed ne go) ro ku po zba wie nia wol no ści;

– oskar żo ne go Ta de usza Ciel nia ka za win ne go te go, że w okre sie cza su od 13 grud -
nia 1981 [r.] do 17 lu te go 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma -
szo wie Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cym de le ga tu ry to ma szow skiej NSZZ
„So li dar ność” Zie mia Łódz ka, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu ze Zbi gnie wem Ry -
chli kiem, Ry szar dem Wę dry cho wi czem, Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ry szar dem Tro -
chą, Wie sła wem Psu tem, Ma rią Bie sia dow ską, Ma rią Pio tro wicz, rów nież człon ka mi
NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu
w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo -
wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał -
szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów
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sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo ły wać nie po kój pu blicz ny bądź
roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r.
o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc
za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w zw[iąz ku] z art. 10 § 3 kk,
ska zu je go na ka rę 2 (dw[óch]) lat po zba wie nia wol no ści;

– oskar żo ną Ma rię Bie sia dow ską za win ną te go, że w okre sie cza su od dnia 13 grud -
nia 1981 r. do 22 XII 1981 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie
Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cą Ko mi sji Od dzia ło wej NSZZ „So li dar ność”
w ZPW „Tom tex”, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Ta de uszem Ciel nia kiem, Ry -
szar dem Tro chą, Wie sła wem Psu tem i Ma rią Pio tro wicz, rów nież człon ka mi NSZZ „So -
li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pi ła od udzia łu w ta kiej
dzia łal no ści przez to, że uczest ni czy ła w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li
i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy -
we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów sta -
nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź
roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r.
o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc
za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w związ ku z art. 10 § 3 kk,
ska zu je ją na ka rę 1 (jed ne go) ro ku po zba wie nia wol no ści;

– oskar żo ne go Wik to ra Dra twę za win ne go te go, że w okre sie od po ło wy stycz -
nia 1982 r. do 20 lu te go 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo -
wie Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cym Ko mi sji Za kła do wej w ZPW „Tom tex”,
dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Wie sła wem Psu tem, Zbi gnie wem Ry chli kiem,
Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Sta ni sła wem Szu ber tem i Ry szar dem Wę dry cho wi czem,
rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od -
stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy -
mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki
za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze -
ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój
publicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3 i 4 De kre tu
z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10
§ 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w związ -
ku z art. 10 § 3 kk, ska zu je go na ka rę 1 (jed ne go) ro ku i 6 (sze ściu) mie się cy po zba wie -
nia wol no ści;

– oskar żo ne go Wie sła wa Psu ta za win ne go te go, że w okre sie cza su od 13 grud -
nia 1981 r. do koń ca stycz nia 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To -
ma szo wie Maz[owiec kim], bę dąc se kre ta rzem Ko mi sji Za kła do wej w bZPW „Tom tex”
w To ma szo wie Ma zo wiec kimb, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Ta de uszem Ciel -
nia kiem, Ry szar dem Tro chą, Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ma rią Bie sia dow ską, Ma rią
Pio tro wicz, Ry szar dem Wę dry cho wi czem, Zbi gnie wem Ry chli kiem, Sta ni sła wem Szu -
ber tem i Wik to rem Dra twą, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność
zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni -
czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie
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po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo -
wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści
te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48
ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154)
w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to -
wa ne go de kre tu w zw[iąz ku] z art. 10 § 3 kk, ska zu je go na ka rę 1 (jed ne go) ro ku
i 6 (sześciu) mie się cy po zba wie nia wol no ści;

– oskar żo ne go Sta ni sła wa Kur ni ka za win ne go, że w dniu 14 grud nia 1981 r. w To -
ma szo wie Maz[owiec kim], w cza sie trwa nia sta nu wo jen ne go, bę dąc prze wod ni czą cym
Ko mi sji Za kła do wej w T[oma szow skich] K[opal niach] S[urow ców] M[in e ral nych] „Bia -
ła Gó ra”, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z in ny mi człon ka mi NSZZ „So li dar ność”,
po brał od nich ulot kęc za wie ra ją cą fał szy we wia do mo ści i na wo łu ją cą do nie prze strze -
ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, a na stęp nie roz po wszech nił ją w ilo ści oko ło 40 sztuk,
co mo gło wy wo łać nie po kój pu blicz ny, i za to z mo cy art. 48 ust. 2 i 3 De kre tu z dnia
12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) ska zu je go na ka rę 1 (jed -
ne go) ro ku po zba wie nia wol no ści.

2. Na pod sta wie art. 83 § 1 kk28 na po czet orze czo nych kar po zba wie nia wol no ści za -
li cza okre sy tym cza so we go aresz to wa nia Ry szar do wi Wę dry cho wi czo wi, Sta ni sła wo wi
Szu ber to wi, Zbi gnie wo wi Ry chli ko wi, Zyg mun to wi Au gu sty nia ko wi od dnia 22 mar -
ca 1982 r., Ry szar do wi Tro sze, Ta de uszo wi Ciel nia ko wi od dnia 23 mar ca 1982 r., Ma rii
Bie sia dow skiej, Wik to ro wi Dra twie i Sta ni sła wo wi Kur ni ko wi od dnia 25 mar ca 1982 r.
oraz Wie sła wo wi Psu to wi od dnia 30 mar ca 1982 r.

3. Z mo cy art. 73 § 1 i 2 kk29 i art. 74 § 1 kk30 wy ko na nie orze czo nych kar po zba wie -
nia wol no ści wa run ko wo za wie sza oskar żo nym: Sta ni sła wo wi Szu ber to wi, Ry szar do wi
Tro sze, Ma rii Bie sia dow skiej, Wik to ro wi Dra twie, Wie sła wo wi Psu to wi i Sta ni sła wo wi
Kur ni ko wi na okres pró by wy no szą cy 3 (trzy) la ta.

4. Po stę po wa nie kar ne w sto sun ku do Ma rii Pio tro wicz [oskarżonej] o czyn z art. 46
ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3 i 4 [De kre tu] z dnia 12 XII 1981 r. o sta nie wo jen nym w zw[iąz -
ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc, iż miał on miej sce w dniach 13 i 14 grud nia 1981 r.,
z mocy art. 26 § 1 kk31 w zw[iąz ku] z art. 11 pkt 2 kpk32 uma rza, a kosz ty po stę po wa nia
w tej czę ści przej mu je na ra chu nek Skar bu Pań stwa.

Proces działaczy NSZZ „Solidarność” z Tomaszowa Mazowieckiego...
D

o
k

u
m

en
t

y

317

c W ory�gi�na�le: no tat kę.
28 „Na po czet ka ry po zba wie nia wol no ści za li cza się z mo cy pra wa okres tym cza so we go aresz to wa -

nia” – Ko�deks�kar�ny…, s. 21.
29 „§ 1. Sąd mo że wa run ko wo za wie sić wy ko na nie ka ry po zba wie nia wol no ści w wy mia rze do 2 lat

w ra zie ska za nia za prze stęp stwo umyśl ne, a w wy mia rze do 3 lat w ra zie ska za nia za prze stęp stwo nie -
umyśl ne. § 2. Za wie sza jąc wy ko na nie ka ry, sąd bie rze pod uwa gę wła ści wo ści i wa run ki oso bi ste spraw -
cy oraz do tych cza so wy spo sób je go ży cia, któ re uza sad nia ją przy pusz cze nie, że po mi mo nie wy ko na nia
ka ry bę dzie on prze strze gał po rząd ku praw ne go, a w szcze gól no ści nie po peł ni po now nie prze stęp stwa;
sąd bie rze rów nież pod uwa gę, czy wzglę dy na spo łecz ne od dzia ły wa nie ka ry nie prze ma wia ją prze ciw -
ko wa run ko we mu za wie sze niu jej wy ko na nia” – ibi�dem, s. 19.

30 „Za wie sze nie wy ko na nia ka ry na stę pu je na okres pró by, któ ry wy no si od 2 do 5 lat i bie gnie
od upra wo moc nie nia się wy ro ku” – ibi�dem, s. 20.

31 „Nie sta no wi prze stęp stwa czyn, któ re go spo łecz ne nie bez pie czeń stwo jest zni ko me” – ibi�dem, s. 5.
32 „Nie wszczy na się po stę po wa nia, a wszczę te uma rza, gdy za cho dzi oko licz ność wy łą cza ją ca po -

stę po wa nie, a w szcze gól no ści gdy: […] 2) usta wa okre śla, że czyn nie sta no wi prze stęp stwa z po wo du
je go zni ko me go nie bez pie czeń stwa spo łecz ne go al bo że spraw ca nie pod le ga ka rze” – ibi�dem, s. 77.

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 317



5. Oskar żo ne go Wło dzi mie rza Jur czyń skie go unie win nia od do ko na nia za rzu ca ne go
mu czy nu, kosz ta mi po stę po wa nia w tej czę ści ob cią ża Skarb Pań stwa.

6. Na pod sta wie art. 48 ust. 633 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym
(DzU, nr 29, poz. 154) orze ka prze pa dek do wo dów rze czo wych w po sta ci po wie la cza
mar ki „Ge stet ner” 310, nr 28A 1705 z po krow cem oraz dwu sło ików z far bą dru kar ską
w ilo ści 0,9 l[itra] i 0,1 l[itra], znaj du ją cych się na prze cho wa niu w KW MO w Piotr ko -
wie Tryb[unal skim] (k. 492), na ka zu jąc przed mio ty te prze ka zać Wy dzia ło wi Fi nan so -
we mu Urzę du Miej skie go w Piotr ko wie Tryb[unal skim], na to miast do wód rze czo wy
w po sta ci ma szy ny do pi sa nia „Łucz nik” 1303, nr 0118938, na ka zu je wy dać Fa bry ce Ma -
szyn Szklar skich „Vi tro ma” [w Piotr ko wie Try bu nal skim] – za kład w To ma szo wie
Maz[owiec kim], zaś ma szy ny do pi sa nia mar ki „Olim pia”, nr 591666, i mar ki „Con sul”,
mo del 1532, nr 7231036506, na ka zu je wy dać oskar żo ne mu Zyg mun to wi Au gu sty nia -
kowi.

7. W opar ciu o prze pi sy art. 547 § 1 kpk34, art. 553 kpk35 oraz art. 2 ust. 136 Usta wy
z dnia 23 czerw ca 1973 r. o opła tach w spra wach kar nych (DzU, nr 27, poz. 152) po bie -
ra opła ty w kwo tach po 3000 (trzy ty sią ce) [zł] od oskar żo nych: Ry szar da Wę dry cho wi -
cza, Sta ni sła wa Szu ber ta, Zbi gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu sty nia ka, Ta de usza
Ciel nia ka, Wik to ra Dra twy i Wie sła wa Psu ta oraz w kwo tach po 1800 (je den ty siąc osiem -
set) zł od oskar żo nych: Ry szar da Tro chy, Sta ni sła wa Kur ni ka i Ma rii Bie sia dow skiej oraz
ob cią ża ich kosz ta mi po stę po wa nia w spra wie sto sow nie do spo wo do wa nych wy dat kówd.

Źró�dło:�AIPN�Łd, 50/1,�t. 4,�k. 194–197,�mps.
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d Po�ni�żej�trzy�nie�czy�tel�ne�pod�pi�sy.
33 „W ra zie ska za nia za prze stęp stwa okre ślo ne w ust. 1–4 sąd mo że orzec prze pa dek na rzę dzi i in -

nych przed mio tów, któ re słu ży ły lub by ły prze zna czo ne do po peł nie nia prze stęp stwa, cho ciaż by nie sta -
no wi ły wła sno ści spraw cy” – De kret z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, 1981, nr 29,
poz. 154, s. 315).

34 „Od ska za ne go sąd za są dza na rzecz Skar bu Pań stwa kosz ty po stę po wa nia włącz nie z wy dat ka mi
po nie sio ny mi w to ku po stę po wa nia przy go to waw cze go” – Ko�deks�kar�ny…, s. 164.

35 „Kosz ty po stę po wa nia przy pa da ją ce od kil ku oskar żo nych lub kil ku oskar ży cie li pry wat nych sąd
dzie li mię dzy ni mi we dług za sad słusz no ści, ma jąc w szcze gól no ści na wzglę dzie wy dat ki spo wo do wa -
ne ich spra wa mi” – ibi�dem, s. 165.

36 „Art. 2 [ust.] 1. Ska za ny w pierw szej in stan cji obo wią za ny jest uiścić opła tę [na rzecz Skar bu Pań -
stwa] w ra zie ska za nia na ka rę po zba wie nia wol no ści: 3 mie się cy – 600 zł, do 6 mie się cy – 1200 zł,
do 1 ro ku – 1800 zł, do 2 lat – 3000 zł, do 5 lat – 4200 zł, do 15 lat al bo 25 lat – 6000 zł” – Usta wa
z dnia 23 czerw ca 1973 r. o opła tach w spra wach kar nych (DzU, 1973, nr 27, poz. 152, s. 323).
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Fotografia Ryszarda Wędrychowicza
demonstrującego farby drukarskie 

oraz sposób ich składowania wykonana
22 III 1982 r. przez inspektora techniki

kryminalistycznej KM MO w Tomaszowie
Mazowieckim. AIPN Łd, 50/1, t. 1

Fotografia Ryszarda Wędrychowicza
demonstrującego schowek, w którym
przechowywano powielacz, wykonana
22 III 1982 r. przez inspektora techniki

kryminalistycznej KM MO w Tomaszowie
Mazowieckim. AIPN Łd, 50/1, t. 1

AIPN Łd

AIPN Łd
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Nr 2

1982�maj 28,�Piotr�ków�Try�bu�nal�ski�–�Uza�sad�nie�nie�wy�ro�ku�Są�du�Wo�je�wódz�kie�go�w Piotr�-
ko�wie�Try�bu�nal�skim�prze�ciw�ko�Ry�szar�do�wi�Wę�dry�cho�wi�czo�wi,�Sta�ni�sła�wo�wi�Szu�ber�to�-
wi,�Zbi�gnie�wo�wi�Ry�chli�ko�wi,�Zyg�mun�to�wi�Au�gu�sty�nia�ko�wi,�Ry�szar�do�wi�Tro�sze,�Ta�de�uszo�-
wi�Ciel�nia�ko�wi,�Ma�rii�Bie�sia�dow�skiej,�Ma�rii�Pio�tro�wicz,�Wik�to�ro�wi�Dra�twie,�Wie�sła�wo�wi
Psu�to�wi,�Sta�ni�sła�wo�wi�Kur�ni�ko�wi�i Wło�dzi�mie�rzo�wi�Jur�czyń�skie�mu,�oskar�żo�nym�o druk
i kol�por�taż�ma�te�ria�łów�bez�de�bi�to�wych

Sygn[atu ra] akt II K. 110/82

Uza sad nie nie

I.  Na pod sta wie ca ło kształ tu ma te ria łu do wo do we go ze bra ne go w spra wie sąd usta -
lił na stę pu ją cy stan fak tycz ny.

W dniu 13 grud nia 1981 r. od wcze snych go dzin ran nych środ ki ma so we go prze ka zu pu -
bli ko wa ły Uchwa łę Ra dy Pań stwa z dnia 12 grud nia 1981 r. w spra wie wpro wa dze nia sta nu
wo jen ne go ze wzglę du na bez pie czeń stwo pań stwa (DzU, nr 29, poz. 155), po sta no wie nia
De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) oraz po sta no -
wie nia dal szych ak tów praw nych zwią za nych z wpro wa dze niem w kra ju sta nu wo jen ne go.

Te goż dnia oko ło godz. 11.00 w po łu dnie, na cmen ta rzu przy ko ściel nym w To ma szo wie
Maz[owiec kim], spo tka li się: oskar żo ny Ry szard Wę dry cho wicz – peł nią cy do te go dnia funk -
cję prze wod ni czą ce go De le ga tu ry Re gio nu Piotr kow skie go NSZZ „So li dar ność” w To ma -
szo wie Maz[owiec kim], oskar żo ny Zyg munt Au gu sty niak – bę dą cy człon kiem Kra jo wej
Ko mi sji Ko or dy na cyj nej Pra cow ni ków Służ by Zdro wia, Ry szard Tro cha – peł nią cy
przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go funk cję wi ce prze wod ni czą ce go Ko mi sji Za kła do -
wej NSZZ „So li dar ność” w Łódz kich Za kła dach Prze my słu Skó rza ne go – Za kład Ar ty ku łów
Skó rza nych „Sko gar” w To ma szo wie Maz[owiec kim], Wło dzi mierz Jur czyń ski – rów nież
pra cow nik „Sko ga ru”, prze wod ni czą cy Ko mi sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność”, oraz in ni
człon ko wie „So li dar no ści”. Za sta na wia li się, jak ja ko człon ko wie te go związ ku ma ją usto -
sun ko wać się do ogło szo nych po sta no wień de kre tu o sta nie wo jen nym, a zwłasz cza do po -
sta no wie nia o za wie sze niu dzia łal no ści sa mo rzą du za łóg przed się biorstw i za kła dów, w tym
związ ków za wo do wych. Wy mie nie ni da lej kon ty nu owa li roz mo wę po uda niu się do miesz -
ka nia mat ki osk[ar żo ne go] Ry szar da Wę dry cho wi cza, gdzie wy słu cha li też dal szych ko mu -
ni ka tów ra dio wych, a nie po wziąw szy żad ne go sta no wi ska w nur tu ją cej ich kwe stii, ro ze szli
się mię dzy godz. 14.00–15.00, uma wia jąc się na spo tka nie w dniu na stęp nym o godz. 15.00
w ga bi ne cie le kar skim osk[ar żo ne go] Zyg mun ta Au gu sty nia ka, pra cu ją ce go w przy chod ni
le kar skiej za kła dów „Ma zo via” (wy ja śnie nia osk[ar żo ne go] R[yszar da] Wę dry cho wi cza –
k. 685, 60–64, 120–125, Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka – k. 305–306, 691–693, R[yszar da] Tro -
chy – k. 688–689, W[ło dzi mie rza] Jur czyń skie go – k. 691, ze zna nia świad ków M[aria na]
Goź dzi ka1 i E[uge niu sza] No wic kie go2 – k. 713–714).

1 Ma rian Goź dzik (ur. 1948), dzia łacz związ ko wy; pra cow nik Przed się bior stwa Bu dow nic twa Ko -
mu nal ne go i Pro duk cji Ma te ria łów Bu dow la nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim; de le gat na I WZD NSZZ 

Krzysztof Kolasa, Sebastian Pilarski
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Te go dnia na mie ście spo tka li się z[e] so bą i in ni człon ko wie „So li dar no ści”. Mię dzy
in ny mi osk[ar żo ny] Ta de usz Ciel niak – peł nią cy do dnia 13 XII 1981 r. funk cję prze wod -
ni czą ce go De le ga tu ry NSZZ „So li dar ność” Zie mia Łódz ka w To ma szo wie Maz[owiec -
kim], któ ry wcze śniej przed ko ścio łem wi dział się z oskar żo ny mi R[yszar dem]
Wę dry cho wi czem i Z[yg mun tem] Au gu sty nia kiem – udał się do re stau ra cji „Ba śnio wa”,
gdzie na za sa dzie skrzyk nię cia się mie li spo tkać się prze wod ni czą cy ko mi sji za kła do -
wych z te re nu To ma szo wa Maz[owiec kie go]. Za stał tam osk[ar żo ne go] Sta ni sła wa Kur -
ni ka, prze wod ni czą ce go Za kła do wej Ko mi sji NSZZ „So li dar ność” w To ma szow skiej
Ko pal ni Su row ców Mi ne ral nych w Bia łej Gó rze. Wra ca jąc przez cen trum mia sta, obaj
na tknę li się na Ce za re go Bu gaj skie go3, prze wod ni czą ce go Ko mi sji Za kła do wej NSZZ
„So li dar ność” z To ma szow skiej Fa bry ki Fil ców Tech nicz nych, i Jo lan tę Wło dar czyk4,
pra cow ni cę De le ga tu ry [NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej] w To ma szo wie
Maz[owiec kim]. Wa czwór kę po sta no wi li je chać tak sów ką do Ło dzi, aby skon tak to wać
się z łódz ki mi dzia ła cza mi Za rzą du Re gio nal ne go. O tym po sta no wie niu po wia do mi li
wy cho dzą cych aku rat z miesz ka nia mat ki Wę dry cho wi cza, a nad to do da li, że jesz cze te -
go sa me go dnia ok. godz. 20.00, po po wro cie z Ło dzi, spo tka ją się w miesz ka niu Ta de -
usza Ciel nia ka. W Ło dzi Ta de usz Ciel niak, Jo lan ta Wło dar czyk, Ce za ry Bu gaj ski oraz
Sta ni sław Kur nik by li świad ka mi in ter wen cji mi li cji przed bu dyn kiem Za rzą du Re gio -
nal ne go NSZZ „So li dar ność” Zie mia Łódz ka. W bu dyn ku na prze ciw ko sie dzi by Za rzą -
du Re gio nal ne go od miej sco wych człon ków [NSZZ] „So li dar ność” do wie dzie li się
o wy da rze niach w Ło dzi i otrzy ma li ulot kę, na zy wa ną ode zwą Sło wi ka5 i Kro piw nic kie -

Proces działaczy NSZZ „Solidarność” z Tomaszowa Mazowieckiego...
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„So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej (czer wiec 1981 r.) i czł. ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow -
skiej (1981); czł. Od dzia łu NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej w To ma szo wie Ma zo wiec kim;
po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go kon ty nu ował dzia łal ność w pod ziem nej struk tu rze „So li dar no ści”
na te re nie To ma szo wa Ma zo wiec kie go, dru karz i kol por ter ulo tek; czł. TR NSZZ „So li dar ność” Zie mi
Piotr kow skiej; czł. WKO NSZZ „So li dar ność” w Piotr ko wie Try bu nal skim; wg za pi sów ewi den cyj nych
za re je stro wa ny pod nr. 9515 w cha rak te rze TW ps. „Ja nek” (1986–1990). Zob. Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa
wo�bec�prze�mian…, s. 102.

a W ory�gi�na�le: We.
2 Eu ge niusz No wic ki (ur. 1950), dzia łacz związ ko wy; kra wiec wzor cow ni w Za kła dach Prze my słu

Odzie żo we go „Pi li ca” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; czł. ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mia Piotr kow ska
(1981); w wy ni ku dzia łań SB zmu szo ny do zmia ny miej sca za trud nie nia; pra cow nik fir my po lo nij nej
w Od rzy wo le (od 1 II 1984 r.); in wi gi lo wa ny przez SB w ra mach KE krypt. „Gie nek” (1982–1985). Zob.:
AIPN Łd, 50/1, t. 3; AIPN Łd, 067/752; AIPN Łd, 069/30.

3 Ce za ry Bu gaj ski (ur. 1953), tech nik elek tryk; pra cow nik To ma szow skiej Fa bry ki Fil ców Tech nicz -
nych; prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność” w ma cie rzy stym za kła dzie pra cy (od grud nia 1980 r.).
Zob.: AIPN Łd, pf 68/79; AIPN Łd, 50/1, t. 2.

4 Jo lan ta Wło dar czyk (ur. 1954), in struk tor te re no wy; pra cow nik De le ga tu ry NSZZ „So li dar ność”
Zie mi Łódz kiej w To ma szo wie Ma zo wiec kim; re fe rent Urzę du Miej skie go w To ma szo wie Ma zo wiec -
kim (od 16 I 1982 r.). Zob. AIPN Łd, 50/1.

5 An drzej Sło wik (ur. 1949), dzia łacz związ ko wy; me cha nik ma szyn szwal ni czych w za kła dach odzie -
żo wych (1967–1973); kie row ca w MPK w Ło dzi (1974–1981); przy wód ca straj ku w MPK
(od 26 VIII 1980 r.); prze wod ni czą cy MKZ NSZZ „So li dar ność”; wi ce prze wod ni czą cy KKP NSZZ „So -
li dar ność”; de le gat na I WZD NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej (maj 1981 r.); prze wod ni czą cy ZR
NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej (od 25 V 1981 r.); de le gat na I KZD NSZZ „So li dar ność” (wrze -
sień–paź dzier nik 1981 r.); czł. KK i Pre zy dium KK NSZZ „So li dar ność” od po wie dzial ny m.in. za po li -
gra fię związ ko wą; 13 XII 1981 r. wraz z J. Kro piw nic kim we zwał z sie dzi by ZR do straj ku oku pa cyj ne go
w re gio nie, aresztowany na miej scu przez MO; wy ro kiem SW w Ło dzi z 30 XII 1981 r. ska za ny
na 4,5 roku wię zie nia (SN pod wyż szył ka rę do 6 lat); wię zio ny w AŚ w Ło dzi, CAŚ w War sza wie, 
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go6, któ ra, jak im po wie dzia no, by ła od czy ta na przez gło śnik z bu dyn ku za rzą du. W dro -
dze po wrot nej do szli do wnio sku, że war to by ło by tę ulot kę po wie lić. W tym ce lu, gdy
przy je cha li do To ma szo wa Maz[owiec kie go], oskar że ni Ta de usz Ciel niak i Sta ni sław
Kur nik uda li się do sie dzi by De le ga tu ry NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej, miesz czą -
cej się na te re nie To ma szo wa Maz[owiec kie go] w Fa bry ce Ma szyn Szklar skich „Vi tro -

Krzysztof Kolasa, Sebastian Pilarski
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ZK w Hru bie szo wie i Bar cze wie, gdzie wraz z J. Kro piw nic kim pro wa dził gło dów kę (22 III – 18 V
1982 r.), do ma ga jąc się przy zna nia sta tu su więź nia po li tycz ne go; zwol nio ny na mo cy amne stii (li -
piec 1984 r.); pod ko niec 1985 r. wy je chał nie le gal nie na Za chód i spo tkał się z dzia ła cza mi mię dzy na -
ro do wych cen tral związ ko wych, przy czy nia jąc się do afi lio wa nia NSZZ „So li dar ność” przy Świa to wej
Kon fe de ra cji Pra cy oraz Mię dzy na ro do wej Kon fe de ra cji Wol nych Związ ków Za wo do wych; po wró cił
nie le gal nie do kra ju (ma rzec 1986 r.); prze wod ni czą cy taj nej Re gio nal nej Ko mi sji NSZZ „So li dar ność”
Zie mi Łódz kiej (od mar ca 1986 r.); wraz z K. Bed nar skim, J. Kro piw nic kim i G. Pal ką or ga ni za tor jaw -
nej dzia łal no ści Pre zy dium ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej, bę dą ce go w opo zy cji do RKW Zie -
mi Łódz kiej (paź dzier nik 1986 r.); współ or ga ni za tor prac opo zy cyj nej wo bec L. Wa łę sy i je go
zwo len ni ków Gru py Ro bo czej KK NSZZ „So li dar ność” (for mal nie pod tą na zwą od mar ca 1987 r.); uka -
ra ny przez ko le gium ds. wy kro czeń grzyw ną w wy so ko ści 40 tys. zł za zor ga ni zo wa nie wie cu na te re nie
za jezd ni MPK w Ło dzi (4 V 1988 r.); or ga ni za tor jaw nej dzia łal no ści ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi
Łódz kiej (wrze sień 1988 r.); tak sów karz (1988–1989); przy wró co ny do pra cy w MPK (1989); uczest nik
Po ro zu mie nia na Rzecz Prze pro wa dze nia De mo kra tycz nych Wy bo rów w NSZZ „So li dar ność” (1989);
po now nie prze wod ni czą cy ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej (1990–1992); czł. KK NSZZ „So -
li dar ność”; wi ce mi ni ster pra cy i po li ty ki so cjal nej w ga bi ne cie H. Su choc kiej (1992–1993); kie row nik
Za kła du Prze wo zu Osób Nie peł no spraw nych MPK w Ło dzi; pra cow nik Am ba sa dy RP w Au stra lii i Ka -
na dzie (2001–2010); in wi gi lo wa ny przez SB w ra mach SOR krypt. „Mu zyk” (1981–1982, 1984–1990).
Zob. http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 14 XII 2018 r.); J. Wa rze cha, „Nie�kracz,�Sło�wik,
nie�kracz”.�Roz�mo�wy�z An�drze�jem�Sło�wi�kiem, War sza wa 2014.

6 Je rzy Kro piw nic ki (ur. 1945), eko no mi sta, dzia łacz związ ko wy, po li tyk; ab sol went Wy dzia łu Han -
dlu Za gra nicz ne go SGPiS w War sza wie (1968); asy stent na Wy dzia le Eko no micz no -So cjo lo gicz nym UŁ
(od 1968, dr 1973); współ za ło ży ciel NSZZ „So li dar ność” na UŁ (prze wod ni czą cy Za rzą du Wy dzia ło -
we go, a na stęp nie prze wod ni czą cy Tym cza so we go Za rzą du Uczel nia ne go); czł. Pre zy dium MKZ NSZZ
„So li dar ność” Zie mi Łódz kiej (od paź dzier ni ka 1980 r.), a na stęp nie KKP NSZZ „So li dar ność”; re dak -
tor „Biu le ty nu Straj ko we go” i „Ko mu ni ka tów MKZ Zie mi Łódz kiej”; współ or ga ni za tor ogól no pol skiej
kon fe ren cji na uko wej „Re for ma go spo dar cza a wa run ki re ali za cji po ro zu mień spo łecz nych” 
(20–21 XII 1980 r.); wi ce prze wod ni czą cy ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej (od czerw ca 1981 r.);
de le gat na I KZD NSZZ „So li dar ność” (wrze sień–paź dzier nik 1981 r.), czł. KK NSZZ „So li dar ność”;
13 XII 1981 r. po po wro cie z ob rad KK udał się do sie dzi by ZR, gdzie wraz z A. Sło wi kiem we zwał
do straj ku oku pa cyj ne go w re gio nie; aresz to wa ny (13 XII 1981 r.), wy ro kiem SW w Ło dzi
z 30 XII 1981 r. ska za ny na 4,5 ro ku po zba wie nia wol no ści (SN pod wyż szył ka rę do 6 lat); wię zio ny
w ZK w Hru bie szo wie i Bar cze wie (w wię zie niu na pi sał dwie książ ki: Hru�bie�szów�i in�ne�ZK�oraz Za�pis
pro�te�stu); w cza sie od by wa nia ka ry uczest nik kil ku gło dó wek pro te sta cyj nych; zwol nio ny na mo cy amne -
stii (li piec 1984 r.); uczest nik Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy w ko ścio łach Je zu itów i Sa le zja nów w Ło dzi;
wraz z K. Bed nar skim, G. Pal ką i A. Sło wi kiem or ga ni za tor jaw nej dzia łal no ści Pre zy dium ZR NSZZ
„So li dar ność” Zie mi Łódz kiej, bę dą ce go w opo zy cji do RKW Zie mi Łódz kiej (paź dzier nik 1986 r.); rów -
no cze śnie współ two rzył taj ną Re gio nal ną Ko mi sję „So li dar no ści” Zie mia Łódz ka; kie row nik OBSZ
w Ło dzi (od koń ca 1986); współ or ga ni za tor prac opo zy cyj nej wo bec L. Wa łę sy i je go zwo len ni ków Gru -
py Ro bo czej KK NSZZ „So li dar ność” (for mal nie pod tą na zwą od mar ca 1987 r.); prze ciw nik po ro zu -
mień Okrą głe go Sto łu (1989); dzia łacz (od 1989), wi ce pre zes (1991–1993), pre zes (2002–2006) ZChN;
po seł na Sejm RP z list WAK i AWS (1991–1993, 1997–2001); mi ni ster pra cy i po li ty ki so cjal nej
w gabine cie J. Ol szew skie go (1992); szef Cen tral ne go Urzę du Pla no wa nia w ga bi ne cie H. Su choc kiej
(1992–1993); pre zes Rzą do we go Cen trum Stu diów Stra te gicz nych w ga bi ne cie J. Buz ka (1997–2001);
pre zy dent Ło dzi (2002–2010); do rad ca pre ze sa NBP (od 2010); czł. RPP (od 2016); in wi gi lo wa ny przez
SB w ra mach SOR krypt. „Kro pi dło” (1980–1982) i SOR krypt. „Am ba sa dor” (1986–1990). Zob.
http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 14 XII 2018 r.).
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ma”, i za bra li stam tąd po wie lacz, ma szy nę do pi sa nia mar ki „Łucz nik” mo del 1303,
nr 118 938, oraz pa pier. Rze czy te prze wieź li do miej sca za miesz ka nia Ta de usza Ciel -
nia ka i ukry li w piw ni cy (wy ja śnie nia oskar żo ne go T[ade usza] Ciel nia ka – k. 182–183,
689, S[ta ni sła wa] Kur ni ka – k. 249–251, 710–711, ze zna nia świad ków: C[eza re go] Bu -
gaj skie go – k. 729–730, Ha li ny Ja brzyk7 – k. 713, J[olan ty] Wło dar czyk – k. 193–194,
711–713, W[ie sła wa] Kacz mar skie go8 – k. 729, kar ta gwa ran cyj na i do wód RW na ma -
szy nę do pi sa nia mar ki „Łucz nik” – k. 439).

U Ta de usza Ciel nia ka, cze ka jąc na wia do mo ści z Ło dzi, ze bra ło się kil ka na ście osób.
Mię dzy in ny mi zna leź li się tam oskar że ni: Wło dzi mierz Jur czyń ski, Wie sław Psut – se -
kre tarz Ko mi sji Za kła do wej przy Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Tom tex” w To ma -
szo wie Maz[owiec kim], Ma ria Pio tro wicz – pra cu ją ca rów nież w ZPW „Tom tex”
i peł nią ca funk cję wi ce prze wod ni czą cej Ko mi sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność”, Ma -
ria Bie sia dow ska – też pra cow ni ca „Tom te xu” i czło nek NSZZ „So li dar ność”, Ry szard
Tro cha i Z[yg munt] Au gu sty niak. Oskar że ni Ta de usz Ciel niak i Sta ni sław Kur nik zre la -
cjo no wa li wia do mo ści po zy ska ne w Ło dzi. Od czy ta no też tekst przy wie zio nej ode zwy.
Ze bra ni po sta no wi li ulot kę po wie lić, do ko nu jąc w jej tre ści zmian re dak cyj nych te go ty -
pu, by by ła przy sto so wa na do po trzeb re gio nu to ma szow skie go. Pra cę tę pod ję li się wy -
ko nać oskar że ni: Ma ria Bie sia dow ska, Ma ria Pio tro wicz, Wie sław Psut, Ry szard Tro cha
oraz Ta de usz Ciel niak. Po zo sta li ro ze szli się do do mu, uma wia jąc się, że na stęp ne go dnia
spo tka ją się w przy chod ni le kar skiej u oskar żo ne go Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka. Ta de usz
Ciel niak i Wie sław Psut prze nie śli po wie lacz i ma szy nę do pi sa nia do miesz ka nia oskar -
żo nej Ma rii Bie sia dow skiej, miesz ka ją cej w tym sa mym do mu co Ciel niak, uwa ża jąc, że
bę dzie bez piecz niej do ko nać u niej dru ku ulot ki, a na stęp nie prze cho wać te przed mio ty.
Po prze nie sie niu po wie la cza i ma szy ny Wie sław Psut wy szedł i nie brał udzia łu
w drukowa niu. Ma ria Bie sia dow ska spo rzą dzi ła ma try cę na ma szy nie, a Ry szard Tro cha
i Tade usz Ciel niak od bi li ok. 300–400 sztuk ulot ki. Zo sta ła ona za adre so wa na:
„Do wszyst kich miesz kań ców To ma szo wa Ma zo wiec kie go”. W ślad za tre ścią ode zwy
Sło wi ka i Kro piw nic kie go, in for mu jąc o fak cie in ter wen cji or ga nów MO w sie dzi bie Za -
rzą du Re gio nal ne go w Ło dzi, w ulot ce im pu to wa no or ga nom wła dzy po słu gi wa nie się
me to da mi gwał tu i prze mo cy, do pusz cze nia się prze stęp stwa za gra bie nia mie nia za rzą -
du, a po nad to – w ce lu zboj ko to wa nia po sta no wień o wpro wa dze niu sta nu wo jen ne -
go – wzy wa no do pod ję cia straj ku po wszech ne go w dniu 14 grud nia 1981 r. o godz. 9.00.
Ulot kę sy gno wał Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy To ma szo wa Maz[owiec kie go],
o za wią za niu się któ re go in for mo wa no w tre ści dru ku (ulot ka nr 1 – k. 222).

Zgod nie z tym jak się umó wio no, na stęp ne go dnia ra no nie któ rzy uczest ni cy wie czor -
ne go spo tka nia za bra li ulot ki w ce lu ich roz pro wa dze nia. Oskar żo ny Ry szard Tro cha,
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7 Ha li na Ja brzyk (ur. 1946), dzia łacz ka związ ko wa; czł. KZ NSZZ „So li dar ność” w Ma zo wiec kich
Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Ma zo via” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; czł. ZR NSZZ „So li dar -
ność” Zie mi Piotr kow skiej (1981); wi ce prze wod ni czą ca Od dzia łu NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow -
skiej w To ma szo wie Ma zo wiec kim i współ za ło ży ciel ka bi blio te ki wy daw nictw nie za leż nych;
po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go kon ty nu owa ła dzia łal ność w pod ziem nej struk tu rze NSZZ „So li dar -
ność” na te re nie To ma szo wa Ma zo wiec kie go; kol por ter ka wy daw nictw nie za leż nych; czł. TKM NSZZ
„So li dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; in wi gi lo wa na przez SB w ra mach KE krypt. „Ewa” 
(1981–1983). Zob. Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�prze�mian…, s. 100.

8 Wie sław Kacz mar ski (ur. 1937), in ży nier me cha nik; kie row nik Za kła du nr 3 Fa bry ki Ma szyn Szklar -
skich „Vi tro ma” w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.
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któ ry z po wo du go dzi ny mi li cyj nej no co wał u Ciel nia ka, kil ka dzie siąt ulo tek 
(ok. 20–30) za niósł do swe go za kła du pra cy „Sko gar” – część roz dał lu dziom, a część
po zo sta wił do ro ze bra nia w po miesz cze niach ja dal ni i szat ni. W za kła dzie tym od był się
kil ku go dzin ny strajk. Oskar żo ny Sta ni sław Kur nik, któ ry ra no 14 XII 1981 r. wziął
od T[ade usza] Ciel nia ka zgod nie z umo wą ok. 40–50 ulo tek, roz pro wa dził je wśród pra -
cow ni ków To ma szow skiej Ko pal ni Su row ców Mi ne ral nych w Bia łej Gó rze. Na te ren Za -
kła dów Prze my słu Weł nia ne go „Tom tex” ulot ki w ilo ści po kil ka na ście sztuk wnie śli
oskar że ni Ma ria Bie sia dow ska i Ma ria Pio tro wicz z Wie sła wem Psu tem. W za kła dzie
tym też miał miej sce prze stój w pra cy. Oko ło 150 sztuk ulo tek T[ade usz] Ciel niak prze -
ka zał oskar żo ne mu Ry szar do wi Wę dry cho wi czo wi – ten 100 sztuk ulo tek za niósł
na zebra nie do przy chod ni le kar skiej Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka w za kła dach „Ma zo via”,
a 50 sztuk dał do roz kol por to wa nia oskar żo ne mu Zbi gnie wo wi Ry chli ko wi, rad cy praw -
ne mu ZUS Od dział w To ma szo wie Maz[owiec kim], człon ko wi NSZZ „So li dar ność”,
rów nież rad cy praw ne mu przez pe wien czas de le ga tu ry to ma szow skiej te go związ ku,
któ ry po roz kła dał je w środ kach ko mu ni ka cji (wy ja śnie nia oskar żo nych: T[ade usza]
Cielnia ka – k. 182, 397–398, 689, W[ło dzi mie rza] Jur czyń skie go – k. 691, W[ie sła wa]
Psu ta – k. 324, 341, 370–371, 709–710, M[arii] Pio tro wicz – k. 707v, M[arii] Bie sia dow -
skiej – k. 241, 706, R[yszar da] Tro chy – k. 688–689, Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka – k. 691,
305–306, 393, S[ta ni sła wa] Kur ni ka – k. 169–170, 250–251, 391, R[yszar da] Wę dry cho -
wi cza – k. 121v, 376, 685, Z[bi gnie wa] Ry chli ka – k. 687, ze zna nia świad ków: S[ta ni -
sła wa] War cho ła9 – k. 712, E[mi lii] Pi lar czyk10 – k. 713v, J[ana] Ja now skie go11 – k. 727,
I[re ny] Peł ki12 – k. 727v, M[arii] Mo raw skiej13 – k. 727v, M[arii] Go ski14 – k. 728, H[ele -
ny] Kon dras15 – k. 728v, M[aria na] Zyg mun ta16 – k. 802, K[rzysz to fa] Zię by17 – k. 462,
M[arian ny] Przy byl skiej18 – k. 481, no tat ka urzę do wa – k. 221).

W dniu 14 grud nia 1981 r. na spo tka niu w przy chod ni le kar skiej u oskar żo ne go Z[yg -
mun ta] Au gu sty nia ka ze bra ło się zno wu kil ka na ście osób. Mię dzy in ny mi przy by li tam
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9 Sta ni sław War choł (ur. 1931), in ży nier gór nik; dy rek tor To ma szow skich Ko pal ni Su row ców Mi -
ne ral nych w Bia łej Gó rze. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

10 Emi lia Pi lar czyk (ur. 1950), księ go wa w Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Tom tex” w To ma szo -
wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

11 Jan Ja now ski (ur. 1932), ry marz, maj ster tkac ki; pra cow nik Łódz kich Za kła dów Prze my słu Skó -
rza ne go „Sko gar” w Ło dzi – Za kła du Ar ty ku łów Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN
Łd, 50/1, t. 3.

12 Ire na Peł ka (ur. 1952), pra cow nik Łódz kich Za kła dów Prze my słu Skó rza ne go „Sko gar” w Ło -
dzi – Za kła du Ar ty ku łów Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

13 Ma ria Mo raw ska (ur. 1949), pra cow nik Łódz kich Za kła dów Prze my słu Skó rza ne go „Sko gar”
w Ło dzi – Za kła du Ar ty ku łów Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

14 Ma ria Go ska (ur. 1950), ka let nik w Łódz kich Za kła dach Prze my słu Skó rza ne go „Sko gar” w Ło -
dzi – Za kła dzie Ar ty ku łów Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

15 He le na Kon dras (ur. 1951), pra cow nik wy dzia łu kra jal ni Łódz kich Za kła dów Prze my słu Skó rza -
ne go „Sko gar” w Ło dzi – Za kła du Ar ty ku łów Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN
Łd, 50/1, t. 3.

16 Ma rian Zyg munt (ur. 1955), kie row ca w To ma szow skich Ko pal niach Su row ców Mi ne ral nych
w Bia łej Gó rze. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

17 Krzysz tof Zię ba (ur. 1948), kie row ca w To ma szow skich Ko pal niach Su row ców Mi ne ral nych
w Bia łej Gó rze. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

18 Ma rian na Przy byl ska (ur. 1933), ry marz w Łódz kich Za kła dach Prze my słu Skó rza ne go „Sko gar”
w Ło dzi – Za kła dzie Ar ty ku łów Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.
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oskar żo ny R[yszard] Wę dry cho wicz, któ ry przy niósł ze so bą 100 sztuk ulo tek dru ko wa -
nych dnia po przed nie go i któ re zo sta ły roz da ne na miej scu, oskar żo ny Ry szard Tro cha,
Wie sław Psut, oskar żo ny Ta de usz Ciel niak, Jo lan ta Wło dar czyk, Jan Resz ka19, Ta de usz
Ciesz kow ski20. Na spo tka niu tym po dzie lo no się in for ma cja mi na te mat efek tów roz kol -
por to wa nia pierw szej ulot ki. Stwier dzo no, że w za kła dach pra cy nie wy wo ła ły więk sze -
go wra że nia i nie spo wo do wa ły spo dzie wa nej re ak cji. Mi mo to mó wio no o po trze bie
dal sze go dru ku i kol por ta żu ulo tek. Ape lo wa no o gro ma dze nie do te go ce lu środ ków, to
jest pa pie ru i far by. Po ja wia ły się też gło sy, że kon ty nu owa nie dzia łal no ści związ ko wej
w wa run kach kon spi ra cyj nych wy ma ga zmian struk tur or ga ni za cyj nych. Aby omó wić te
pro ble my, umó wio no się na na stęp ne spo tka nie, któ re mia ło się od być za dwa dni
w miesz ka niu bra ta oskar żo ne go Wę dry cho wi cza – Je rze go Wę dry cho wi cza21 (wy ja śnie -
nia oskar żo ne go Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka – k. 306, 691, R[yszar da] Wę dry cho wi -
cza – k. 120–121, 685, R[yszar da] Tro chy – k. 689, W[ie sła wa] Psu ta – k. 324, 341,
709–710, T[ade usza] Ciel nia ka – k. 185, 690, św[iad ka] J[olan ty] Wło dar czyk – k. 152,
184, 444–445, 713, św[iad ka] J[ana] Reszk[i] – k. 713, św[iad ka] T[ade usza] Ciesz kow -
skie go – k. 726). 

W dniu 16 grud nia 1981 r. do szło do skut ku spo tka nie u Je rze go Wę dry cho wi cza,
na któ re przy szło zno wu kil ka na ście osób, w tym oskar że ni: Ry szard Wę dry cho wicz,
Z[yg munt] Au gu sty niak, W[ie sław] Psut i św[iad ko wie:] J[an] Reszk[a], Cz[esław] Ka -
ra[l]us22 i J[olan ta] Wło dar czyk, J[ani na] Wę dry cho wicz. Na spo tka niu tym mó wio no,
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19 Jan Resz ka (ur. 1947), dzia łacz związ ko wy; prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność” w Ma zo -
wiec kich Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Ma zo via” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; czł. ZR NSZZ
„So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej; po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go kon ty nu ował dzia łal ność opo -
zy cyj ną, za co zo stał m.in. skie ro wa ny na trzy mie sięcz ne prze szko le nie woj sko we; in wi gi lo wa ny przez
SB w ra mach KE krypt. „Opor tu ni sta” (1982–1988). Zob. Stan�wo�jen�ny�w re�gio�nie�łódz�kim…, s. 225.

20 Ta de usz Ciesz kow ski (ur. 1953), dzia łacz związ ko wy; wi ce prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar -
ność” w Ma zo wiec kich Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Ma zo via” w To ma szo wie Ma zo wiec kim;
współ or ga ni za tor ak cji pro te sta cyj nych w za kła dzie w 1981 r.; po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go,
w wyni ku dzia łań dez in te gra cyj nych SB, za prze stał pro wa dze nia dzia łal no ści opo zy cyj nej; pra cow nik
Za kła dów Włó kien Che micz nych „Che mi tex -Wi stom” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; za stęp ca prze wod -
ni czą ce go TKO NSZZ „So li dar ność” w ma cie rzy stym za kła dzie pra cy; in wi gi lo wa ny przez SB w ramach
KE krypt. „Pro mi nent” (1982–1988). Zob.: Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�prze�mian�po�li�tycz�nych...,
s. 101; Stan�wo�jen�ny�w re�gio�nie�łódz�kim..., s. 225.

21 Je rzy Wę dry cho wicz (ur. 1950), sprze daw ca w RSW „Pra sa -Książ ka -Ruch” w To ma szo wie Ma -
zo wiec kim; brat Ry szar da.

22 Cze sław Ka ra lus (ur. 1946), dzia łacz związ ko wy; współ or ga ni za tor i prze wod ni czą cy Ko mi te tu
Za ło ży ciel skie go NSZZ „So li dar ność” w Fa bry ce Dy wa nów „We ltom” (od wrze śnia 1980 r.); prze wod -
ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność”; de le gat na I WZD NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej (czer -
wiec 1981 r.); współ or ga ni za tor i uczest nik mar szu gło do we go w To ma szo wie Ma zo wiec kim
(28–30 VII 1981 r.); or ga ni za tor kol por ta żu pra sy związ ko wej na te re nie mia sta, tak że po wpro wa dze -
niu sta nu wo jen ne go; współ or ga ni za tor i głów ny wy ko naw ca ak cji wy nie sie nia z za kła du i ukry cia sztan -
da ru oraz do ku men tów związ ko wych (13 XII 1981 r.); czł. MKS w To ma szo wie Ma zo wiec kim i kol por ter
ko mu ni ka tów (14 XII 1981 r. – ma rzec 1982 r.); współ or ga ni za tor po mo cy dla osób in ter no wa nych
(1981–1982); prze wod ni czą cy Taj nej Ko mi sji Za kła do wej (1982–1989) i KZ (1989–1999) NSZZ
„Solidar ność” w ma cie rzy stym za kła dzie pra cy; czł. Tym cza so wej Ko mi sji Mię dzy za kła do wej NSZZ
„So li dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec kim; czł. KO „So li dar ność” w To ma szo wie Ma zo wiec kim
(1989–1991); de le gat na WZD NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej (1989–1998); współ za ło ży ciel
i czł. Za rzą du Nie za leż ne go Ru chu Oby wa tel skie go w To ma szo wie Ma zo wiec kim oraz współ or ga nizator
kam pa nii wy bor czej do sa mo rzą du te ry to rial ne go (1990); czł. Za rzą du De le ga tu ry NSZZ „So li darność” 
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że zli kwi do wa no po dział na de le ga tu ry łódz ką i piotr kow ską, któ re do tych czas dzia ła ły
na te re nie To ma szo wa Maz[owiec kie go], a po wo ła no Ko mi sję Miej ską „So li dar ność”.
Po in for mo wa no ze bra nych, że ze bra nia, z uwa gi na nie bez pie czeń stwo ujaw nie nia dzia -
łal no ści, nie bę dą się od by wać w tak du żym gro nie, że cia łem wy ko naw czym związ ku
bę dzie po wo ła ne pre zy dium związ ku, któ re go skład ze wzglę dów kon spi ra cyj nych nie
zo sta nie ujaw nio ny, a je go człon ko wie bę dą kon tak to wać się z po szcze gól ny mi za kła da -
mi (wy ja śnie nia oskar żo nych: R[yszar da] Wę dry cho wi cza – k. 122v, 685, Zb[yg mun ta]
Au gu sty nia ka – k. 306–307, 691, W[ie sła wa] Psu ta – k. 342, 709–710, ze zna nia świad -
ków: J[ana] Reszk[i] – k. 713, Cz[esła wa] Kar[a]lu sa – k. 729, J[olan ty] Wło dar -
czyk – k. 194, 444–445, 713).

Oko ło 20 grud nia 1981 r. oskar że ni Zbi gniew Ry chlik i Zyg munt Au gu sty niak
umówili się na spo tka nie w ka wiar ni „Ron do”. Na spo tka nie to przy szedł też oskar żo ny
Sta ni sław Szu bert – na uczy ciel z Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 3 w To ma szo wie
Maz[owiec kim], peł nią cy przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go funk cję prze wod ni -
czą ce go sek cji na uczy ciel skiej NSZZ „So li dar ność” w To ma szo wie Maz[owiec kim], któ -
re go Ry chlik spo tkał przy pad ko wo, na mó wił do współ dzia ła nia i za pro sił na spo tka nie.
Po sta no wi li wów czas wy dru ko wać ulot kę świą tecz ną. Opra co wa niem tre ści ulot ki miał
za jąć się osk[ar żo ny] Zbi gniew Ry chlik. Po na pi sa niu tek stu, na ko lej nym spo tka niu tekst
ten prze dys ku to wa no. Po nie waż osk[ar żo ny] Ta de usz Ciel niak nie sta wiał się na spo tka -
nia, oskar że ni Zbi gniew Ry chlik i Wie sław Psut uda li się do Ma rii Bie sia dow skiej, któ -
ra po pro si ła do sie bie Ta de usza Ciel nia ka. Ry chlik prze ka zał mu tekst ulot ki
do po wie le nia. W pral ni blo ku, w któ rym miesz ka li osk[ar że ni] T[ade usz] Ciel niak
i M[aria] Bie sia dow ska, od bi li ok. 300 eg zem pla rzy ulot ki. W dwa dni póź niej od Ta de -
usza Ciel nia ka z je go za kła du pra cy ulot ki ode bra li Zbi gniew Ry chlik i Sta ni sław Szu -
bert. Po dzie li li je mię dzy sie bie i Au gu sty nia ka. Oskar żo ny Szu bert wziął ok. 120 ulo tek.
Część z nich zo sta wił na klat kach scho do wych osie dla miesz ka nio we go Za pie cek, a resz -
tę wy rzu cił do ko sza. Oskar żo ny Zyg munt Au gu sty niak otrzy ma nych kil ka dzie siąt ulo -
tek miał roz pro wa dzić w za kła dach „Ma zo via” i „Sko ga rze”, na to miast Zbi gniew Ry chlik
swo ją par tię ulo tek roz pro wa dził na osie dlu miesz ka nio wym Nie brów i po zo sta wił
w środ kach ko mu ni ka cji. Ulot ka za ty tu ło wa na by ła „Do miesz kań ców To ma szo wa
Maz[owiec kie go]”. Po za ży cze nia mi świą tecz ny mi w tre ści ulot ki, Woj sko wej Ra dzie
Oca le nia Na ro do we go – na zwa nej jun tą czer wo nych ge ne ra łów – przy pi sy wa no zbrod -
nię mor do wa nia współ o by wa te li (wy ja śnie nia oskar żo nych: Zc[bi gnie wa] Ry chli ka –
k. 637, Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka – k. 307–308, 692, S[ta ni sła wa] Szu ber ta – k. 274–275,
399, 686–687, M[arii] Bie sia dow skiej – k. 241, no tat ka urzę do wa – k. 223, ulot -
ka – k. 224).

W koń cu grud nia 1981 r. lub na po cząt ku stycz nia 1982 r. mia ło miej sce spo tka nie
w ka wiar ni „Re gio nal na” oskar żo nych: Zbi gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu sty nia ka,
Sta ni sła wa Szu ber ta i Wie sła wa Psu ta. Po nie waż od oskar żo ne go T[ade usza] Ciel nia ka
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w To ma szo wie Ma zo wiec kim (1989–1992); uczest nik VII i X KZD NSZZ „So li dar ność”; czł. Sto wa -
rzy sze nia Osób Re pre sjo no wa nych w Sta nie Wo jen nym (od 2000); in wi gi lo wa ny przez SB w ra mach
SOS krypt. „Wy kła dzi na”, SOS/SOR krypt. „Re ali ści” (1988–1989) i KE krypt. „Tkacz” (1988–1989).
Zob. http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl (do stęp 14 XII 2018 r.).

b W ory�gi�na�le:A.
c W ory�gi�na�le:�S.
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żą da no w za kła dzie pra cy zwro tu ma szy ny do pi sa nia i za cho dzi ła oba wa, że mo że być
do ko na na u nie go re wi zja, po sta no wio no na tym spo tka niu, że trze ba zna leźć no we miej -
sce do prze cho wa nia po wie la cza i ma szy ny, i [dys ku to wa no], gdzie moż na by pod jąć
druk na stęp nej ulot ki. Oskar żo ny Wie sław Psut zwró cił się w tej spra wie do swe go ko le -
gi Wik to ra Dra twy, człon ka NSZZ „So li dar ność” w ZPW „Tom tex” w To ma szo wie
Maz[owiec kim]. Ten obie cał ro zej rzeć się za sto sow nym miej scem, a po nie waż ta kie go
nie zna lazł, na ko lej nym umó wio nym uprzed nio spo tka niu w „Sta rej ko tłow ni” zgo dził
się na krót ko prze cho wać po wie lacz u sie bie. W tym ce lu na na stęp ny dzień umó wi li się
z osk[ar żo nym] Z[bi gnie wem] Ry chli kiem. Wy na ję tym sa mo cho dem ba ga żów ką po je -
cha li do miej sca za miesz ka nia osk[ar żo ne go] Ta de usza Ciel nia ka i za bra li naj pierw po -
wie lacz, a póź niej ma szy nę do pi sa nia (wy ja śnie nia oskar żo nych: W[ie sła wa]
Psu ta – k. 342–343, 709–710, W[ik to ra] Dra twy – k. 261–263, 708–709, Z[yg mun ta] Au -
gu sty nia ka – k. 307–308, 692, Z[bi gnie wa] Ry chli ka – k. 687, S[ta ni sła wa] Szu ber -
ta – k. 76, 112–113, 274–275, 686 i T[ade usza] Ciel nia ka – k. 690).

W kil ka dni po prze wie zie niu po wie la cza i ma szy ny do miesz ka nia Wik to ra Dra twy
na umó wio ne spo tka nie przy szli do nie go oskar że ni: Zbi gniew Ry chlik, Sta ni sław Szu -
bert, Wie sław Psut i Zyg munt Au gu sty niak. Po sta no wi li wy dru ko wać ko lej ną ulot kę.
Tekst ulot ki zre da go wał oskar żo ny Zbi gniew Ry chlik i gdy po now nie w tym sa mym
składzie spo tka li się u Wik to ra Dra twy, po prze dys ku to wa niu jej tre ści, Zbi gniew Rychlik
spo rzą dził ma try cę na ma szy nie do pi sa nia. Po zo sta li zaś, to jest W[ie sław] Psut,
Z[ygmunt] Au gu sty niak, W[ik tor] Dra twa i S[ta ni sław] Szu bert, od bi li na po wie la czu
ok. 400 sztuk ulot ki. Ulot ka no si ła ty tuł „Do kąd dą ży my”. Zo sta ła pod pi sa na przez NSZZ
„So li dar ność”, spo rzą dzo no ją wier szem i pro zą, a za war to w niej nie tyl ko kry tycz ne
prze my śle nia au to rów od no śnie [do] sys te mu spra wo wa nia wła dzy w Pol sce przed sierp -
niem 1980 r., ale tak że groź by, obe lgi, znie wa gi i po le ce nia nie re spek to wa nia i lek ce wa -
że nia wy sił ków władz zmie rza ją cych do uspo ko je nia na stro jów spo łecz nych.
Kol por ta żem tej ulot ki za ję ła się ca ła piąt ka oskar żo nych, dzie ląc je mię dzy sie bie. Ulot -
ki te uka za ły się w oko li cy KM PZPR, w blo kach miesz kal nych przy ul. Strze lec kiej,
w za kła dach „Tom tex” oraz w au to bu sach i na przy stan kach au to bu so wych (wy ja śnie nia
oskar żo nych: S[ta ni sła wa] Szu ber ta – k. 76, 113, 276, 399, 686, Z[bi gnie wa] Ry chli -
ka – k. 687v, Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka – k. 307–308, 692, W[ik to ra] Dra twy – k. 261–263,
708–709, W[ie sła wa] Psu ta – k. 324–343, 381, 709, 710, ze zna nia świad ków: E[uge niu -
sza] Hej du ka23 – k. 715, J[anu sza] Jóź wi ka24 – k. 715, S[ta ni sła wa] Gla piń skie go25

– k. 728, S[ta ni sła wa] Ka miń skie go26 – k. 728, J[erze go] Na po ry27 – k. 728, G[eno we fy]
Grusz czyń skiej28 – k. 728, L[esz ka] Stęp nia29 – k. 474, A[ndrze ja] Ja wor skie go30 – k. 475,
no tat ka urzę do wa – k. 225, ulot ka nr 4 – k. 226).
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23 Eu ge niusz Hej duk (ur. 1948), sierż.; funk cjo na riusz KM MO w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob.
AIPN Łd, 50/1, t. 2–4.

24 Ja nusz Jóź wik (ur. 1952), plut.; funk cjo na riusz KM MO w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN
Łd, 50/1, t. 3.

25 Sta ni sław Gla piń ski (ur. 1930), eme ryt MO. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.
26 Sta ni sław Ka miń ski (ur. 1948), kie row nik pra cow ni w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry w To ma -

szo wie Ma zo wiec kim; zgło sił zna le zie nie ulo tek (21 I 1982 r.). Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.
27 Je rzy Na po ra (ur. 1956), pra cow nik Fa bry ki Dy wa nów „We ltom” w To ma szo wie Ma zo wiec kim.

Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 327



W po ło wie stycz nia 1982 r. oskar żo ny Ry szard Wę dry cho wicz po now nie na wią zał
kon takt z Zyg mun tem Au gu sty nia kiem i po spo tka niu się z nim oraz Zbi gnie wem Ry -
chli kiem po sta no wił kon ty nu ować kon spi ra cyj ną dzia łal ność związ ko wą. Do wie dział się,
że spo tka nia od by wa ją się u Dra twy Wik to ra i kie dy przy szedł na ta kie spo tka nie, w któ -
rym prócz go spo da rza wzię li udział osk[ar że ni]: Zyg munt Au gu sty niak, Zbi gniew Ry -
chlik i Sta ni sław Szu bert, zo rien to wał się, że są kło po ty z prze cho wa niem po wie la cza,
gdyż obec ne miej sce jest nie pew ne. Zgo dził się wów czas ukryć po wie lacz i ma szy nę
w miesz ka niu swo jej mat ki.

W umó wio nym dniu Ry szard Wę dry cho wicz po je chał do Wik to ra Dra twy, gdzie za -
stał Sta ni sła wa Szu ber ta i Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka. Przy szedł też Zbi gniew Ry chlik.
Ten ostat ni wspól nie z Ry szar dem Wę dry cho wi czem wsie dli do sa mo cho du mar ki „War -
sza wa”, do któ re go za ła do wa no po wie lacz i ma szy nę, i prze wieź li te rze czy do miesz ka -
nia mat ki Wę dry cho wi cza, ukry li je w piw nicz ce pod pod ło gą. Po wy wie zie niu
po wie la cza od Wik to ra Dra twy u te go ostat nie go od by ło się jesz cze jed no spo tka nie,
na któ rym usta lo no, że ko lej ny tekst ulot ki przy go tu je Zyg munt Au gu sty niak, a kol por -
ta żem zaj mą się w pię ciu. Przy tym oskar że ni Zbi gniew Ry chlik i Ry szard Wę dry cho -
wicz – przy uży ciu pla nu mia sta – po dzie li li je na pięć re jo nów, wy zna cza jąc so bie
i po zo sta łym, to jest Wik to ro wi Dra twie, Zyg mun to wi Au gu sty nia ko wi oraz Sta ni sła wo -
wi Szu ber to wi, re jo ny mia sta do ob słu że nia. Z przy go to wa ne go przez Zyg mun ta Au gu -
sty nia ka tek stu oskar żo ny Ry szard Wę dry cho wicz spo rzą dził ma try cę. We dwóch pod ję li
pró bę po wie la nia ulot ki, ale nie po tra fi li uru cho mić po wie la cza. Do pie ro w kil ka dni póź -
niej przy po mo cy Sta ni sła wa Szu ber ta i Z[bi gnie wa] Ry chli ka wy ko na li ok. 500 sztuk
ulot ki no szą cej da tę 17 II 1982 r. i pod pi sa nej rów nież NSZZ „So li dar ność”. Ulot ka za -
wie ra ła sfor mu ło wa nia su ge ru ją ce sto so wa nie przez or ga na wła dzy po za praw nych środ -
ków od dzia ły wa nia, a zwłasz cza po za praw nych środ ków re pre sji. Po po dzie le niu ulo tek
mię dzy sie bie Ry szard Wę dry cho wicz i Z[yg munt] Au gu sty niak swo ją par tię roz nie śli
po klat kach scho do wych Osie dla 35-le cia [PRL] i osie dla Nie brów. Sta ni sław Szu bert
roz ło żył ulot ki na przy stan kach w mie ście, a Zbi gniew Ry chlik ze swo jej czę ści ulo tek
prze ka zał kil ka oskar żo ne mu Ta de uszo wi Ciel nia ko wi, a resz tę Wik to ro wi Dra twie. Po -
za wska za ny mi re jo na mi mia sta ulot ki uka za ły się tak że w za kła dach pra cy, a mia no wi -
cie w F[abry ce] D[ywa nów] i Ch[od ni ków] „We ltom”, w M[azo wiec kich] Z[akła dach]
P[rze my słu] W[eł nia ne go] „Ma zo via” i ZPW „Tom tex” (wy ja śnie nia oskar żo nych:
R[yszar da] Wę dry cho wi cza – k. 123–124, Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka – k. 308–309, 692v,
S[ta ni sła wa] Szu ber ta – k. 76, 113, 276, 400, Z[bi gnie wa] Ry chli ka – k. 687, W[ik to ra]
Dra twy – k. 263–264, 709, T[ade usza] Ciel nia ka – k. 690, no tat ka urzę do wa – k. 227,
ulot ka nr 2 – k. 228, pro to kół prze szu ka nia u R[yszar da] Wę dry cho wi cza i za kwe stio no -
wa nia po wie la cza oraz ma szy ny oraz ma te riał po glą do wo -fo to gra ficz ny do tej czyn no -
ści – k. 18–20).
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28 Ge no we fa Grusz czyń ska (ur. 1926), sprzą tacz ka w Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go „Tom tex”
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

29 Le szek Stę pień (ur. 1950), pra cow nik Dzia łu Głów ne go Ener ge ty ka Za kła dów Prze my słu Weł nia -
ne go „Tom tex” w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.

30 An drzej Ja wor ski (ur. 1950), mistrz w Dzia le Głów nym Ener ge ty ka Za kła dów Prze my słu Weł nia -
ne go „Tom tex” w To ma szo wie Ma zo wiec kim. Zob. AIPN Łd, 50/1, t. 3.
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Tekst ko lej nej ulot ki, któ ra mia ła uka zać się w mie sią cu mar cu, miał przy go to wać
Zbi gniew Ry chlik, ale te go nie uczy nił. Osta tecz nie ostat nią ulot kę da to wa ną
[na] 15 III 1982 r. spo rzą dził Zyg munt Au gu sty niak i po wie lił ją tyl ko przy współ udzia -
le osk[ar żo ne go] R[yszar da] Wę dry cho wi cza w ilo ści ok. 200 eg zem pla rzy. Ulot ki tej nie
roz pro wa dzi li, uzna jąc, że we dwu sta no wię gru pę zbyt ma ło re pre zen ta tyw ną (wy ja śnie nia
R[yszar da] Wę dry cho wi cza – k. 686, 124–125, Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka – k. 309–310,
692v, ulot ka nr 5 – k. 17 i 56).

II. Po za oskar żo nym Wło dzi mie rzem Jur czyń skim, po zo sta li oskar że ni po twier dzi li
fak ty wska zu ją ce na po peł nie nie przez nich za rzu co nych im czy nów. I tak:

1. Oskar żo ny Ry szard Wę dry cho wicz nie ne go wał fak tu, iż w dniu 14 grud nia
1981 r., kie dy do wie dział się od Goź dzi ka i Kur ni ka, że u Ta de usza Ciel nia ka znaj du je
się po wie lo na ode zwa Sło wi ka i Kro piw nic kie go, udał się z wła snej ini cja ty wy do te go
ostat nie go, aby wziąć od nie go ulot ki w ce lu roz po wszech nie nia i wziął ich 150, z cze -
go 50 prze ka zał Ry chli ko wi, a 100 za niósł na ze bra nie do Au gu sty nia ka. Przy znał też, że
to on zor ga ni zo wał na stęp ne spo tka nie u swe go bra ta Je rze go Wę dry cho wi cza. Póź niej
udział je go w na stęp nych spo tka niach i kol por ta żu ulo tek prze rwa ła cho ro ba. W po ło wie
stycz nia z wła snej ini cja ty wy na wią zał kon takt z osk[ar żo nym] Au gu sty nia kiem i przy -
stą pił do dru ku dwu ostat nich ulo tek (wy ja śnie nia oskar żo ne go – k. 60–64, 120–125,
355–356, 376–377, 685–686). Przy zna nie oskar żo ne go zna la zło po twier dze nie w wy jaś -
nie niach współ o skar żo nych i ze zna niach świad ków. W tym sta nie rze czy słusz na jest
obro na oskar żo ne go, iż przy pi sa nie mu pod ję ci[a] dzia łal no ści związ ko wej od ra zu
z dniem 13 grud nia 1981 r. jest błę dem. Nie ule ga wąt pli wo ści, iż pu bli ka cja za po śred -
nic twem środ ków ma so we go prze ka zu w dniu 13 grud nia 1981 r. we wcze snych go dzi -
nach ran nych De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29,
poz. 154), Uchwa ły Ra dy Pań stwa z dnia 12 grud nia 1981 r. w spra wie wpro wa dze nia
sta nu wo jen ne go ze wzglę du na bez pie czeń stwo pań stwa (DzU, nr 29, poz. 156) oraz
dal szych ak tów praw nych skon cen tro wa ła uwa gę ca łe go spo łe czeń stwa na tym do nios -
łym wy da rze niu. Pu bli ko wa ne ak ty praw ne [do]ty czy ły ży wot nych in te re sów pań stwa
i spo łe czeń stwa i zro zu mia łym jest, iż sta ły się przed mio tem prze my śleń i roz mów, że
ro dzi ły chęć po dzie le nia się z in ny mi swy mi re flek sja mi i uwa ga mi. Po nie waż do mo -
men tu za wią za nia się w go dzi nach wie czor nych na spo tka niu u osk[ar żo ne go] T[ade -
usza] Ciel nia ka Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go i pod ję cia de cy zji o po wie -
la niu ode zwy wzy wa ją cej do straj ku, roz mo wy to czo ne mię dzy oskar żo ny mi – w tym
i w do mu u mat ki Wę dry cho wi cza – mia ły ta ki wła śnie cha rak ter: wa że nia po wa gi sy tu -
acji i wła sne go sto sun ku do niej, luź nej wy mia ny my śli nie ob ję tej jesz cze choć by pro wi -
zo rycz ny mi ra ma mi or ga ni za cyj ny mi, roz mów tych i spo tkań nie moż na trak to wać ja ko
kon ty nu owa nia dzia łal no ści związ ko wej. Sta no wi ły bo wiem je dy nie pod ło że mo ty wa -
cyj ne dla czę ści dzia ła czy i człon ków NSZZ „So li dar ność”, w tym i dla oskar żo ne go
R[yszar da] Wę dry cho wi cza, do utwier dze nia się w wo li nie od stą pie nia od udzia łu w kon -
ty nu owa niu dzia łal no ści związ ku za wo do we go, z tym iż w wa run kach kon spi ra cyj nych.
Dla te go cza so kres prze stęp czej dzia łal no ści oskar żo ne go R[yszar da] Wę dry cho wi cza na -
le ża ło okre ślić na czas od 14 grud nia 1981 r. do dnia 15 mar ca 1982 r., to jest do da ty
wy da nia ostat niej ulot ki.

2. Oskar żo ny Sta ni sław Szu bert wy ja śnił, iż o nie od stą pie niu czę ści dzia ła czy „So -
li dar no ści” od dzia łal no ści związ ko wej i o wy da wa niu przez nich i roz po wszech nia niu
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ma te ria łów pro pa gan do wych „So li dar no ści” do wie dział się oko ło 20 grud nia 1982 r.
od spo tka ne go na uli cy osk[ar żo ne go] Z[bi gnie wa] Ry chli ka. Po sta no wił wów czas rów -
nież przy stą pić do dzia łal no ści tej gru py i wy ra ził zgo dę na pro po zy cję Z[bi gnie wa] Ry -
chli ka, od któ re go otrzy mał ok. 120 eg zem pla rzy ulot ki „Do miesz kań ców To ma szo wa
Maz[owiec kie go]” (nr 3 – k. 224), z któ rych kil ka dzie siąt roz rzu cił po klat kach scho do -
wych, a resz tę wy rzu cił do ko sza. Przy znał też, że uczest ni czył w uzgad nia niu tre ści dwu
na stęp nych ulo tek, któ rych tek sty spo rzą dzi li: jed nej osk[ar żo ny] Ry chlik (ulot ka nr 4
„Do kąd dą ży my” – k. 226), a dru giej osk[ar żo ny] Au gu sty niak (ulot ka nr 2
z 17 II 1982 r. – k. 7, 228), a na stęp nie przy dzie lo ne mu eg zem pla rze roz kol por to wał
w róż nych miej scach na mie ście. Po roz po wszech nie niu tej ulot ki z 17 II 1982 r. do szedł
do wnio sku, że ta ka dzia łal ność nie ma sen su, o czym w koń cu lu te go po in for mo wał
osk[ar żo ne go] Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka (wy ja śnie nia osk[ar żo ne go] Szu ber ta – k. 74–76,
111–114, 274–276, 399–400, 686–687). Za strze że nia oskar żo ne go co do cza so kre su prze -
stęp cze go dzia ła nia oka za ły się słusz ne. Świa dek Ta de usz Ciesz kow ski stwier dził, że nie
jest pe wien skła du wy mie nio nych przez sie bie osób na spo tka niach, w któ rych uczest ni -
czył, w tym i na spo tka niu u oskar żo ne go Au gu sty nia ka (k. 727). Oskar żo ny zaś Ry szard
Wę dry cho wicz stwier dził, że na tym ze bra niu z dnia 14 XII 1981 r. osk[ar żo ne go] S[ta -
ni sła wa] Szu ber ta nie by ło (k. 636). Nie ma więc pod staw do od mó wie nia wia ry oskar -
żo ne mu, iż je go dzia łal ność prze stęp czą ogra ni cza ły ra my cza so we od 20 grud nia 1981 r.
do koń ca lu te go 1982 r. Acz kol wiek osk[ar żo ny] Z[yg munt] Au gu sty niak nie po twier -
dził, by go Sta ni sław Szu bert za wia do mił, iż re zy gnu je z dal szej współ pra cy (k. 692),
a osk[ar żo ny] R[yszard] Wę dry cho wicz utrzy my wał, że Szu bert zo bo wią zał się po szu -
kać no we go miej sca do prze cho wa nia po wie la cza i ni czym nie da wał do zro zu mie nia,
by się znie chę cił do dal szej dzia łal no ści (k. 125 i 356), to bez spor nym fak tem jest, iż nie
przy stą pił do dru ku ostat niej ulot ki ani też nie zgło sił się do jej roz kol por to wa nia.

3. Oskar żo ny Zbi gniew Ry chlik rów nież za kwe stio no wał cza so kres za rzu ca ne go
mu czy nu. Wy ja śnił, iż w dniu 13 grud nia 1981 r. nie uczest ni czył w żad nych ze bra niach
ani spo tka niach, co po twier dzi ła je go kon ku bi na św[ia dek] I[wo na] Mar cin kow ska31

(k. 732), iż te go dnia osk[ar żo ny] nie wy cho dził z do mu. Na to miast przy znał, iż w dniu
14 grud nia 1981 r. otrzy mał od R[yszar da] Wę dry cho wi cza ok. 50 eg zem pla rzy ulot ki
za ty tu ło wa nej „Do wszyst kich miesz kań ców To ma szo wa Maz[owiec kie go]” i wzy wa ją -
cej do straj ku po wszech ne go (ulot ka nr 1 – k. 222). Po roz kła dał je w klat kach scho do -
wych i środ kach ko mu ni ka cji. Przy znał też, że po na wią za niu kon tak tu z Au gu sty nia kiem
na pi sał tekst ulot ki „Do wszyst kich miesz kań ców To ma szo wa Maz[owiec kie go]”, któ rej
po wie le niem przed Bo żym Na ro dze niem za jął się osk[ar żo ny] T[ade usz] Ciel niak, a on
i Szu bert [ją] roz kol por to wa li (ulot ka nr 3 – k. 224). Po wy dru ko wa niu dwu na stęp nych
ulo tek (ulot ka nr 4 „Do kąd dą ży my” – k. 226 i ulot ka nr 2 z 17 II 1982 r. – k. 7, 228),
w opra co wy wa niu tek stów któ rych brał udział – gdyż mie li ta ką prak ty kę, że tekst spo -
rzą dzo ny przez jed ne go na naj bliż szym spo tka niu dys ku to wa li po zo sta li – i roz pro wa -
dze niem któ rych rów nież się za jął, zre zy gno wał z dal szej dzia łal no ści (wy ja śnie nia
oskar żo ne go Z[bi gnie wa] Ry chli ka – k. 687). Oskar że ni Z[yg munt] Au gu sty niak, S[ta -
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ni sław] Szu bert i R[yszard] Wę dry cho wicz po twier dzi li, iż po wy dru ko wa niu ulot ki
z dnia 17 lu te go 1982 r. oskar żo ny Z[bi gniew] Ry chlik już nie przy stą pił do współ pra cy,
choć to on miał opra co wać tekst na stęp nej ulot ki, ma ją cej uka zać się 15 III 1982 r. Stąd
na le ża ło przy jąć, że dzia ła nie oskar żo ne go za my ka ły ra my cza so we od 14 grud nia 1981 r.
do 20 lu te go 1982 r.

4. Oskar żo ny Zyg munt Au gu sty niak po dał, iż w dniu 13 grud nia 1981 r. był wie -
czo rem na spo tka niu u oskar żo ne go Ta de usza Ciel nia ka, z tym że wcze śniej wy szedł.
Przed opusz cze niem przez nie go te go ze bra nia od czy ta no treść ode zwy Sło wi ka i Kro -
piw nic kie go (przy wie zio nej z Ło dzi) i pod ję to de cy zję o po wie le niu ulot ki. Za nim wy -
szedł, wy ra ził też zgo dę na spo tka nie u nie go w ga bi ne cie w dniu na stęp nym w ce lu
omó wie nia, jak zo sta ły ode bra ne roz po wszech nio ne wia do mo ści. Nie ne go wał też, że
uczest ni czył w na stęp nych spo tka niach i dru ko wa niu bądź kol por to wa niu wszyst kich na -
stęp nych ulo tek, przy tym tek sty dwu ostat nich oso bi ście przy go to wał, a w uzgad nia niu
tre ści po zo sta łych brał udział (k. 305–310, 393–394). Na roz pra wie do dał, że prze ka za -
nej mu do kol por ta żu par tii ulot ki świą tecz nej „Do wszyst kich miesz kań ców To ma szo -
wa Maz[owiec kie go]” i ulot ki „Do kąd dą ży my” nie roz pro wa dził w za kła dach „Ma zo via”
i „Sko gar”, a je znisz czył (k. 691–693). Z no ta tek urzę do wych wy ni ka, iż w tych dwu
miej scach wy mie nio ne ulot ki nie uka za ły się (k. 223 i 225).

Co zaś do ar gu men tu obro ny o bra ku świa do mo ści bez praw no ści dzia ła nia oskar żo -
ne go w od nie sie niu do po cząt ko we go dnia dzia łal no ści, to jest do 13 grud nia 1981 r.,
stwier dzić na le ży, iż wie czo rem o godz. 20.00 – zwłasz cza po re la cjach wia do mo ści przy -
wie zio nych z Ło dzi – oskar że ni już się orien to wa li o za wie sze niu dzia łal no ści związ ków
za wo do wych i za ka zie pu bli ka cji ma te ria łów pro pa gan do wych. Moż na więc w sto sun ku
do osób uczest ni czą cych w tym ze bra niu mó wić o świa do mym na ru sze niu norm de kre -
tu o sta nie wo jen nym. Oko licz ność, że oskar żo ny Au gu sty niak nie brał udzia łu w po wie -
la niu tej pierw szej ulot ki, nie stoi na prze szko dzie do przy ję cia tej da ty za po czą tek je go
dzia łal no ści, sko ro w od róż nie niu od nie któ rych uczest ni ków te go spo tka nia, któ rzy nie
pod ję li kon spi ra cyj nej dzia łal no ści związ ko wej, ca łym swo im póź niej szym za an ga żo wa -
niem za ak cep to wał wszyst kie usta le nia pod ję te na tym pierw szym ze bra niu.

5. Oskar żo ny Ry szard Tro cha przy znał się do udzia łu w ze bra niu wie czo -
rem 13 XII 1981 r. u osk[ar żo ne go] T[ade usza] Ciel nia ka, gdzie prze dys ku to wa no po -
trze bę po wie le nia ode zwy Sło wi ka i Kro piw nic kie go i usta lo no zmia ny re dak cyj ne
w tre ści ulot ki. Nie ne go wał też fak tu bra nia udzia łu w po wie la niu i roz kol por to wa ni[u]
jej na te re nie swe go za kła du. Swo ją dzia łal ność za koń czył po by tem na ze bra niu u osk[ar -
żo ne go] Au gu sty nia ka (k. 688–689). Nie moż na się zgo dzić z obro ną oskar żo ne go, iż
szedł na spo tka nie do Ciel nia ka tyl ko i wy łącz nie pry wat nie, ja ko oby wa tel, a nie ja ko
czło nek związ ku. Je że li na wet tak w pierw szym mo men cie by ło, to w trak cie ze bra nia
pod jął de cy zję by cia ak tyw nym człon kiem związ ku wbrew po sta no wie niom de kre tu o sta -
nie wo jen nym i w za mia rze tym trwał przez na stęp ny dzień, dzia łal ność je go ogra ni czy -
ła się bo wiem do 13 i 14 grud nia 1981 r. Co do da ty po cząt ko wej tej dzia łal no ści – ma ją
za sto so wa nie uwa gi, któ re po czy nio no wy żej przy oma wia niu od po wie dzial no ści osk[ar -
żo ne go] Au gu sty nia ka.

6. Oskar żo ny Ta de usz Ciel niak w śledz twie przy znał się do kon spi ra cyj nej dzia łal -
no ści związ ko wej w cza sie od 13 grud nia 1981 r. do dnia 17 lu te go 1982 r., a w tym prze -
dzia le cza su: do zor ga ni zo wa nia u sie bie w dniu 13 XII 1981 r. wie czo rem ze bra nia,
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w wy ni ku usta leń któ re go, przy je go udzia le, po wie lo no ode zwę Sło wi ka i Kro piw nic -
kie go, do udzia łu w ze bra niu u Au gu sty nia ka, na któ rym ten że po stu lo wał dzia łal ność
kon spi ra cyj ną związ ku, do po wie la nia ulot ki świą tecz nej „Do wszyst kich miesz kań ców
To ma szo wa Maz[owiec kie go]” (ulot ka nr 3 – k. 224), któ rej tekst spo rzą dził i do star czył
mu osk[ar żo ny] Z[bi gniew] Ry chlik, i do otrzy ma nia do kol por ta żu od Ry chli ka ulo tek
z 17 II 1982 [r.] (ulot ka nr 2 – k. 7, 228), któ rych jed nak nie roz pro wa dził, a znisz czył
(k. 182–186, 270–273, 397–398).

Na roz pra wie stwier dził, iż pierw sza ulot ka omył ko wo sy gno wa na zo sta ła pod pi sem
Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy, choć prze czy te mu za war ta w ulot ce in for ma cja,
iż od godz. 19.00 dzia ła Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy w To ma szo wie
Maz[owiec kim]. Po nie waż ode zwa łódz ka by ła kil ka go dzin przed 19.00 roz po wszech -
nio na, nie mo gło to być wy ni kiem bez wied ne go prze pi sa nia tek stu tam tej ode zwy, a wy -
ni kiem prze my śle nia ce lo wo ści do ko na nia zmian re dak cyj nych tek stu (k. 689–691).
Za prze cze niem te go twier dze nia oskar żo ne go są rów nież wy ja śnie nia Ma rii Bie sia dow -
skiej, któ ra w śledz twie po da ła, iż sły sza ła o utwo rze niu Ko mi te tu Miej skie go „So li dar -
ność” i znie sie niu po dzia łu na dwie de le ga tu ry: łódz ką i piotr kow ską (k. 239).

De cy zje te, znaj du ją ce od zwier cie dle nie w tek ście ulot ki, nie po zwa la ją na trak to wa -
nie ja ko obiek tyw ne go twier dze nia oskar żo ne go, iż wów czas u nie go wie czo rem i w na -
stęp nym dniu zbie ra li się pry wat nie, aby po roz ma wiać o na stro jach lu dzi. Świad czą
prze ciw nie – o wo li pod ję cia kon spi ra cyj ne go dzia ła nia, a dal szą kwe stią jest, jak da le -
ce by ło to dzia ła nie umie jęt ne i sku tecz ne.

Rów nież sąd nie przy jął za wia ry god ne twier dze nia oskar żo ne go, iż w dniu 13 grud -
nia 1981 r. wie dział tyl ko o wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, nie zda jąc so bie spra wy
z za war tych w nim po sta no wień ty czą cych [się] za wie sze nia dzia łal no ści or ga ni za cji spo -
łecz nych i sa mo rzą do wych i kon se kwen cji w ra zie nie za sto so wa nia się do te go za ka zu.
Po za uwa ga mi przy to czo ny mi przy oma wia niu od po wie dzial no ści osk[ar żo ne go] Au gu -
sty nia ka pod nieść na le ży, że po czy na nia oskar żo ne go – łącz nie z ukry ciem po wie la cza
na kil ka mi nut przed za bez pie cze niem sie dzi by de le ga tu ry – prze czą bra ko wi ta kiej świa -
do mo ści u oskar żo ne go.

7. Oskar żo na Ma ria Bie sia dow ska przy zna ła fakt po wie la nia u niej w miesz ka niu
pierw szej ulot ki w dniu 13 grud nia 1981 r. i przy go to wa nia oso bi ście ma try cy do jej po -
wie le nia. Te go dnia nie zda wa ła so bie spra wy, że dzia ła nie le gal nie, choć z ko mu ni ka -
tów ra dio wych zo rien to wa ła się, że za wie szo no dzia łal ność związ ków za wo do wych.
Wzię ła część ulo tek do roz kol por to wa nia u sie bie w za kła dzie pra cy, ale gdy do wie dzia -
ła się o gro żą cych za to sank cjach kar nych, ulot ki znisz czy ła. Za prze czy ła, aby bra ła
udział w po wie la niu na stęp nej ulot ki. Twier dzi ła, że po wie lacz za bra no od niej przed Bo -
żym Na ro dze niem (k. 239–242, 706–707).

Wy ja śnie nia oskar żo nej w ca ło ści nie po le ga ją na praw dzie. Oskar żo ny Ta de usz Ciel -
niak utrzy my wał, iż tak że dru gą ulot kę, za ty tu ło wa ną „Do wszyst kich miesz kań ców
Toma szo wa Maz[owiec kie go]” (ulot ka nr 3 – k. 224), po wie lał wspól nie z Ma rią Bie sia -
dow ską (k. 182, 136, 397–398). Wpraw dzie na roz pra wie wy co fał się z te go twier dze -
nia, po da jąc, że się po my lił, a ulot kę tę po ma gał mu dru ko wać ja kiś ko le ga, ale to
od wo ła nie po przed niej re la cji nie brzmi prze ko ny wa ją co (k. 690v). Oskar żo ny był kon -
fron to wa ny z Ma rią Bie sia dow ską i mi mo jej wy pie ra nia się, by bra ła udział w tym dru -
gim po wie la niu, kon se kwent nie trwał przy swo im twier dze niu (k. 273). Twier dze nie to
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ma lo gicz ne uza sad nie nie i w in nych oko licz no ściach spra wy. Bez spor nym jest, iż tekst
tej dru giej ulot ki do star czał Ciel nia ko wi Ry chlik. Z kon tek stu re la cji te go ostat nie go z re -
la cją Psu ta i Au gu sty nia ka wy ni ka, że Ciel nia ka nie moż na by ło uchwy cić. Dla te go Ry -
chlik i Psut by li u Bie sia dow skiej w ty go dniu przed świą tecz nym, u niej ko mu ni ko wa li
się wów czas z Ciel nia kiem i nie wąt pli wie – wbrew te mu, co utrzy mu je Bie sia dow ska
oraz jej brat św[ia dek] A[ndrzej] Ko ra biew ski32 (k. 803) – po wie lacz był jesz cze u niej.
No we miej sce na po wie lacz zna le zio no bo wiem do pie ro po świę tach, a z wy ja śnień
Dratwy, któ ry zgo dził się przy jąć po wie lacz, wy ni ka, że na stą pi ło to do pie ro w pierw -
szej po ło wie mie sią ca stycz nia 1982 r.

Po nie waż oskar żo na Ma ria Bie sia dow ska nie by ła obec na przy za bie ra niu po wie la -
cza i ten mo ment nie mo że de cy do wać o cza so kre sie jej dzia łal no ści, któ ra prak tycz nie
trwa ła do wy dru ko wa nia ulot ki świą tecz nej, przy jąć na le ża ło ra my cza so we od dnia
13 grud nia 1981 r. do dnia 22 grud nia 1981 r.

8. Oskar żo na Ma ria Pio tro wicz przy zna ła, że by ła na ze bra niu wie czo rem dnia
13 grud nia 1981 r. u oskar żo ne go T[ade usza] Ciel nia ka, ale przy po wie la niu ulot ki asy -
sto wa ła bier nie, nie wy ko nu jąc żad nych czyn no ści. Wzię ła kil ka na ście eg zem pla rzy ulo -
tek do kol por ta żu u sie bie w za kła dzie pra cy, ale po nie waż ra no 14 XII 1981 r. od ra zu
we zwa no ją do dy rek to ra, ulot ki te prze ka za ła Psu to wi, z któ rym ra zem szła do pra cy
(k. 708).

9. Oskar żo ny Wik tor Dra twa w swych wy ja śnie niach po dał, że po moc[y], ja kiej
udzie lił do prze cho wa nia po wie la cza i wy dru ko wa nia jed nej ulot ki, nie trak to wał ja ko
dzia łal no ści związ ko wej i nie uwa żał, aby mia ła ona cha rak ter an ty pań stwo wy (k. 708–
–709). Tym nie mniej przy znał fakt, iż uczest ni czył w po wie la niu ulot ki „Do kąd dą ży -
myd” (nr 4 – k. 226) wów czas, gdy po wie lacz znaj do wał się na prze cho wa niu u nie go
w do mu (nr 4 – k. 226). Do stał też wów czas nie wiel ką ilość ulo tek do roz kol por to wa nia,
ale je znisz czył (k. 375). Przy znał też, że od by ło się u nie go kil ka spo tkań, w tym jed no
już po za bra niu po wie la cza, na któ rym usta lo no, że każ dy bę dzie miał wy zna czo ny swój
re jon w mie ście do ob słu że nia i roz po wszech nia nia w nim ulo tek. Je mu Ry chlik z Wę -
dry cho wi czem przy dzie li li re jon osie dla Nie brów, ulic: Bar lic kie go, War szaw skiej i Sze -
ro kiej, co wska zu je, iż udział oskar żo ne go w dzia ła niu kon spi ra cyj nej gru py związ ko wej
nie był bier ny, jak usi ło wał przed sta wić to oskar żo ny, sko ro przy roz dzia le za dań po trak -
to wa no go na rów ni z in ny mi i że je go ak ces przy stą pie nia do współ pra cy nie zo stał zro -
zu mia ny tyl ko ja ko bier na po moc do prze cho wa nia po wie la cza, gdyż przy dzia łu re jo nów
do ko na no już po za bra niu od nie go po wie la cza (k. 263–264). Wska zu ją na to wy ja śnie -
nia współ o skar żo nych, a mia no wi cie S[ta ni sła wa] Szu ber ta, któ ry po dał, że naj wię cej
do kol por ta żu ulot ki „Do kąd dą ży my” wziął osk[ar żo ny] Dra twa (k. 276), W[ie sła wa]
Psu ta (k. 342–343), Z[bi gnie wa] Ry chli ka (k. 686) i Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka (k. 308–
–309), z wy ja śnień któ rych wy ni ka, że oskar żo ny Dra twa brał udział tak że w uzgad nia -
niu tek stu tak ulot ki „Do kąd dą ży myd” (nr 4 – k. 226), jak i ulot ki z 17 II 1982 r.
(nr 2 – k. 223). Co do ulot ki z 17 II 1982 r. oskar żo ny W[ik tor] Dra twa wy po wie dział
się, iż je go ro la spro wa dzi ła się tyl ko do prze ka za nia par tii eg zem pla rzy przy nie sio nej
przez Z[bi gnie wa] Ry chli ka oskar żo ne mu W[ie sła wo wi] Psu to wi w ce lu roz kol por to wa -
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nia (k. 367–368, 374–375), tym cza sem wy ja śnie nia wy mie nio nych współ o skar żo nych
po zwa la ją na usta le nie, iż nie był tyl ko obec ny przy tech nicz nych czyn no ściach po wie -
la nia tej ulot ki.

Dla te go w świe tle tych do wo dów na le ża ło uznać, że prze stęp cza dzia łal ność oskar -
żo ne go W[ik to ra] Dra twy trwa ła od po ło wy stycz nia 1982 r. do 20 lu te go 1982 r.

10. Oskar żo ny Wie sław Psut od ra zu w pierw szych wy ja śnie niach przy znał, że
w dniu 13 XII 1982 r. z ko mu ni ka tów ra dio wych i te le wi zyj nych do wie dział się nie tyl -
ko o wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, ale do je go świa do mo ści do tar ły in for ma cje o za -
wie sze niu dzia łal no ści związ ków za wo do wych oraz o sank cjach kar nych w przy pad ku
nie za nie cha nia ta kiej dzia łal no ści (k. 323v). Mi mo to wie czo rem udał się na ze bra nie
do oskar żo ne go T[ade usza] Ciel nia ka. W po wie la niu ode zwy Sło wi ka i Kro piw nic kie go
nie brał udzia łu, choć pier wot nie miał ta ki za miar, bo mu żo na nie po zwo li ła zo stać po go -
dzi nie mi li cyj nej. Ale na stęp ne go dnia wziął ok. 20 ulo tek od Bie sia dow skiej w ce lu roz -
kol por to wa nia ich u sie bie w pra cy. Znisz czył je, kie dy spo strzegł, iż ktoś przed nim ta kie
ulot ki na za kład do star czył. Wziął tak że udział w dwu ko lej nych ze bra niach – ty me, które
od by ło się w ga bi ne cie Au gu sty nia ka, i ty me, któ re mia ło miej sce w miesz ka niu bra ta
Wę dry cho wi cza. Póź niej uczest ni czył jesz cze w po wie la niu ulot ki „Do kąd dą ży my”
u Dra twy, któ re go na mó wił do przy ję ci[a] na prze cho wa nie po wie la cza. Wzię tych
do kolpor to wa nia ulo tek nie roz po wszech nił, a[le] znisz czył, uznał bo wiem tekst za nie -
od po wied ni. Po nie waż w tym cza sie zo stał we zwa ny na mi li cję, po sta no wił za prze stać
dal szej dzia łal no ści, o czym po wia do mił Dra twę i pro sił, aby się z nim nie kon tak to wał
(k. 339–343, 370–371), co ten że po twier dził (k. 709). W tym sta nie rze czy nie ma pod -
staw do od mó wie nia wia ry oskar żo ne mu, iż je go dzia łal ność ogra ni czy ła się w cza sie od
13 grud nia 1981 r. do koń ca stycz nia 1982 r.

11. Oskar żo ny Sta ni sław Kur nik przy znał, iż wspól nie z Ciel nia kiem, C[eza rym]
Bu gaj skim i J[olan tą] Wło dar czyk w dniu 13 grud nia 1981 r. był w Ło dzi, skąd przy -
wieź li ode zwy Sło wi ka i Kro piw nic kie go. Ze spo tka nia u Ciel nia ka wy szedł wcze śniej.
Na stęp ne go dnia po wie lo ne ulot ki zna lazł u sie bie w biur ku w pra cy. Roz niósł je po za -
kła dzie. Czy ta jąc ulot kę, zdzi wił go pod pis MKS To ma szów Maz[owiec ki], gdyż
przy nim nie po wo ły wa no Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go ani o po wo ła niu
ta kie go nie mó wio no. W dniu 17 grud nia zo stał in ter no wa ny (k. 163–171, 239–250,
391–392, 710–711).

Wy pie ra nie się przez oskar żo ne go Kur ni ka fak tu oso bi ste go wnie sie nia na te ren ko -
pal ni w Bia łej Gó rze ulo tek – przez po wo ła nie się na oko licz ność, że zna lazł je w biur -
ku – jest nie lo gicz ne i sprzecz ne z ma te ria łem do wo do wym. Oskar żo ny T[ade usz]
Ciel niak po dał, że o godz. 6.00 ra no 14 XII 1981 r. przy szedł Kur nik i wziął do roz kol -
por to wa nia część po wie lo nych ulo tek. Brzmi ta re la cja wia ry god nie i lo gicz nie, gdyż ta -
ka by ła umo wa uczest ni ków wie czor ne go ze bra nia (k. 639v).

Po nie waż zaś w po zo sta łej czę ści re la cja oskar żo ne go Sta ni sła wa Kur ni ka zna la zła
po twier dze nie w wy ja śnie niach współ o skar żo nych: T[ade usza] Ciel nia ka, W[ie sła wa]
Psu ta, M[arii] Bie sia dow skiej, M[arii] Pio tro wicz i R[yszar da] Tro chy co do oko licz no -
ści, iż wy szedł on z ze bra nia od Ciel nia ka przed mo men tem, od któ re go moż na mó wić
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o roz po czę ciu kon spi ra cyj nej dzia łal no ści związ ko wej, od po wie dzial ność je go spro wa -
dza się tyl ko do kol por ta żu ulo tek w dniu 14 XII 1981 r.

Przy zna jąc przy to czo ne fak ty, oskar że ni nie przy zna li się do wi ny, utrzy mu jąc, że ich
dzia ła nie nie mia ło cha rak te ru an ty pań stwo we go i ta kiej dzia łal no ści nie za mie rza li po -
dej mo wać ani ich za mia rem nie by ło wy wo ła nie nie po ko jów czy też roz ru chów. Wspól -
ny mi ele men ta mi obro ny oskar żo nych by ły na stę pu ją ce te zy:

– spo tka nia, w któ rych bra li udział, by ły pry wat ne – ani pod wzglę dem form or ga ni -
za cyj nych, ani też pod wzglę dem tre ści me ry to rycz nych po dej mo wa nych te ma tów nie
mia ły cha rak te ru ze brań związ ko wych i nie po dej mo wa no na nich de cy zji bądź czyn no -
ści miesz czą cych się w sta tu to wej dzia łal no ści związ ku, stąd udział ich w przed mio to -
wych spo tka niach nie no sił zna mion kon ty nu owa nia dzia łal no ści związ ko wej
w ro zu mie niu art. 46 ust. 133 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU,
nr 29, poz. 154); 

– pięć przed mio to wych tek stów ulo tek spo rzą dzo nych, po wie lo nych i roz kol por to -
wa nych (po za ostat nią ulot ką, któ rej nie roz po wszech nia no) nie ty czy ło fak tów nie praw -
dzi wych, stąd roz po wszech nia ne przez ni[e] wia do mo ści nie by ły wia do mo ścia mi
fał szy wy mi w ro zu mie niu ust. 2 art. 4834 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo -
jen nym (DzU, nr 29, poz. 154);

– tek sty przed mio to wych ulo tek nie za wie ra ły tre ści mo gą cych wy wo łać nie po kój pu -
blicz ny lub roz ru chy – rów nież w ro zu mie niu cy to wa ne go prze pi su ust. 2 art. 48.

Sąd nie po dzie lił pre zen to wa ne go sta no wi ska obro ny.
Co do twier dze nia pierw sze go – kwe stio nu ją ce go ist nie nie w dzia ła niu oskar żo nych

zna mio na wy stęp ku z art. 46 ust. 1 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen -
nym – z po glą da mi obro ny, iż ani pod wzglę dem struk tur or ga ni za cyj nych, ani pod wzglę -
dem me ri tum po dej mo wa nych przez oskar żo nych czyn no ści dzia łal ność ich nie mia ła
cha rak te ru związ ko we go – nie moż na się zgo dzić.

Więk szość oskar żo nych po za Ma rią Bie sia dow ską, któ ra by ła sze re go wym człon kiem
„So li dar no ści”, to by li lub pia stu ją cy do dnia wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go swo je sta -
no wi ska funk cyj ni dzia ła cze „So li dar no ści” re pre zen tu ją cy za rów no de le ga tu rę Zie mi
Piotr kow skiej, jak i de le ga tu rę Zie mi Łódz kiej.

Zro zu mia łym jest, iż z mo men tem za wie sze nia dzia łal no ści związ ków za wo do wych
pod ję cie dzia łal no ści w wa run kach nie le gal nych wy ma ga ło zmian tak struk tur or ga ni za -
cyj nych, jak i ogra ni cze nia za dań me ry to rycz nych.

Je śli cho dzi o struk tu ry or ga ni za cyj ne, to już na pierw szym spo tka niu, śla dem Za rzą -
du Re gio nal ne go w Ło dzi, po wo ła no Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy. Nie moż na
się zgo dzić ze sta no wi skiem obro ny, iż sy gno wa nie ulot ki pod pi sem MKS To ma szów
Maz[owiec ki] by ło wy ni kiem omył ki i bez myśl ne go na śla do wa nia tek stu ode zwy łódz -
kiej. Ode zwa łódz ka pod pi sa na by ła przez Sło wi ka i Kro piw nic kie go, co stwier dzi li sa -
mi oskar że ni. Po nad to w tek ście po wie lo nej ulot ki po in for mo wa no, że „o godz. 19[.00]
po wo ła ny zo stał Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy”. Nie mo gło to być wy ni kiem
bez myśl ne go na śla do wa nia po wie lo nej ode zwy, któ ra zo sta ła spo rzą dzo na kil ka go dzin
wcze śniej. In for ma cja ta świad czy, iż ze bra ni ok. godz. 20.00 w miesz ka niu Ciel nia ka
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czu li się upraw nie ni do po wo ła nia ta kie go cia ła na pod ło żu daw nej struk tu ry or ga ni za -
cyj nej i cia ło ta kie po wo ła li, któ re w na stęp nych dniach prze ro dzi ło się w Miej ski Ko mi -
tet „So li dar no ści”, li kwi du jąc po dział or ga ni za cyj ny na dwie de le ga tu ry: piotr kow ską
i łódz ką, co wy ni ka z wy ja śnień ze śledz twa oskar żo nych: M[arii] Bie sia dow skiej
(k. 241, 707 i na stęp ne), Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka (k. 306–307), W[ie sła wa] Psu ta
(k. 324, 341–342) oraz T[ade usza] Ciel nia ka (k. 185). Od wo ła nie w tej czę ści swych wy -
ja śnień na roz pra wie przez T[ade usza] Ciel nia ka i Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka (bo M[aria]
Bie sia dow ska po śred nio po twier dzi ła swe stwier dze nie ze śledz twa, po twier dził swo je
wy ja śnie nia też Psut) nie znaj du je uza sad nie nia lo gicz ne go w oko licz no ściach spra wy.
Tł[u]ma cze nie oskar żo ne go Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka, iż zo stał w śledz twie źle zro zu -
mia ny i po wtó rze nie przez nie go żar to bli wej roz mo wy z ze bra nia u Wę dry cho wi cza o po -
wo ła niu kon spi ra cyj ne go pre zy dium związ ku, któ re go człon ko wie nie bę dą ujaw nie ni,
zo sta ło po trak to wa ne ja ko wy po wiedź do ty czą cą re al nej, ma ją cej miej sce czyn no ści, nie
jest prze ko ny wa ją ce. Ten frag ment wy ja śnień oskar żo ne go zo stał sfor mu ło wa ny w ta -
kim kon tek ście, iż nie świad czy, aby mo gło cho dzić o żar to bli we wy po wie dzi, a prze -
ciw nie – świad czy, iż do ko na no rze czy wi stych usta leń co do zmia ny struk tur
kon spi ra cyj nych związ ku, kie ru jąc się wzglę da mi bez pie czeń stwa (k. 307).

Je śli cho dzi o me ry to rycz ną dzia łal ność tych kon spi ra cyj nych struk tur związ ko wych,
to nie moż na zgo dzić się ze sta no wi skiem, iż nie mia ła ona nic wspól ne go ze sta tu to wy -
mi ce la mi i za da nia mi związ ku.

Wszak [w] § 6 sta tu tu NSZZ „So li dar ność” z 1981 r., w ustę pach 1 i 5, kon sty tu uje
się mię dzy in ny mi ta kie ce le jak ochro na in te re sów ma te rial nych i so cjal nych człon ków
i ich ro dzin oraz umac nia nie ko le żeń skiej so li dar no ści w sto sun kach wza jem nych. Z wy -
ja śnień oskar żo nych wy ni ka, iż po za spra wa mi or ga ni za cyj ny mi do ty czą cy mi zmian
struk tu ral nych na spo tka niach zaj mo wa no się rów nież spra wą nie sie nia po mo cy ma te -
rial nej in ter no wa nym człon kom związ ku i ich ro dzi nom. Gdy by dzia łal ność oskar żo nych
ogra ni czy ła się tyl ko do tych spraw – ze wzglę dów hu ma ni tar nych i praw nych – trud no
trak to wać by ło by ją za sprzecz ną z pra wem, ja ko iż stwier dze nie ist nie nia spo łecz ne go
nie bez pie czeń stwa w dzia ła niu okre ślo nym przez usta wę ja ko prze stęp cze sta no wi prze -
słan kę uzna nia ma te rial ne go by tu prze stęp stwa (art. 26 kk35), a nie sie nie po mo cy ma te -
rial nej in ter no wa nym i ich ro dzi nom ta kiej prze słan ki by nie ro dzi ło.

Dzia ła nie oskar żo nych nie ogra ni czy ło się jed nak do spraw nie sie nia po mo cy. W wy -
ja śnie niach swo ich oskar że ni Ry chlik i Szu bert po da li, że ulot ki mia ły speł nić mię dzy
in ny mi i ro lę in for ma cyj ną, w tym in struk ta żu, jak człon ko wie związ ku ma ją za cho wać
się w sta nie wo jen nym (k. 688, 112). Zmie rza ło to więc do re ali za cji ce lu umac nia nia
ko le żeń skich wię zów [wśród] człon ków „So li dar no ści” w wa run kach sta nu wo jen ne go.
Za da nia te (§ 7 sta tu tu36) zwią zek speł niał i przed sta nem wo jen nym po przez pu bli ko wa -
nie ma te ria łów pro pa gan do wych (wy ja śnie nia osk[ar żo ne go] R[yszar da] Wę dry cho wi -
cza – k. 685, M[arii] Bie sia dow skiej – k. 706). Po wie la nie ulo tek wszak by ło ni czym
in nym jak pro wa dze niem tej sa mej dzia łal no ści pro pa gan do wej, z tą róż ni cą, że ko le żeń -
skie wię zy usi ło wa no ce men to wać ze szko dą dla in te re su ogól no pań stwo we go i ogól no -

Krzysztof Kolasa, Sebastian Pilarski
D

o
k

u
m

en
t

y

336

35 Zob. przy pis 31 do dok. nr 1.
36 „Zwią zek re ali zu je swo je ce le przez: […] 14) roz wi ja nie dzia łal no ści wy daw ni czej i pra so -

wej” – arch sol.pl/pli ki/01.doc (do stęp 14 XII 2018 r.).

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 336



spo łecz ne go w for mie za bro nio nej przez pra wo, bo po przez roz po wszech nia nie ulo tek
za wie ra ją cych wia do mo ści fał szy we, mo gą ce wy wo łać nie po kój pu blicz ny lub roz ru chy.

Ze wzglę du też na tę for mę prze ja wu dzia łal no ści oskar żo nych uznać na le ży za nie -
prze ko ny wa ją ce twier dze nie obro ny, iż spo tka nia oskar żo nych nie mia ły cha rak ter[u] ze -
brań związ ko wych, a tyl ko spo tkań pry wat nych.

Dru ga te za obro ny oskar żo nych, do ty czą ca in ter pre ta cji usta wo we go wy ra że nia „fał -
szy we wia do mo ści” z ust. 2 art. 48 cy to wa ne go de kre tu, jest rów nież nie za sad na. Po gląd,
iż fał szy we wia do mo ści to ty le, co przy to cze nie fak tów nie praw dzi wych, jest po glą dem
uprosz czo nym. Od daw na w orzecz nic twie przy ję to, iż przez wy raz „wia do mo ści” na le -
ży ro zu mieć wszel kie in for ma cje o fak tach, bez wzglę du na ich po stać ze wnętrz ną, do -
ty cząc[e] wy da rzeń prze szłych, te raź niej szych, a na wet przy szłych. Przy miot nik
„fał szy we” – ozna cza ją cy ty le, co: kłam li we, nie praw dzi we, zmy ślo ne, ob łud ne, ten den -
cyj ne, prze ina czo ne – okre śla rze czow nik „wia do mo ści”, od no si się więc do in for ma cji
o fak tach, a nie do sa mych fak tów. Po słu że nie się więc wia do mo ścią fał szy wą to nie tyl -
ko przy to cze nie fak tu zmy ślo ne go, nie praw dzi we go, ale tak że przy to cze nie in for ma cji
zmy ślo nej, kłam li wej, ob łud nej, ten den cyj nie prze ina czo nej – o fak cie obiek tyw nie za -
ist nia łym, ist nie ją cym lub ma ją cym za ist nieć. Przy tym for ma przy to cze nia ta kich fał -
szy wych in for ma cji mo że być róż na, mo że na wet spro wa dzać się do wy po wie dzi tyl ko
po zor nie po sia da ją cych cha rak ter kry tycz nych uwag, ko men ta rzy czy opi nii (choć kry -
tyk opi nii i oce ny nie trak tu je się ja ko wy po wie dzi sprzecz nych z pra wem), je że li kry je
się za ni mi chęć ten den cyj ne go prze ina cze nia obiek tyw nych in for ma cji i chęć prze my -
ce nia ich pod tą po sta cią (PiP 11/49, OSNGP 133/63).

Się ga jąc do tek stów przed mio to wych ulo tek, nie trud no prze ko nać się, iż wła śnie z tej
for my wy po wie dzi naj czę ściej ko rzy sta no. I tak w tek ście ulot ki z dnia 13 grud nia 1981 r.
za ty tu ło wa nej „Do wszyst kich miesz kań ców To ma szo wa Maz[owiec kie go]” (ulot ka
nr 1 – k. 222), wbrew in ten cjom za war tym w pre am bu le De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r.
o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) i w pre am bu le do uchwa ły Ra dy Pań stwa
z dnia 12 grud nia 1981 r. w spra wie wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go ze wzglę du na bez -
pie czeń stwo pań stwa (DzU, [n]r 29, poz. 155), im pu tu je się te mu naj wyż sze mu po sej -
mie or ga no wi wła dzy pań stwo wej wy po wie dze nie woj ny na ro do wi (a więc dzia ła nie
wy mie rzo ne prze ciw na ro do wi) i sto so wa nie w związ ku z tym przez wła dze me tod gwał -
tu, prze mo cy i za stra sze nia. Or ga nom ści ga nia, ten den cyj nie prze ina cza jąc in for ma cje
o fak tach za bez pie cze nia mie nia or ga ni za cji sa mo rzą do wych, któ rych dzia łal ność w spo -
sób praw ny na mo cy de kre tu o sta nie wo jen nym za wie szo no, przy pi sy wa no gra bież mie -
nia i bez praw ny za bór do ku men tów. W dru giej ulot ce za ty tu ło wa nej rów nież
„Do miesz kań ców To ma szo wa Maz[owiec kie go]”, o czym by ła już mo wa, Woj sko wej
Ra dzie Oca le nia Na ro do we go, na zwa nej jun tą czer wo nych ge ne ra łów, im pu tu je się po -
peł nie nie zbrod ni mor der stwa na współ o by wa te lach, ka to wa nie uwię zio nych i in ter no -
wa nych (ulot ka nr 3 – k. 224). Tekst ulot ki „Do kąd dą ży my” su ge ru je sto so wa nie
fał szy wych me tod spra wo wa nia wła dzy w Pol sce (ulot ka nr 4 – k. 226). W ulot ce da to -
wa nej [na] 17 II 1982 r. pod wy po wie dzia mi po zor nie tyl ko kry tycz ny mi co do sys te mu
spra wo wa nia wła dzy jesz cze raz im pu tu je się or ga nom wła dzy bez praw ne sto so wa nie
środ ków re pre sji (ulot ka nr 2 – k. 228). O po słu gi wa niu się przez or ga na wła dzy me to -
da mi prze stęp czy mi wo bec oby wa te li, z ra cji ich prze ko nań, mó wi się tak że w ulot ce
z dnia 15 III 1982 r. (ulot ka nr 5 – k. 17 i 56).
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Przy to czo na we frag men tach treść przed mio to wych ulo tek prze czy trze ciej te zie obro -
ny oskar żo nych, ne gu ją cej, by tek sty przed mio to wych ulo tek mo gły wy wo łać nie po kój
pu blicz ny lub roz ru chy. Treść ulo tek po przez ten den cyj ne wy po wie dzi pod a ją ca w wąt -
pli wość in ten cje or ga nów wła dzy pań stwo wej co do po trze by i ce lu wpro wa dze nia sta -
nu wo jen ne go, ten den cyj ne przed sta wie nie fak tów do ty czą cych wpro wa dze nia w ży cie
po sta no wień de kre tu o sta nie wo jen nym i ten den cyj ne prze ina cze nie in for ma cji o nich
mia ła nie wąt pli wie cha rak ter an ty pań stwo wy i ja ko ta ka mo gła wy wo łać nie po kój pu -
blicz ny lub roz ru chy – zwłasz cza że nie któ re wy po wie dzi su ge ro wa ły lek ce wa że nie po -
sta no wień or ga nów wła dzy pań stwo wej w tym za kre sie lub wręcz wzy wa ły
do nie po słu szeń stwa (ulot ka nr 1 – k. 222 – wzy wa ją ca do straj ku po wszech ne go, choć
na okres obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go za wie szo no pra wo do straj ku i ak cji pro te sta -
cyj nych) bądź na wet do ze msty i od we tu (ulot ka nr 4 – k. 226).

Oko licz ność, iż w re aliach ni niej szej spra wy do ta kich na stępstw dzia łal no ści oskar -
żo nych nie do szło, o czym mo wa bę dzie ni żej, nie ma istot ne go zna cze nia dla uzna nia, iż
zna mio na wy stęp ku z art. 48 ust. 2 de kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. przez spraw ców roz -
po wszech nia nia fał szy wych wia do mo ści zo sta ły speł nio ne. Czyn z cyt[owa ne go] art. 48
ust. 2 nie jest prze stęp stwem ma te rial nym [ze] zna mien nym skut kiem i do je go po peł nie -
nia nie jest wy ma ga ne na stą pie nie skut ku – wy star cza sa ma moż li wość wy wo ła nia nie po -
ko ju pu blicz ne go lub roz ru chów. Wy stą pie nie lub nie wy stą pie nie skut ku okre ślo ne go
w usta wie mo że mieć tyl ko zna cze nie dla oce ny stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa
czy nu, stop nia za wi nie nia spraw cy, a co za tym idzie i dla wy mia ru ka ry.

Twier dze nie oskar żo nych, iż nie dzia ła li w za mia rze i ce lu wy wo ła nia nie po ko ju pu -
blicz ne go lub roz ru chów stoi w sprzecz no ści z tre ścią ulo tek i spo so bem dzia ła nia. Nie
moż na bo wiem uznać za praw dzi we tłu ma cze nia oskar żo nych, iż dru ku jąc ulot ki, chcie li
dać wy raz tyl ko wła snym, pry wat nym po glą dom i prze my śle niom oraz po dzie lić się ni -
mi z in ny mi człon ka mi „So li dar no ści”, sko ro tek sty ulo tek nie by ły sy gno wa ne wła sny -
mi, pry wat ny mi na zwi ska mi, a pod pi sa ne przez NSZZ „So li dar ność”, przy tym ulo tek
nie roz pro wa dza no tyl ko i wy łącz nie wśród zna nych so bie człon ków „So li dar no ści”,
a roz kła da no je tak że w miej scach pu blicz nych (uli ce, klat ki scho do we, środ ki ko mu ni -
ka cji), w spo sób więc oczy wi sty wy ra ża no wo lę, by do sta ły [się] one do jak naj szer szych
krę gów pu blicz nych. Sko ro zaś tak sze ro kie mu krę go wi od bior ców sta ra no się pod su nąć
do wia do mo ści fał szy we in for ma cje o po sta no wie niach i po czy na niach or ga nów wła dzy,
któ re to in for ma cje ze wzglę du na swą treść mo gły wzbu dzać nie po kój pu blicz ny lub
roz ru chy, o czym by ła mo wa wy żej, to oczy wi stym jest, iż spraw cy co naj mniej go dzi li
się na wy wo ła nie ta kie go skut ku. Czyn po le ga ją cy na roz po wszech nia niu fał szy wych
wia do mo ści z ust. 2 art. 48 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym nie jest
prze stęp stwem kie run ko wym i dla te go mo że być po peł nio ny w for mie wi ny umyśl nej
z za mia rem ewen tu al nym. Wszy scy oskar że ni zna li treść roz po wszech nia nych wia do -
mo ści, bo przy naj mniej czy ta li je, tak jak to mia ło miej sce w przy pad ku oskar żo ne go
Kur ni ka, któ ry w od róż nie niu od po zo sta łych nie brał udzia łu w re da go wa niu tek stów
ani ich po wie la niu, mie li więc świa do mość, ja kie go ro dza ju wia do mo ści roz po wszech -
nia ją i ja kie mo gą z tym wią zać się skut ki. Dzia ła nie oskar żo nych nie mo gło więc być
tyl ko wy ni kiem lek ko myśl no ści czy nie dbal stwa.

Dla te go dzia ła nie oskar żo ne go Sta ni sła wa Kur ni ka, któ re ogra ni czy ło się do jed no -
ra zo we go przy nie sie nia na te ren ko pal ni w Bia łej Gó rze ulot ki i tam roz po wszech nie nia

Krzysztof Kolasa, Sebastian Pilarski
D

o
k

u
m

en
t

y

338

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 338



jej, wy peł nia zna mio na art. 48 ust. 2 i 337 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo -
jen nym, na to miast dzia ła nie po zo sta łych oskar żo nych, to jest Ry szar da Wę dry cho wi cza,
Sta ni sła wa Szu ber ta, Zbi gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu sty nia ka, Ry szar da Tro chy,
Ta de usza Ciel nia ka, Ma rii Bie sia dow skiej, Ma rii Pio tro wicz, Wik to ra Dra twy i Wie sła -
wa Psu ta, po le ga ją ce na pod ję ciu kon spi ra cyj nej dzia łal no ści związ ko wej i w ra mach jej
na roz po wszech nia niu ma te ria łów pro pa gan do wych za wie ra ją cych fał szy we wia do mo -
ści, przy uży ciu ulo tek (dru ków), któ rych tek sty sa mi re da go wa li i spo rzą dza li, a na stęp -
nie kol por to wa li, wy czer pu je zna mio na wy stęp ku z art. 46 ust. 1 w zbie gu z art. 48
ust. 2, 3 i 438 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154).

12. Oskar żo ny Wło dzi mierz Jur czyń ski nie przy znał się ani do czy nu, ani do wi ny.
W wy ja śnie niach swych stwier dził sta now czo, że od mo men tu wpro wa dze nia sta nu wo -
jen ne go nie po dej mo wał dzia łal no ści związ ko wej. W dniu 13 grud nia 1981 r. naj pierw
w go dzi nach po łu dnio wych był u Wę dry cho wi cza, a wie czo rem – po nie waż sły szał, że
ko le dzy po je cha li do Ło dzi – po szedł ok. godz. 20.00 do T[ade usza] Ciel nia ka, aby do -
wie dzieć się, ja kie in for ma cje przy wieź li. In nych kon tak tów nie utrzy my wał i na ze bra -
nia nie cho dził (k. 691).

Obro nie oskar żo ne go nie spo sób od mó wić słusz no ści. Ani oskar że nie, ani po stę po -
wa nie przed są dem nie do star czy ły nie bu dzą cych wąt pli wo ści do wo dów wi ny pod ję cia
przez oskar żo ne go dzia łal no ści związ ko wej.

Bez spor na byt ność oskar żo ne go w dniu 13 grud nia 1981 r. na spo tka niu dzia ła czy
i człon ków „So li dar no ści” naj pierw w miesz ka niu Ja ni ny Wę dry cho wicz, mat ki osk[ar -
żo ne go] R[yszar da] Wę dry cho wi cza, a póź niej w miesz ka niu osk[ar żo ne go] T[ade usza]
Ciel nia ka nie mo że być trak to wa na ja ko pod ję cie kon spi ra cyj nej dzia łal no ści związ ko -
wej. Jak już by ła o tym mo wa, by ły to spo tka nia sta no wią ce ce zu rę po staw i wo li po -
szcze gól nych człon ków „So li dar no ści”. I tyl ko w sto sun ku do tych, któ rzy w trak cie
wie czor ne go ze bra nia – kie dy, po przy wie zie niu in for ma cji z Ło dzi o za trzy ma niu dzia -
ła czy Za rzą du Re gio nal ne go [NSZZ „So li dar ność”] Zie mia Łódz ka z po wo du nie od stą -
pie nia od dzia łal no ści związ ko wej i o za bez pie cze niu przez or ga na MO mie nia za rzą du,
by ło już w spo sób oczy wi sty wia do mo, że za nie prze strze ga nie w tym za kre sie po sta no -
wień de kre tu o sta nie wo jen nym gro żą sank cje kar ne – bądź w dniach na stęp nych na in -
nych spo tka niach sto sow ny mi czyn no ścia mi wy ra ża li akt wo li nie od stą pie nia
od dzia łal no ści związ ko wej czy też pod ję cia ta kiej dzia łal no ści w wa run kach kon spi ra -
cyj nych, moż na mó wić o wi nie w za kre sie do pusz cze nia się wy stęp ku z art. 46 ust. l De -
kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym.

Tym cza sem w od nie sie niu do oso by oskar żo ne go Wło dzi mie rza Jur czyń skie go nie
spo sób ta kich usta leń fak tycz nych po czy nić.

Wpraw dzie bo wiem R[yszard] Wę dry cho wicz w śledz twie po mó wił osk[ar żo ne go]
W[ło dzi mie rza] Jur czyń skie go, iż ten że wziął udział w ze bra niu, któ re od by ło się w ga -
bi ne cie Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka w dniu 14 XII 1981 r. (k. 64, 122), cze mu zresz tą w to -
ku kon fron ta cji W[ło dzi mierz] Jur czyń ski za prze czył (k. 357), ale na roz pra wie
osk[ar żo ny] R[yszard] Wę dry cho wicz stwier dził, że sko ro wów czas du żo osób się ze so -
bą spo ty ka ło, a on wi dział gdzieś Jur czyń skie go w tym cza sie – naj praw do po dob nie[j]
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na uli cy, to nie wy klu cza, że so bie myl nie sko ja rzył je go oso bę z obec no ścią na przed -
mio to wym ze bra niu (k. 686). Roz py ty wa ni na tę oko licz ność: osk[ar żo ny] W[ie sław]
Psut już w śledz twie po wie dział, że nie jest pe wien, czy Jur czyń ski był na ze bra niu w ga -
bi ne cie Au gu sty nia ka (k. 324 i 541), a św[ia dek] Reszk[a] ze znał, iż nie przy po mi na so -
bie, by na tym ze bra niu wi dział Jur czyń skie go, a w koń cu skon sta to wał, iż go nie wi dział
na żad nym ze bra niu z tych, w któ rych sam uczest ni czył.

Po dob nie spra wa wy glą da z ze bra niem, któ re mia ło miej sce w dniu 16 grud nia 1981 r.
w miesz ka niu Je rze go Wę dry cho wi cza, bra ta oskar żo ne go Ry szar da Wę dry cho wi cza. Po -
cząt ko wo w śledz twie osk[ar żo ny] W[ie sław] Psut był skłon ny twier dzić, iż wi dział
na tym ze bra niu osk[ar żo ne go] W[ło dzi mie rza] Jur czyń skie go (k. 342), cze mu pod czas
kon fron ta cji Jur czyń ski też za prze czył (k. 360). W to ku roz pra wy W[ie sław] Psut wy jaś -
nił, iż w ogó le nie ma pew no ści, czy nie my lił się co do osób, okre śla jąc w śledz twie,
któ re oso by na ja kim ze bra niu spo ty kał. Rów nież wy mie nia jąc w śledz twie Jur czyń skie -
go ja ko uczest ni ka te go ze bra nia, mógł się my lić co do je go oso by (k. 710). Oskar żo ny
Au gu sty niak, też uczest nik te go ze bra nia, nie po tra fił po wie dzieć, czy spo strzegł wów -
czas obec ność Jur czyń skie go (k. 693). Wresz cie in ni zna ni z na zwi ska uczest ni cy tych
ze brań, świad ko wie: J[ani na] Wło dar czyk (k. 152, 194, 444–445), T[ade usz] Ciesz kow -
ski (k. 726), Cz[esław] Ka ra lus (k. 729), nie wy mie nia ją oskar żo ne go W[ło dzi mie rza]
Jur czyń skie go ja ko uczest ni ka ze brań.

Przy tym nie kon se kwent ne po mó wie nia, nie da ją ce żad nej pew no ści, że ich au to rzy
nie by li w błę dzie i że w związ ku z tym zło ży li obiek tyw ne re la cje, do ty czą bier nej obec -
no ści, nie wska zu ją[c] żad nych oko licz no ści, z któ rych moż na by wnio sko wać, że ja kąś
dzia łal ność oskar żo ny ten prze ja wiał.

Wpraw dzie osk[ar żo ny] Z[yg munt] Au gu sty niak w śledz twie po dał, że w stycz -
niu 1982 r. wrę czył kil ka eg zem pla rzy ulot ki „Do kąd dą ży my” W[ło dzi mie rzo wi] Jur -
czyń skie mu, któ ry miał na stęp ne go dnia mieć pre ten sje, że tych ulo tek do stał za ma ło
(k. 308v), ale już w na stęp nym prze słu cha niu, też śled czym, od wo łał to ze zna nie, po wo -
łu jąc się na to, że się po my lił co do oso by Jur czyń skie go, któ re go nie znał (k. 504).

Od wo ła nie to ty czy ło się rów nież zre la cjo no wa nej oko licz no ści o ode zwa niu się
osk[ar żo ne go] Jur czyń skie go w ka wiar ni „Re gio nal na”: „Wiem, co ro bi cie. Pisz cie i da -
waj cie” (k. 308v). Gdy by na wet to po wie dze nie uznać za obiek tyw ne, bo o po dob nej wy -
po wie dzi w ta kich oko licz no ściach wspo mniał osk[ar żo ny] Dra twa (k. 367, 369), to też
nie do wo dzi ona kon ty nu owa nia przez osk[ar żo ne go] Jur czyń skie go dzia łal no ści związ -
ko wej – prze ciw nie, mo że je dy nie świad czyć, że on sam ta kiej dzia łal no ści nie pro wa -
dził, ale wie dział o dzia łal no ści in nych i co naj wy żej ty mi sło wa mi do niej za chę cał.
W przy pad ku stwier dze nia, że te go ty pu wy po wie dzi by ły częst sze lub ze wzglę du na swą
in ten syw ność przy bra ły for mę na kła nia nia, dzia ła nie oskar żo ne go moż na by co naj wy -
żej roz pa try wać w płasz czyź nie pod że ga nia lub po moc nic twa z art. 18 § 139 i 240 kk
do prze stęp stwa z art. 46 ust. 1 lub art. 48 ust. 2, 3 i 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r.
o sta nie wo jen nym.
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39 „Od po wia da za po drze ga nie, kto chcąc, aby in na oso ba do ko na ła czy nu za bro nio ne go, na kła nia ją
do te go” – Ko�deks�kar�ny…, s. 8.

40 „Od po wia da za po moc nic two, kto chcąc, aby in na oso ba do ko na ła czy nu za bro nio ne go, al bo go -
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po peł nie nie te go czy nu” – ibi�dem, s. 8–9.
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Po nie waż w od nie sie niu do oskar żo ne go W[ło dzi mie rza] Jur czyń skie go ze bra ne do -
wo dy nie da ją pod sta wy do po czy nie nia ta kich usta leń, na le ża ło go od za rzu ca ne go czy -
nu unie win nić.

III. Z mo cy art. 1 ust. 1 pkt 1–541 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o po stę po wa niach
szcze gól nych w spra wach o prze stęp stwo i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta nu
wo jen ne go (DzU, nr 29, poz. 156) spra wy o prze stęp stwa okre ślo ne mię dzy in ny mi
w prze pi sach art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3 i 4 de kre tu o sta nie wo jen nym zo sta ły pod -
da ne po stę po wa niu do raź ne mu.

Ogól nym wa run kiem roz po zna nia w po stę po wa niu do raź nym spraw o prze stęp stwa
wy mie nio ne w cy to wa nym ar ty ku le 1 ustęp 1 pkt 1–5 jest po peł nie nie ich „w cza sie obo -
wią zy wa nia sta nu wo jen ne go”.

W od róż nie niu od prze stępstw okre ślo nych w pkt 1–4 ustęp 1 art. 1, w od nie sie niu
do prze stępstw z pkt 5 cyt[owa nych] art[yku łów], to jest w od nie sie niu mię dzy in ny mi
do prze stępstw z art. 46 ust. l i art. 48 ust. 2, 3 i 4, nie wy star czy speł nie nie te go ogól ne -
go wa run ku. Ko niecz nym jest speł nie nie wa run ku do dat ko we go, a mia no wi cie, aby sto -
pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa był szcze gól nie wy so ki.

W to ku po stę po wa nia są do we go sąd nie stwier dził, aby wa ru nek ten zo stał speł nio -
ny. Nie wąt pli wie moż na mó wić o znacz nym stop niu spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa, je -
że li zwa żyć, że oskar że ni pod ję li dzia ła nie nie zwłocz nie po ogło sze niu sta nu wo jen ne go,
nie wy ka zu jąc zro zu mie nia dla wa run ków spo łecz no -po li tycz nych, ja kie w tam tym mo -
men cie za ist nia ły w kra ju. Zro zu mie nia, iż dzia ła nia ta kie mo gą w spo sób istot ny go dzić
w po rzą dek pu blicz ny, pod ry wa jąc za ufa nie do pań stwa, ustro ju pań stwo we go i dzia łal -
no ści or ga nów na czel nych. Tym nie mniej na le ży też pa mię tać, że okres, w któ rym oskar -
że ni pod ję li przy pi sa ne im prze stęp[cz]e dzia ła nie, sprzy jał na stro jo wi emo cji, któr[e]
nie wąt pli wie prze sło nił[y] w znacz nej mie rze ra cje in te lek tu, roz wa gi, roz sąd ku i nie po -
zwo li ło to na do strze że nie po wa gi sy tu acji, zro zu mie nia in ten cji wpro wa dze nia ogra ni -
czeń swo bód oby wa tel skich, ja kie z so bą niósł de kret o sta nie wo jen nym. Słusz ność te go
wnio sko wa nia moż na do wieść, śle dząc roz wój dzia łal no ści oskar żo nych. Sam czas trwa -
nia dzia łal no ści oskar żo nych – ok. 3 mie się cy – nie mo że być bo wiem pod sta wą do wy -
wo dze nia, że sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa oskar żo nych był wy so ki, bo tak
dłu go trwa ła ich nie le gal na dzia łal ność – jak wy wo dzi oskar że nie – je że li zwa żyć, że dy -
na mi ka dzia łań oskar żo nych z upły wem cza su ma la ła, aż wy ga sła w za sa dzie sa mo ist -
nie, po nie waż ko lej no oskar że ni re zy gno wa li z kon ty nu owa nia dzia łal no ści.

Rów nież od stro ny oce ny me ry to rycz nej dzia łal no ści oskar żo nych, śle dząc treść ko -
lej nych tek stów ulo tek, moż na dojść do po dob ne go wnio sku, to jest o sto no wa niu wy -
dźwię ku roz po wszech nio nych wia do mo ści.

Wresz cie oko licz ność naj istot niej sza dla oce ny stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń -
stwa to efekt i sku tek dzia łal no ści oskar żo nych. Kol por to wa ne przez oskar żo nych ulot ki
uka zy wa ły się w nie du żych ilo ściach, tak na uli cach, jak i na te re nach za kła dów (każ dy
z oskar żo nych brał po kil ka na ście do kil ku dzie się ciu ulo tek do kol por ta żu jed no ra zo wo
i w ta kich lub na wet mniej szych ilo ściach by ły znaj do wa ne). Nie wy wo ła ły one więk sze -
go od ze wu. Po za bo wiem trzy go dzin nym prze sto jem w pra cy w za kła dach „Tom tex” (wy -
ja śnie nia W[ie sła wa] Psu ta – k. 341, 371), i to prze sto jem nie po łą czo nym z zaj ścia mi
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wy ra ża ją cy mi więk szy nie po kój lub roz ru chy, nie moż na mó wić o in nych na stęp stwach.
Co do dru gie go straj ku, któ ry też w dniu 14 grud nia 1981 r. miał miej sce w „Sko ga rze”,
to nie moż na łą czyć go, a przy naj mniej w spo sób jed no znacz ny, z uka za niem się ulot ki
roz po wszech nio nej przez oskar żo nych i wzy wa ją cej do straj ku. Jak wy ni ka w spo sób zgod -
ny z ze znań świad ków Jf[ana] Ja now skie go (k. 727) i K[rzysz to fa] Mu siał kow skie go42

(k. 730) oraz z pu bli ka cji pra so wej (k. 803), przy czy ną te go straj ku by ła oso ba odwo ła ne -
go wcze śniej ze sta no wi ska dy rek to ra43, któ re go po ja wie nie się w dniu 14 XII 1981 r. w za -
kła dzie po trak to wa no ja ko pod wa że nie de cy zji pod ję tych przez za ło gę w dro dze
ple bi scy tu, a usank cjo no wa nych po par ciem or ga ni za cji po li tycz nych i sa mo rzą do wych
dzia ła ją cych na te re nie za kła du przed wpro wa dze nie[m] sta nu wo jen ne go.

Po nad to z ze znań świad ków znaj du ją cych ulot ki na te re nie za kła dów czy też na uli -
cy nie wy ni ka, aby wy wo ły wa ły one ko men ta rze mo gą ce świad czyć o wzbu dza niu nie -
po ko ju pu blicz ne go. Prze ciw nie – wie le osób, prze ko naw szy się, ja ką treść dru ki
za wie ra ły, bądź sa mo rzut nie je nisz czy ło, bądź też prze ka zy wa ło do dys po zy cji kom pe -
tent nym oso bom (ze zna nia świad ków: M[arii] Go ski – k. 728, H[ele ny] Kon drasg –
k. 729, K[rzysz to fa] Zię by – k. 462, M[arian ny] Przy byl skiej – k. 481, E[uge niu sza]
Hejdu ka – k. 715, J[anu sza] Jóź wi ka – k. 715, S[ta ni sła wa] Gla piń skie goh – k. 728, S[ta -
ni sła wa] Ka miń skie go – k. 728, J[erze go] Na po ry – k. 728, G[eno we fy] Grusz czyń -
skiej – k. 728, L[esz ka] Stęp nia – k. 474, A[ndrze ja] Ja wor skie go – k. 475).

Oko licz ność, że uka za nie się mniej szej ilo ści ulo tek na uli cach i [w] za kła dach od ilo -
ści w rze czy wi sto ści kol por to wa nych sta no wi ło w znacz nej mie rze za słu gę or ga nów ści -
ga nia, co moż na wy wnio sko wać na pod sta wie ze znań św[iad ków] E[uge niu sza] Hej du ka
i J[anu sza] Jóź wi ka (k. 715), nie zmie nia obiek tyw ne go fak tu, iż przed mio to we ulot ki
od ze wu, o ja kim mo wa w ust. 2 art. 48 de kre tu o sta nie wo jen nym, nie wy wo ła ły. 

Opie ra jąc się na tych pod sta wach fak tycz nych, sąd do szedł do wnio sku, iż z dzia ła -
niem oskar żo nych nie łą czył się szcze gól nie wy so ki sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń -
stwa w ro zu mie niu pkt 5 ust. 1 art. 1 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o po stę po wa niach
szcze gól nych w spra wach o prze stęp stwa i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta nu
wo jen ne go (DzU, nr 29, poz. 156) i dla te go w opar ciu o prze pis art. 12 ust. 244 te goż de -
kre tu od stą pił w spra wie od sto so wa nia po stę po wa nia do raź ne go.

IV. Przy wy mia rze ka ry, prócz oce ny stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nów
przy pi sa nych oskar żo nym i wa gi spra wy, o czym by ła mo wa w ustę pie III uza sad nie nia,
na le ża ło zwa żyć roz miar za wi nie nia po szcze gól nych oskar żo nych.

Na tle ca ło ści oko licz no ści spra wy nie ule ga wąt pli wo ści, że o naj więk szym stopniu
za wi nie nia na le ży mó wić w sto sun ku do czte rech oskar żo nych, to jest do osk[ar żo ne go]
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f W ory�gi�na�le:�Z.
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42 Krzysz tof Mu siał kow ski (ur. 1953), me cha nik. Brak bliż szych da nych.
43 Cho dzi o Hie ro ni ma Kli szew skie go, dy rek to ra Łódz kich Za kła dów Prze my słu Skó rza ne go „Sko -

gar” w Ło dzi – Za kła du Ar ty ku łów Skó rza nych w To ma szo wie Ma zo wiec kim, od wo ła ne go w 1981 r.
z zaj mo wa ne go sta no wi ska w wy ni ku re fe ren dum prze pro wa dzo ne go w za kła dzie pra cy. Zob.: AIPN
Łd, 067/606, Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu V KW MO w Piotr ko wie Try bu nal skim w spra wie za ło że -
nia KE krypt. „Szra ma”, 9 I 1982 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na do ty czą ca ŁZPS „Sko gar” – ZAS
w To ma szo wie Ma zo wiec kim, Piotr ków Try bu nal ski, 12 XI 1981 r., b.p.

44 Zob. przy pis 26 do dok. nr 1.
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Ry szar da Wę dry cho wi cza, osk[ar żo ne go] Zyg mun ta Au gu sty nia ka, oskar żo ne go
Zbigniewa Ry chli ka i osk[ar żo ne go] Ta de usza Ciel nia ka, a to z na stę pu ją cych wzglę dów.

Ci oskar że ni wy ka za li naj więk szą ak tyw ność przy or ga ni zo wa niu nie le gal nej dzia -
łal no ści związ ko wej, a zwłasz cza przy jej naj sil niej prze ja wia ją cej się for mie, to jest
przy roz po wszech nia niu nie le gal nych ma te ria łów pro pa gan do wych. Oni re pre zen to wa li
si łę in te lek tu al ną sta no wią cą mo tor tych po czy nań. Od no si się to zwłasz cza do oskar żo -
nych Zbi gnie wa Ry chli ka i Zyg mun ta Au gu sty nia ka. Ich au tor stwa by ły czte ry ulot ki
(po za pierw szą prze dru ko wa ną z ode zwy Sło wi ka i Kro piw nic kie go), po zo sta li bo wiem
w trak cie dys ku sji do ko ny wa li je dy nie po pra wek re dak cyj nych. O ile ci dwaj oskar że ni
wy ka za li du żą ak tyw ność dzia ła nia po przez in ten syw ność wno sze nia my śli in te lek tu al -
nej, to ak tyw ność oskar żo nych Ta de usza Ciel nia ka i Ry szar da Wę dry cho wi cza prze ja -
wi ła się bar dziej w dzie dzi nie or ga ni za cyj nej (sta ra nia o lo kal, ma te ria ły do po wie la nia,
sta ra nia o środ ki i urzą dze nia do te go słu żą ce). O więk szej ak tyw no ści tych oskar żo nych
świad czą tak że cza so kre sy dzia ła nia – naj dłu żej prze stęp czą dzia łal ność pro wa dzi li
osk[ar że ni] Z[yg munt] Au gu sty niak i R[yszard] Wę dry cho wicz, nie co tyl ko kró cej oskar -
że ni Ta de usz Ciel niak i Zbi gniew Ry chlik.

Przy tej oko licz no ści ob cią ża ją cej w po sta ci wy so kie go stop nia za wi nie nia nie na le -
ży po mi jać i oko licz no ści ła go dzą cych. A mia no wi cie fak tu, iż na krót ko przed wy da -
niem ostat niej ulot ki oskar że ni Z[bi gniew] Ry chlik i T[ade usz] Ciel niak, choć nie
za de kla ro wa li ta kie go za mia ru, ale prak tycz nie rzecz bio rąc, wy co fa li się z przed mio to -
wej dzia łal no ści. Do te go sa me go w za sa dzie zmie rza ło i po stę po wa nie oskar żo nych
R[yszar da] Wę dry cho wi cza i Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka. Spo strze gł szy, że po zo sta li [zre -
zy gno wa li], sa mi nie roz pro wa dza li ostat niej wy dru ko wa nej ulot ki.

Tak że je śli cho dzi o wła ści wo ści oso bi ste oskar żo nych, na le ży pod nieść sze reg oko -
licz no ści ła go dzą cych. Wy mie nie ni czte rej oskar że ni po sia da ją nie po szla ko wa ną prze -
szłość, nie wcho dzi li do tąd w ko li zję z pra wem (k. 300, 299, 297, 296), cie szy li się
sza cun kiem współ o by wa te li, o czym świad czą po zy tyw ne o nich opi nie z miej sca za -
miesz ka nia (wy wia dy MO – k. 419–421, 344–346, 431–433, 425–427). Rów nież je że li
cho dzi o miej sca pra cy, oskar żo nym R[yszar do wi] Wę dry cho wi czo wi i Z[yg mun to wi]
Au gu sty nia ko wi wy sta wio no opi nie po zy tyw ne (k. 233 i 290). Oskar że ni T[ade usz] Ciel -
niak i Z[bi gniew] Ry chlik oka za li wpraw dzie kon flik to wość cha rak te ru, ale nie mia ło to
ujem ne go wpły wu na su mien ność i na le ży te wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków służ bo -
wych (k. 799, 798). W cza sie od by wa nia służ by woj sko wej osk[ar żo ny] Ry szard Wę dry -
cho wicz otrzy mał list po chwal ny za wzo ro wą i ofiar ną służ bę (k. 780). Oskar że ni Ry szard
Wę dry cho wicz, Ta de usz Ciel niak i Zbi gniew Ry chlik po sia da ją ro dzi ny na utrzy ma niu,
w skład któ rych wcho dzą ma ło let nie dzie ci […]i.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze oko licz no ści, sąd uznał dla wy mie nio nych oskar żo nych
ka ry po 2 la ta po zba wie nia wol no ści za współ mier ne do stop nia za wi nie nia, a tak że za wy -
star cza ją co do le gli we i uży tecz ne, by osią gnię te zo sta ły ce le ka ry w za kre sie spo łecz ne -
go od dzia ły wa nia.

Co do wzglę dów, któ ry mi sąd kie ro wał się, wy mie rza jąc oskar żo nym Sta ni sła wo wi
Szu ber to wi, Wik to ro wi Dra twie i Wie sła wo wi Psu to wi ka ry po 1 ro ku i 6 mie się cy po -
zba wie nia wol no ści, stwier dzić na le ży, że speł nia li oni w nie le gal nym dzia ła niu związ -
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ko wym czyn no ści bar dziej dru go rzęd ne, stąd ich sto pień za wi nie nia na le ży oce nić ja ko
mniej szy. Je śli bo wiem cho dzi o spo rzą dza nie tek stów ulo tek, ich ro la zo sta ła spro wa -
dzo na do cia ła do rad cze go, ko ry gu ją ce go w trak cie dys ku sji tek sty, któ re mia ły być dru -
ko wa ne. Gros ich dzia ła nia po le gał na wy ko ny wa niu czyn no ści tech nicz nych, zwłasz cza
przy po wie la niu ulo tek. Bra li też udział w mniej szej ilo ści czyn no ści (pra ce lub kol por -
taż 2 lub 3 ulo tek), co zna la zło od bi cie w cza so kre sie trwa nia ich prze stęp czej dzia łal no -
ści. Bra ku w ich dzia ła niu zde cy do wa nia, mo gą ce go świad czyć o więk szym na si le niu
złej wo li, do wo dzą tak fak ty czę ścio we go nisz cze nia ulo tek (nie kol por to wa nia wszyst -
kich do koń ca), jak i wcze śniej sze wy co fa nie się z nie le gal nej dzia łal no ści, co mia ło
wpływ na wy ha mo wa nie dy na mi ki tej dzia łal no ści. Przy tym, jak to mia ło miej sce w przy -
pad ku oma wia nych uprzed nio oskar żo nych, są ludź mi o nie na gan nej prze szło ści. Ża den
z tych oskar żo nych nie był w prze szło ści ka ra ny (k. 288, 302 i 365). W miej scach
zamiesz ka nia po sia da ją opi nie po zy tyw ne (k. 350–352, 428–430, 434–436), z obo wiąz -
ków za wo do wych wy wią zy wa li się na le ży cie (k. 287, 292, 353). Oskar że ni Sta ni sław
Szu bert i Wie sław Psut po sia da ją ro dzi ny z dwoj giem ma ło let nich dzie ci na utrzy ma -
niu […]i.

Dzia ła nie oskar żo nych Ry szar da Tro chy i Ma rii Bie sia dow skiej ogra ni czy ło się
do bar dzo krót kie go okre su cza su, w przy pad ku osk[ar żo ne go] Tro chy tyl ko do dwu dni,
a w przy pad ku Bie sia dow skiej do ty go dnia. Wzię li oni udział w spo rzą dza niu i kol por -
ta żu jed nej (Tro cha) lub dwu (Bie sia dow ska) ulo tek. Oby dwo je nie by li ka ra ni (k. 301
i 303, 792), po sia da ją nie na gan ne opi nie w miej scu pra cy i w miej scu za miesz ka nia
(k. 289, 422–423, 291, 416–418). Oskar żo ny Tro cha nie tyl ko w pra cy, ale i w śro do wi -
sku or ga ni za cji mło dzie żo wej cie szył się za ufa niem i do brą opi nią (k. 796, 797) […]i.
Po dob nie jak oskar żo na Ma ria Bie sia dow ska po sia da jed no ma ło let nie dziec ko na utrzy -
ma niu […]i.

Stop nia za wi nie nia oskar żo ne go Sta ni sła wa Kur ni ka rów nież nie moż na oce nić ja ko
bar dzo wy so kie go. Dzia ła nie je go wy czer pa ło się w jed no ra zo wym roz kol por to wa niu
ulot ki. Oko licz ność, iż in ter no wa nie prze rwa ło to dzia ła nie, nie zmie nia te go obiek tyw -
ne go sta nu rze czy (k. 800). Oso bo wo ści je go i po stę po wa niu w prze szło ści nic nie moż -
na za rzu cić. Nie wcho dził w ko li zję z pra wem (k. 304). Ani w opi nii lu dzi, wśród któ rych
ży je w miej scu za miesz ka nia, ani w opi nii prze ło żo nych i ko le gów w pra cy nie od no to -
wa no ne ga tyw nych ocen od no śnie [do] je go oso by (k. 304, 347–349). Jest oj cem jed ne -
go ma ło let nie go dziec ka, któ re po sia da na utrzy ma niu. 

Oskar żo na Ma ria Pio tro wicz wpraw dzie uczest ni czy ła w tej czę ści ze bra nia, w któ -
rej swą po sta wą i na tych mia sto wym przy stą pie niem do czyn no ści prze re da go wa nia i po -
wie le nia ode zwy Sło wi ka i Kro piw nic kie go obec ni człon ko wie „So li dar no ści” w spo sób
za uwa żal ny uze wnętrz ni li wo lę pod ję cia dzia łal no ści związ ko wej w wa run kach kon spi -
ra cyj nych, udział jej jed nak ogra ni czył się do bar dzo mar gi ne so wych czyn no ści, a mia -
no wi cie do na nie sie nia dłu go pi sem na tekst ode zwy usta lo nych w cza sie dys ku sji ko rekt,
a dnia na stęp ne go do za bra nia kil ku na stu ulo tek w ce lu roz kol por to wa nia ich na te re nie
za kła du, cze go jed nak już nie uczy ni ła, gdy po dro dze do pra cy swo je ulot ki prze ka za ła
osk[ar żo ne mu] Psu to wi, ja ko że zo sta ła za trzy ma na przez służ bę do zo ru i we zwa na do dy -
rek to ra.

Nie tyl ko więc, że dzia łal ność oskar żo nej Ma rii Pio tro wicz w cza sie trwa ła bar dzo
krót ko, bo kil ka na ście go dzin (na wet nie do bę), ale też śle dząc dy na mi kę roz wo ju sy tu -
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acji, dzia łal ność jej nie wy róż nia ła się [a]ni in ten syw no ścią wno sze nia my śli in te lek tu -
al nej, [a]ni ak tyw no ścią or ga ni za cyj ne go dzia ła nia. Prze ciw nie – na obu tych po lach dzia -
ła nia za pre zen to wa ła po sta wę ra czej bier ną. W tej sy tu acji trud no do pa trzeć się po stro nie
oskar żo nej więk sze go za wi nie nia, a z dzia łal no ścią jej wią zać na stęp stwa o stop niu spo -
łecz ne go nie bez pie czeń stwa wy kra cza ją cym po za gra ni ce zni ko mo ści. A po nie waż
stwier dze nie ist nie nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa w stop niu wyż szym od zni ko me -
go w dzia ła niu okre ślo nym przez usta wę ja ko prze stęp cze sta no wi prze słan kę uzna nia
ma te rial ne go by tu prze stęp stwa, po stę po wa nie kar ne wo bec Ma rii Pio tro wicz na le ża ło
umo rzyć na za sa dzie art. 26 § 1 kk45. Zwłasz cza, że ta kie mu roz strzy gnię ciu sprzy ja ją
i oko licz no ści pod mio to we le żą ce po stro nie oskar żo nej. Oskar żo na Ma ria Pio tro wicz,
po dob nie jak po zo sta li oskar że ni, mo że po wo ły wać się na nie na gan ną prze szłość. Stwier -
dze nie to od no si się tak [do] do tych cza so wej nie ka ral no ści (k. 414), jak i [d]o wy pra co -
wa ni[a] so bie po zy tyw nych opi nii (k. 415 i 440–442). Wresz cie pod nieść na le ży, że
sa mo dziel nie wy cho wu je i utrzy mu je jed no ma ło let nie dziec ko.

Po nie waż w od róż nie niu od oskar żo nych: Ry szar da Wę dry cho wi cza, Zbi gnie wa Ry -
chli ka, Zyg mun ta Au gu sty nia ka i Ta de usza Ciel nia ka sto pień za wi nie nia po zo sta łych
oskar żo nych był niż szy – a z pod rzęd niej szą ro lą w prze stęp czym dzia ła niu na le ży wią -
zać i mniej szy sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa – przy tym zwa żyw szy, że tak ze
wzglę du na wła ści wo ści oso bi ste, ja kie oskar że ni re pre zen to wa li w prze szło ści, jak i ze
wzglę du na po sta wy za pre zen to wa ne w to ku roz pra wy (uczci we przy zna nie fak tów, wy -
ka za nie zro zu mie nia, w czym tkwi ło zło wła sne go po stę po wa nia, co nie za leż ne jest od de -
mon stro wa ne go przez oskar żo nych bra ku su biek tyw ne go po czu cia wi ny, ja ko że to
ostat nie bar dziej wią że się z funk cją emo cji niż in te lek tu), oskar że ni da ją rę koj mię, iż
w przy szło ści nie wej dą w ko li zję z pra wem, sąd na pod sta wie art. 73 § 1 i 2 kk46 i art. 74
§ 1 kk47 wa run ko wo za wie sił wy ko na nie orze czo nych kar po zba wie nia wol no ści oskar -
żo nym Sta ni sła wo wi Szu ber to wi, Ry szar do wi Tro sze, Ma rii Bie sia dow skiej, Wik to ro wi
Dra twie, Wie sła wo wi Psu to wi i Sta ni sła wo wi Kur ni ko wi.

Na pod sta wie art. 48 ust. 648 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym
orze czo no prze pa dek po wie la cza mar ki „Ge stet ner” oraz dwu sło ików z far bą dru kar ską,
po nie waż te przed mio ty słu ży ły do po peł nie nia prze stęp stwa. Ma szy nę mar ki „Łucz nik”,
choć rów nież usta lo no, że słu ży ła do po peł nie nia prze stęp stwa (k. 495–501), na ka za no
zwró cić FMS „Vi tro ma” – sta no wi ła bo wiem wła sność tych za kła dów i zo sta ła za bra na
bez zgo dy dy rek cji. Na to miast, po nie waż nie usta lo no, by po zo sta ły mi za kwe stio no wa -
ny mi dwie ma ma szy na mi mar ki „Olim pia” i „Kon sul” po słu gi wa no się przy po peł nie -
niu prze stęp stwa, na ka za no zwró cić je wła ści cie lo wi (k. 495–501).

Z omó wio nych wzglę dów orze czo no jak w sen ten cji wy ro kuj.

Źró�dło:�AIPN�Łd, 50/1,�t. 5,�k. 2–46,�mps.
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47 Zob. przy pis 30 do dok. nr 1.
48 Zob. przy pis 33 do dok. nr 1.
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Nr 3

1983�sty�czeń 12,�War�sza�wa�–�Wy�rok�z uza�sad�nie�niem�wy�da�ny�przez�Izbę�Kar�ną�Są�du�Naj�-
wyż�sze�go�w War�sza�wie�w spra�wie�re�wi�zji�wnie�sio�nych�przez�pro�ku�ra�to�ra�re�jo�no�we�go
w To�ma�szo�wie�Ma�zo�wiec�kim�i obroń�ców�oskar�żo�nych:�Ry�szar�da�Wę�dry�cho�wi�cza,�Zbi�-
gnie�wa�Ry�chli�ka,�Zyg�mun�ta�Au�gu�sty�nia�ka,�Ry�szar�da�Tro�chy,�Ta�de�usza�Ciel�nia�ka,�Ma�rii
Bie�sia�dow�skej�i Sta�ni�sła�wa�Kur�ni�ka

Sygn[atu ra] akt V KR 148/82 [War sza wa, dnia 12 stycz nia 1983 r.]

Wy rok w imie niu Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej

Dnia 12 stycz nia 1983 r. Sąd Naj wyż szy w War sza wie Izba Kar na na roz pra wie
w skła dzie na stę pu ją cym:

– prze wod ni czą cy – sę dzia S[ądu] N[aj wyż sze go] S[ta ni sław] Pa we la1,
– sę dzio wie S[ądu] N[aj wyż sze go]: Z[bi gniew] Do mi ni kow ski2 (spraw[ozdaw ca]),

J[ózef] Szam rej3,
– pro to ko lant – A[nna] Nie po ręc ka4,

przy udzia le pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej H[ali ny] Mi nar czuk5, po roz po zna niu
w dniu 12 stycz nia 1983 r. spra wy: Ry szar da Wę dry cho wi cza, Sta ni sła wa Szu ber ta,
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1 Sta ni sław Pa we la (1928–2018), sę dzia, prof. dr hab.; ab sol went Wy dzia łu Pra wa UW (1954); sędzia
SP (1952–1957) i SW w War sza wie (1958–1971); wy kła dow ca na UŚ (1969–1972) i UW (1972–1980);
za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Nad zo ru Fi nan so we go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści; dy rek tor De -
par ta men tu Wy ko na nia Orze czeń Są do wych MS (1966–1972); dr (1968); czł. PZPR (m.in. za stęp ca czł.
i czł. KW PZPR); czł. Pre zy dium SRN; pre zes SW w War sza wie (1972–1981), sę dzia SN (1972–1989);
dr hab. (1978); za stęp ca czł. Try bu na łu Sta nu (1982–1986) oraz sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
(1985–1989); wy kła dow ca: Aka de mii Spraw We wnętrz nych w War sza wie (1973–1989), UWr 
(1978–1979 i od 1996), Wyż szej Szko ły Biz ne su i Ad mi ni stra cji w War sza wie, Wyż szej Szko ły Han dlu
i Pra wa w War sza wie (od 1997); czł. skła du sę dziow skie go SN w pro ce sach re wi zyj nych R. Wę dry cho -
wi cza i in nych dzia ła czy NSZZ „So li dar no ść” z To ma szo wa Ma zo wiec kie go (ja ko prze wod ni czą cy
w 1983) oraz J. Kro piw nic kie go i A. Sło wi ka; czł. ko mi sji ko dy fi ka cyj nych pra wa kar ne go (1969, 1997)
oraz ZPP. Zob.: AIPN, 1005/110031, Ak ta pasz por to we; AIPN, 1386/482048, Ak ta pasz por to we;
http://try bu nal.gov.pl/o -try bu na le/se dzio wie -try bu na lu -kon sty tu cyj ne go/art/2606-sta ni slaw -pa we la (do -
stęp 14 XII 2018 r.).

2 Zbi gniew Do mi ni kow ski (ur. 1925), sę dzia; prze wod ni czą cy Wy dzia łu IV Kar ne go (1974) i Wy -
dzia łu III Kar ne go (do 1982) SW w Ło dzi; sę dzia SN w War sza wie (od 1982); sę dzia w pro ce sach po li -
tycz nych w okre sie PRL; czł. OKBZH w Ło dzi (1980–1984); czł. PZPR (od 1958, m.in. I se kre tarz POP
przy są dach w Ło dzi – 1972). Zob. Pro�ce�sy�po�li�tycz�ne�dzia�ła�czy�NSZZ�„So�li�dar�ność”�w Ło�dzi…, s. 11.

3 Jó zef Szam rej (ur. 1917), sę dzia, dr; ab sol went pra wa (1958); bez par tyj ny; dłu go let ni sę dzia SN.
Zob. AIPN, 797/40000, Ak ta pasz por to we.

4 An na Nie po ręc ka (ur. 1931), pra cow nik umy sło wy; rad ca i st. rad ca w SN. Zob. AIPN, 1004/25415,
Ak ta pasz por to we.

5 Ha li na Mi nar czuk z d. Gry ma szew ska, I vo to Że leń ska, II vo to Bisz ty ga (1927–1994), pro ku ra tor;
ab sol went ka kur sów ad mi ni stra cyj nych w War sza wie (1944) i LO we Wro cła wiu (1946); czł. i in struk -
tor PPR (od stycz nia 1948 r.), na stęp nie PZPR; pre le gent i czł. Za rzą du Ko ła ZMP (1948–1952); w czerw -
cu 1948 r. skie ro wa na przez KW PPR we Wro cła wiu do Wyż szej Szko ły Praw ni czej im. T. Du ra cza
w War sza wie, któ rą ukoń czy ła w 1950 r.; pod pro ku ra tor PW w War sza wie (li piec 1950 r. – maj 1951 r.);
agi ta tor PZPR i prze wod ni czą ca Ko ła Li gi Ko biet w PW; rad ca w Mi ni ster stwie Szkół Wyż szych i Nauki 
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Zbignie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu sty nia ka, Ry szar da Tro chy, Ta de usza Ciel nia ka,
Ma rii Bie sia dow skiej, Wik to ra Dra twy, Wie sła wa Psu ta, Ma rii Pio tro wicz i Sta ni sła wa
Kur ni ka, oskar żo nych z art. 46 ust. 16 i 48 ust. 27, 38 i 49 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r.
(DzU, [nr] 29, poz. 154) o sta nie wo jen nym, z po wo du re wi zji wnie sio nych przez pro ku -
ra to ra i oskar żo nych: Ry szar da Wę dry cho wi cza, Zbi gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu -
sty nia ka, Ry szar da Tro chę, Ta de usza Ciel nia ka, Ma rię Bie sia dow ską i Sta ni sła wa Kur ni ka
od wy ro ku Są du Wo je wódz kie go w Piotr ko wie Try bu nal skim z dnia 28a maja 1982 r.
(sygn[atu ra akt] II K. 110/82) zmie nia za skar żo ny wy rok w ten spo sób, że:

1) eli mi nu je z pod sta wy praw nej ska za nia oskar żo nych art. 48 ust. 3 cy to wa ne go wy -
żej de kre tu;

2) wy ko na nie kar po zba wie nia wol no ści wy mie rzo nych oskar żo nym Ry szar do wi Wę -
dry cho wi czo wi, Zbi gnie wo wi Ry chli ko wi, Zyg mun to wi Au gu sty nia ko wi i Ta de uszo wi
Ciel nia ko wi za wie sza wa run ko wo na okre sy po 4 (czte ry) la ta;

3) utrzy mu je w mo cy ten że wy rok w po zo sta łych za skar żo nych czę ściach;
4) za są dza od ni żej wy mie nio nych oskar żo nych na rzecz Skar bu Pań stwa kosz ty po -

stę po wa nia re wi zyj ne go w czę ściach ich do ty czą cych i ty tu łem opłat od oskar żo nych:
R[yszar da] Wę dry cho wi cza, Z[bi gnie wa] Ry chli ka, T[ade usza] Ciel nia ka, Z[yg mun ta]
Au gu sty nia ka – po 3000 zł za obie in stan cje, a od osk[ar żo nych]: Rb[yszar da] Tro chy,
M[arii] Bie sia dow skiej i S[ta ni sła wa] Z[bi gnie wa] Kur ni ka – po 3600 zł za dru gą in stan -
cję. Kosz ta mi zwią za ny mi z wnie sie niem re wi zji pro ku ra tor ob cią ża Skarb Pań stwa.

Uza sad nie nie

Sąd Wo je wódz ki w Piotr ko wie Try bu nal skim wy ro kiem z dnia 28 ma ja 1982 r. uznał:
1. Ry szar da Wę dry cho wi cza za win ne go te go, że w okre sie od 14 grud nia 1981 r.

do dnia 15 mar ca 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie
Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cym De le ga tu ry Re gio nu Piotr kow skie go NSZZ
„So li dar ność”, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Wik -
to rem Dra twą, Ta de uszem Ciel nia kiem, Zbi gnie wem Ry chli kiem, Sta ni sła wem Szu ber -
tem, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na,
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(maj 1951 r. – sty czeń 1952 r.); ab sol went ka Wy dzia łu Pra wa UW (1952); st. rad ca w Mi ni ster stwie Han -
dlu Za gra nicz ne go; re fe rent i kie row nik Dzia łu Eko no micz ne go Biu ra Rad cy Han dlo we go przy Am ba -
sa dzie PRL w Pra dze (ma rzec 1952 r. – li sto pad 1953 r.) i Phe nia nie (1957–1960); wy kła dow ca POP
PZPR przy Am ba sa dzie PRL w Pra dze; służ bo wy po byt w Lon dy nie (1954); przez po nad 30 lat wi ce -
pro ku ra tor i pro ku ra tor, m.in. PW w War sza wie (na czel nik Wy dzia łu Pre zy dial ne go) i PG; se kre tarz POP
PZPR w PG; lek tor KW PZPR; w okre sie sta nu wo jen ne go z ra mie nia PG uczest nik pro ce sów re wi zyj -
nych pro wa dzo nych przed SN z mo ty wów po li tycz nych; od de le go wa na do pra cy w MS (po 1989); au -
tor ka pu bli ka cji na uko wych z za kre su pra wa. Zob. AIPN, 0586/354; AIPN, 1005/184469, Ak ta
pasz por to we; kar ty: E -14 (dwie), E -14/1, E -14-B z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej Biu ra „C” MSW;
http://war sza wa.ga ze ta.pl/war sza wa/1,72581,7540810,Ha li na_Mi nar czuk_z_Gry ma szew skich.html (do -
stęp 14 XII 2018 r.).

a W ory�gi�na�le: 29.
b W ory�gi�na�le:�T.
6 Zob. przy pis 17 do dok. nr 1.
7 Zob. przy pis 18 do dok. nr 1.
8 Zob. przy pis 19 do dok. nr 1.
9 Zob. przy pis 20 do dok. nr 1.

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 347



Krzysztof Kolasa, Sebastian Pilarski
D

o
k

u
m

en
t

y

348

nie od stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ -
re wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li
ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie -
prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie -
po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3 i 4 De kre tu
z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10
§ 2 [kk]10, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu
w związ ku z art. 10 § 3 kk11, ska zał go na ka rę 2 (dwóch) lat po zba wie nia wol no ści.

2. [Sta ni sła wa] Ka zi mie rza Szu ber ta za win ne go te go, że w okre sie cza su od
20 grud nia 1981 r. do koń ca lu te go 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go,
w To ma szo wie Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cym Ko mi sji Za kła do wej w Z[espo -
le] Szk[ół Za wo do wych] nr 3, wspól nie i w po ro zu mie niu ze Zbi gnie wem Ry chli kiem,
Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ry szar dem Wę dry cho wi czem, Ta de uszem Ciel nia kiem
i Wik to rem Dra twą, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta -
ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze -
bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li
i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo -

Fotografia maszyn do pisania oraz powielacza zakwestionowanych podczas
przeszukań przeprowadzonych 22 III 1982 r. u Władysławy Latosińskiej,

Zygmunta Augustyniaka i Janiny Wędrychowicz. AIPN Łd, 50/1, t. 3

10 Zob. przy pis 21 do dok. nr 1.
11 Zob. przy pis 27 do dok. nr 1.

AIPN Łd
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łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły
wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2, 3
i 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz -
ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de -
kre tu w zw[iąz ku] z art. 10 § 3 kk, ska zał go na ka rę 1 (jed ne go) ro ku i 6 (sze ściu)
mie się cy po zba wie nia wol no ści.

3. Zbi gnie wa Ry chli ka za win ne go te go, że w okre sie cza su od 14 grud nia 1981 r.
do 20 lu te go 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie
Maz[owiec kim] ja ko czło nek NSZZ „So li dar ność” Zie mia Piotr kow ska, dzia ła jąc wspól -
nie i w po ro zu mie niu z Ta de uszem Ciel nia kiem, Ry szar dem Wę dry cho wi czem, Zyg mun -
tem Au gu sty nia kiem, Ry szar dem Tro chą, Sta ni sła wem Szu ber tem, Wik to rem Dra twą,
rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od -
stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy -
mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki
za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze -
ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój pu -
blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia
12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk,
przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w zw[iąz ku]
z art. 10 § 3 kk, ska zał go na ka rę 2 (dwóch) lat po zba wie nia wol no ści.

4. Zyg mun ta Au gu sty nia ka za win ne go te go, że w okre sie od 13 grud nia 1981 r.
do 15 mar ca 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie
Maz[owiec kim], bę dąc człon kiem NSZZ „So li dar ność” Zie mia Piotr kow ska, dzia ła jąc
wspól nie i w po ro zu mie niu z Ta de uszem Ciel nia kiem, Ry szar dem Wę dry cho wi czem,
Zbi gnie wem Ry chli kiem, Sta ni sła wem Szu ber tem, Wik to rem Dra twą, Ry szar dem Tro -
chą, Wie sła wem Psu tem, Ma rią Bie sia dow ską, Ma rią Pio tro wicz, rów nież człon ka mi
NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu
w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo -
wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał -
szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów
sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź
roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 de kre tu o sta nie wo jen nym
(DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru
ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w zw[iąz ku] z art. 10 § 3 kk, ska zał go na ka -
rę 2 (dw[óch]) lat po zba wie nia wol no ści.

5. Ry szar da Tro chę za win ne go te go, że w dniach 13 i 14 grud nia 1981 r., w cza sie
obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie Maz[owiec kim], bę dąc wi ce prze wod -
ni czą cym Ko mi sji Za kła do wej, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Ta de uszem
Cielnia kiem, Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ma rią Bie sia dow ską, Ry szar dem Wę dry cho -
wi czem, Wie sła wem Psu tem i Ma rią Pio tro wicz, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar -
ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w ta kiej
dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li
i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy -
we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów sta -
nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź
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roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r.
o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29c, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc
za pod sta wę ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w zw[iąz ku] z art. 10 § 3 kk, ska zał
go na ka rę 1 (jed ne go) ro ku po zba wie nia wol no ści.

6. Ta de usza Ciel nia ka za win ne go te go, że w okre sie od 13 grud nia 1981 r. do 17 lu -
te go 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie Maz[owiec kim],
bę dąc prze wod ni czą cym de le ga tu ry to ma szow skiej NSZZ „So li dar ność” Zie mia Łódz -
ka, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu ze Zbi gnie wem Ry chli kiem, Ry szar dem Wę -
dry cho wi czem, Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ry szar dem Tro chą, Wie sła wem Psu tem,
Ma rią Bie sia dow ską, Ma rią Pio tro wicz, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re -
go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to,
że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li,
a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an -
ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym
wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46
ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU,
nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę ka ry art. 48 ust. 4
cy to wa ne go de kre tu w zw[iąz ku] z art. 10 § 3 kk, ska zał go na ka rę 2 (dw[óch]) lat po -
zba wie nia wol no ści.

7. Ma rię Bie sia dow ską za win ną te go, że w okre sie od dnia 13 grud nia 1981 r. do
22 grud nia 1981 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie
Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cym Ko mi sji Od dzia ło wej NSZZ „So li dar ność”
w Z[akła dach] P[rze my słu] W[łó kien ni cze go] „Tom[t]ex”, dzia ła jąc wspól nie i w po ro -
zu mie niu z Ta de uszem Ciel nia kiem, Ry szar dem Tro chą, Wie sła wem Psu tem i Ma rią Pio -
tro wicz, rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na,
nie od stą pi ła od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czy ła w ze bra niach,
któ re wy mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por -
to wa li ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce
do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo -
łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De -
kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29c, poz. 154) w zw[iąz ku]
z art. 10 § 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę wy mia ru ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu
w zw[iąz ku] z art. 10 § 3 [kk], ska zał ją na ka rę 1 (jed ne go) ro ku po zba wie nia wol no ści.

8. Wik to ra Dra twę za win ne go te go, że w okre sie cza su od po ło wy stycz nia 1982 r.
do 20 lu te go 1982 r. w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie
Maz[owiec kim], bę dąc prze wod ni czą cym Ko mi sji Za kła do wej w ZPW „Tom tex”, dzia -
ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Wie sła wem Psu tem, Zbi gnie wem Ry chli kiem, Zyg -
mun tem Au gu sty nia kiem, Sta ni sła wem Szu ber tem i Ry szar dem Wę dry cho wi czem,
rów nież człon ka mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od -
stą pił od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy -
mie nie ni or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki
za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze -
ga nia ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój
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publicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia
12 XII 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk,
przyj mu jąc za pod sta wę ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w zw[iąz ku] z art. 10
§ 3 kk, ska zał go na ka rę 1 (jed ne go) ro ku i 6 (sze ściu) mie się cy po zba wie nia wol no ści.

9. Wie sła wa Psu ta za win ne go te go, że w okre sie cza su od 13 grud nia 1981 r. do koń -
ca stycz nia 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go, w To ma szo wie
Maz[owiec kim], bę dąc se kre ta rzem Ko mi sji Za kła do wej w dZPW „Tom tex” w To ma szo -
wie Ma zo wiec kimd, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z Ta de uszem Ciel nia kiem, Ry -
szar dem Tro chą, Zyg mun tem Au gu sty nia kiem, Ma rią Bie sia dow ską, Ma rią Pio tro wicz,
Zbi gnie wem Ry chli kiem, Sta ni sła wem Szu ber tem i Wik to rem Dra twą, rów nież człon ka -
mi NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia -
łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że uczest ni czył w ze bra niach, któ re wy mie nie ni
or ga ni zo wa li i na któ rych re da go wa li, a na stęp nie po wie la li i kol por to wa li ulot ki za wie -
ra ją ce fał szy we wia do mo ści o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia
ry go rów sta nu wo jen ne go, przy czym wia do mo ści te by ły fał szy we i mo gły wy wo łać
nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy, i za to z mo cy art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre -
tu z dnia 12 XII 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) w zw[iąz ku] z art. 10
§ 2 kk, przyj mu jąc za pod sta wę ka ry art. 48 ust. 4 cy to wa ne go de kre tu w zw[iąz ku]
z art. 10 § 3 kk, ska zał go na ka rę 1 (jed ne go) ro ku i 6 (sze ściu) mie się cy po zba wie nia
wol no ści.

10. Sta ni sła wa Kur ni ka za win ne go te go, że w dni[ach 13 i 14] grud nia 1981 r. w To -
ma szo wie Maz[owiec kim], w cza sie trwa nia sta nu wo jen ne go, bę dąc prze wod ni czą cym
Ko mi sji Za kła do wej w T[oma szow skiej] K[opal ni] S[urow ców] M[in e ral nych] „Bia ła
Gó ra”, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z in ny mi człon ka mi NSZZ „So li dar ność”,
po brał od nich ulot kę za wie ra ją cą fał szy we wia do mo ści i na wo łu ją cą do nie prze strze ga -
nia ry go rów sta nu wo jen ne go, a na stęp nie roz po wszech niał ją w ilo ści ok. 40 sztuk, co
mo gło wy wo łać nie po kój pu blicz ny, i za to z mo cy art. 48 ust. 2 i 3 De kre tu z dnia
12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154) ska z[ał] go na ka rę 1 (jed -
ne go) ro ku po zba wie nia wol no ści.

Na pod sta wie art. 83 § 1 kk12 na po czet orze czo nych kar po zba wie nia wol no ści za li -
czył okre sy tym cza so we go aresz to wa nia: Ry szar do wi Wę dry cho wi czo wi, Sta ni sła wo wi
Szu ber to wi, Zbi gnie wo wi Ry chli ko wi i Zyg mun to wi Au gu sty nia ko wi – od dnia 22 mar -
ca 1982 r., Ma rii Bie sia dow skiej, Wik to ro wi Dra twie i Sta ni sła wo wi Kur ni ko wi
– od dnia 25 mar ca 1982 r. oraz Wie sła wo wi Psu to wi – od dnia 30 mar ca 1982 r.

Z mo cy art. 73 § 1 i 2 kk13 i art. 74 § 1 kk14 wy ko na nie orze czo nych kar po zba wie nia
wol no ści wa run ko wo za wie sił: oskar żo ne mu Sta ni sła wo wi Szu ber to wi, Ry szar do wi Tro -
sze, Ma rii Bie sia dow skiej, Wik to ro wi Dra twie, Wie sła wo wi Psu to wi i Sta ni sła wo wi
Kurni ko wi na okres pró by wy no szą cy 3 (trzy) la ta.

11. W sto sun ku do Ma rii Pio tro wicz, oskar żo nej o to, że w okre sie od dnia
13 XII 1981 r. do dnia 22 III 1982 r., w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go,
w Tomaszo wie Maz[owiec kim], dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu w zor ga ni zo wa nej
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d–d W ory�gi�na�le: PS ZOZ, człon kiem Za rzą du Re gio nal ne go Zie mia Pio trkow ska.
12 Zob. przy pis 28 do dok. nr 1.
13 Zob. przy pis 29 do dok. nr 1.
14 Zob. przy pis 30 do dok. nr 1.
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gru pie ja ko czło nek NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo sta ła za wie szo na, nie
od stą pi ła od udzia łu w ta kiej dzia łal no ści przez to, że or ga ni zo wa ła ze bra nia, na któ rych
re da go wa ła, a na stęp nie po wie la ła i kol por to wa ła ulot ki za wie ra ją ce fał szy we wia do -
mości o tre ści an ty pań stwo wej, na wo łu ją ce do nie prze strze ga nia ry go rów sta nu wo jen -
ne go, przy czym wia do mo ści te mo gły wy wo łać nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy,
tj. o prze stęp stwo okre ślo ne w art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3, 4 De kre tu z dnia 12 XII
1981 r. o sta nie wo jen nym w zw[iąz ku] z art. 10 § 2 kk – sąd po stę po wa nie kar ne na pod -
sta wie art. 26 § 1 kk15 w związ ku z art. 11 pkt 2 kpk16 umo rzył, przy czym przy jął, że
czyn ten do ko na ny zo stał w dniach 13 i 14 grud nia 1981 r.

12. Od po wia da ją cy w tej spra wie Włodz[imierz] Jur czyń ski od do ko na nia czy nu po -
le ga ją ce go na tym, że w okre sie od 13 XII 1981 r. do mar ca 1982 r. w To ma szo wie
Maz[owiec kim], bę dąc człon kiem związ ku NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność zo -
sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w dzia łal no ści tej or ga ni za cji i wraz z in ny mi
oso ba mi uczest ni czył w nie le gal nych ze bra niach człon ków wy mie nio ne go związ ku,
tj. o prze stęp stwo okre ślo ne w art. 46 ust. 1 De kre tu z dnia 12 XII 1981 r. o sta nie wo -
jen nym – zo stał unie win nio ny.

Nad mie nić na le ży, że ska zu jąc oskar żo nych wy mie nio nych w punk tach 1–10, sąd od -
stą pił od sto so wa nia try bu do raź ne go, a tak że sko ry go wał okre sy dzia łal no ści oskar żo -
nych w sto sun ku do po sta wio ne go im wspól ne go za rzu tu.

Od wy ro ku re wi zje zło ży li: pro ku ra tor (co do wszyst kich oskar żo nych) oraz obroń -
cy oskar żo nych: R[yszar da] Wę dry cho wi cza, M[arii] Bie sia dow skiej, St[ani sła wa] Kur -
ni ka, Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka, Z[bi gnie wa] Ry chli ka, Rb[yszar da] Tro chy, T[ade usza]
Ciel nia ka. W to ku po stę po wa nia przed Są dem Naj wyż szym pro ku ra tor cof nął re wi zje
wo bec Wł[od zi mie rza] Jur czyń skie go i M[arii] Bie sia dow skiej.

1. Re wi zja pro ku ra to ra (w po zo sta łej jej czę ści) za skar ża wy rok na pod sta wie
art.: 39217, 374 § 218 i 376 § 1 i 219 kpk w za kre sie:

a) orze cze nia o ka rze w sto sun ku do osk[ar żo nych]: Ry szar da Wę dry cho wi cza, Zbi -
gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu sty nia ka, Ta de usza Ciel nia ka, Sta ni sła wa Ka zi mie rza
Szu ber ta, Wie sła wa Psu ta, Wik to ra Dra twy, Sta ni sła wa Kur ni ka i Ry szar da Tro chy;

b) w ca ło ści – w sto sun ku do osk[ar żo nej] Ma rii Pio tro wicz – i za rzu ca:
a. na pod sta wie art. 387 pkt 4 kpk20 – wy mie rze nie oskar żo nym wy mie nio nym wy żej

w pkt 1a) ra żą co ni skich kar po zba wie nia wol no ści przez orze cze nie tych kar Ry szar do wi
Wę dry cho wi czo wi, […]e Zbi gnie wo wi Ry chli ko wi, Zyg mun to wi Au gu sty nia ko wi, Ta de -
uszo wi Ciel nia ko wi, [Sta ni sła wo wi] Ka zi mie rzo wi Szu ber to wi, Wie sła wo wi Psutowif i Wik -
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e Po�mi�nię�to�błęd�nie�wpi�sa�ne�imię: Sta ni sław.
f W ory�gi�na�le: Psu cie.
15 Zob. przy pis 31 do dok. nr 1.
16 Zob. przy pis 32 do dok. nr 1.
17 „Od wy ro ku są du pierw szej in stan cji stro nom przy słu gu je re wi zja” – Ko�deks�kar�ny…, s. 139.
18 „Orze cze nie moż na za skar żyć w ca ło ści lub czę ści” – ibi�dem, s. 136.
19 „§ 1. W środ ku od wo ław czym na le ży po dać, cze go do ma ga się skar żą cy. § 2. Je że li śro dek od wo -

ław czy po cho dzi od oskar ży cie la pu blicz ne go, obroń cy lub peł no moc ni ka, po wi nien po nad to za wie rać
wska za nie za rzu tów sta wia nych roz strzy gnię ciu” – ibi�dem, s. 136–137.

20 „Orze cze nie ule ga zmia nie lub uchy le niu w ra zie stwier dze nia: […] 4) ra żą cej nie współ mier no ści
ka ry al bo nie słusz ne go za sto so wa nia lub nie za sto so wa nia środ ka za bez pie cza ją ce go lub in ne go środ -
ka” – ibi�dem, s. 138.
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to ro wi Dra twie w gra ni cach nie wie le od bie ga ją cych od dol ne go za gro że nia prze wi dzia ne go
za przy pi sa ne im prze stęp stwa, na to miast w sto sun ku do osk[ar żo nych]: Ma rii Bie sia dow -
skiej, Sta ni sła wa Kur ni ka i Ry szar da Tro chy – orze cze nie kar w naj niż szych gra ni cach usta -
wo we go za gro że nia, mi mo jed no cze śnie bez spor ne go stwier dze nia są du wo je wódz kie go,
że sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa po peł nio nych przez tych oskar żo nych prze stępstw
jest znacz ny, co spra wia, iż orze czo ne w tych roz mia rach ka ry nie mo gą speł nić swej pod -
sta wo wej funk cji wy cho waw czej, jak i funk cji pre wen cji ogól nej i in dy wi du al nej; po nad -
to – oczy wi ście nie słusz ne wa run ko we zawie sze nie wy ko na nia orze czo nych kar po zba wie nia
wol no ści osk[ar żo nym]: Sta ni sła wo wi Ka zi mie rzo wi Szu ber to wi, Wie sła wo wi Psu to wi,
Wik to ro wi Dra twie, Sta ni sła wo wi Kur ni ko wi i Ry szar do wi Tro szeg, mi mo iż wzglę dy na spo -
łecz ne od dzia ły wa nie ka ry prze ma wia ją prze ciw ko za wie sze niu jej wy ko na nia;

b. na pod sta wie art. 387 pkt 3 kpk21 – mo gą cy mieć wpływ na treść orze cze nia – błąd
w oce nie usta leń fak tycz nych przy ję tych za je go pod sta wę, a w szcze gól no ści:

– w sto sun ku do osk[ar żo nej] Ma rii Pio tro wicz – przez uzna nie, iż sto pień spo łecz -
ne go nie bez pie czeń stwa po peł nio ne go przez nią czy nu jest zni ko my i w związ ku z tym
umo rze nie wo bec niej po stę po wa nia na pod sta wie art. 26 ust. 1 kk w związ ku z art. 11
pkt 2 kpk, mi mo bez spor ne go usta le nia, że bra ła ona czyn ny i z du żym za an ga żo wa niem
udział w opra co wy wa niu ulot ki w dniu 13 grud nia 1981 r. oraz pod ję ła się jej kol por ta żuh,
a na stęp nie prze ka za ła kil ka na ście eg zem pla rzy tej ulot ki osk[ar żo ne mu] Wie sła wo wi
Psu to wi w ce lu dal sze go ich roz kol por to wa nia, co w tym cza sie sta no wi ło szcze gól ne
za gro że nie dla po rząd ku praw ne go;

– w sto sun ku do osk[ar żo ne go] Wło dzi mie rza Jur czyń skie go – przez przy ję cie, że nie
brał on udzia łu w żad nym z ze brań człon ków NSZZ „So li dar ność”, któ re go dzia łal ność
z dniem 13 grud nia 1981 [r.] zo sta ła za wie szo na i w kon se kwen cji unie win nie nie go od
po peł nie nia za rzu ca ne go mu czy nu, mi mo iż ze bra ny w to ku po stę po wa nia przy go to -
waw cze go i są do we go ma te riał do wo do wy oce nio ny pra wi dło wo pro wa dzi do jed no -
znacz ne go wnio sku, że dzia ła niem swym wy peł nił on zna mio na prze stęp stwa prze wi -
dzia ne go w art. 46 pkt 1 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym.

Na pod sta wie art. 383 § 122 i 386 § 1 i 2 kpk23 pro ku ra tor wniósł o:
1) zmia nę po wyż sze go wy ro ku w sto sun ku do:
– osk[ar żo nych]: Ry szar da Wę dry cho wi cza, Zbi gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu -

sty nia ka, Ta de usza Ciel nia ka i Sta ni sła wa Ka zi mie rza Szu ber ta – przez wy mie rze nie im
kar w roz mia rze po 5 lat po zba wie nia wol no ści;
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g W ory�gi�na�le: Tro cha.
h W ory�gi�na�le: kol por ta cji.
21 „Orze cze nie ule ga zmia nie lub uchy le niu w ra zie stwier dze nia: […] 3) błę du w usta le niach fak tycz -

nych przy ję tych za pod sta wę orze cze nia, je że li mógł on mieć wpływ na treść te go orze cze nia” – ibi�dem.
22 „Sąd od wo ław czy mo że orzec na nie ko rzyść oskar żo ne go tyl ko wte dy, gdy wnie sio no na je go nie -

ko rzyść śro dek od wo ław czy, i tyl ko w gra ni cach środ ka od wo ław cze go; Sąd Naj wyż szy nie mo że jed -
nak ska zać oskar żo ne go, któ ry zo stał unie win nio ny w pierw szej in stan cji lub co do któ re go w pierw szej
in stan cji umo rzo no po stę po wa nie” – Ko�deks�kar�ny…, s. 137.

23 „§ 1. Po roz po zna niu środ ka od wo ław cze go sąd orze ka o utrzy ma niu w mo cy, zmia nie al bo uchy -
le niu za skar żo ne go orze cze nia w ca ło ści lub czę ści. § 2. Je że li po zwa la ją na to ze bra ne do wo dy, sąd od -
wo ław czy zmie nia za skar żo ne orze cze nie, orze ka jąc od mien nie co do isto ty, lub uchy la je i uma rza
po stę po wa nie; w in nych wy pad kach uchy la orze cze nie i prze ka zu je spra wę są do wi pierw szej in stan cji
do po now ne go roz po zna nia” – ibi�dem, s. 138.
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– osk[ar żo ne go] Wie sła wa Psu ta przez wy mie rze nie mu ka ry 4 lat po zba wie nia wol -
no ści;

– osk[ar żo nych] Ma rii Bie sia dow skiej i Wik to ra Dra twy – przez wy mie rze nie im kar
po 3 la ta i 6 mie się cy po zba wie nia wol no ści;

– osk[ar żo nych] Sta ni sła wa Kur ni ka i Ry szar da Tro chy – przez wy mie rze nie im kar
po 3 la ta po zba wie nia wol no ści.

2) uchy le nie wy ro ku w sto sun ku do osk[ar żo nej] Ma rii Pio tro wicz oraz prze ka za nie
spra wy w tej czę ści Są do wi Wo je wódz kie mu w Piotr ko wie Tryb[unal skim] do po now -
ne go roz po zna nia.

2. Obroń cy R[yszar da] Wę dry cho wi cza za rzu ci li wy ro ko wi:
– ob ra zę art. 48 [ust.] 2 De kre tu z 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym po przez je -

go za sto so wa nie do dzia łal no ści, któ ra w ska li za mia ru spraw ców nie po le ga ła na roz po -
wszech nia niu fał szy wych wia do mo ści ani też nie mo gła wy wo łać i nie wy wo ła ła
nie po ko ju pu blicz ne go bądź roz ru chów;

– ra żą cą su ro wość orze czo nej ka ry po zba wie nia wol no ści przez od mo wę wa run ko -
we go jej za wie sze nia, mi mo wy jąt ko wo do brych opi nii, ja ki mi cie szy się Ry szard Wę -
dry cho wicz w miej scu pra cy i za miesz ka nia, a zwłasz cza je go dra ma tycz nej sy tu acji
ro dzin nej, wno sząc o zmia nę za skar żo ne go wy ro ku i unie win nie nie osk[ar żo ne go] Ry -
szar da Wę dry cho wi cza od do ko na nia za rzu ca nych mu czy nów, względ nie wa run ko we
za wie sze nie wy ko na nia ka ry po zba wie nia wol no ści.

3. Obroń ca M[arii] Bie sia dow skiej na pod sta wie art. 387 pkt 124 [kpk] za rzu cił:
– ob ra zę prze pi sów pra wa ma te rial ne go po le ga ją cą na przy ję ciu, że dzia ła nie oskar -

żo nej w dniu 13 grud nia 1981 r. sta no wi prze stęp stwo z art. 46 ust. 1 i 48 ust. 2, 3 i 4 De -
kre tu o sta nie wo jen nym z dnia 12 grud nia 1981 r. – w czę ści za wie ra ją cej prze pi sy pra wa
kar ne go obo wią zu ją cych od 14 grud nia 1981 r.;

– w czę ści do ty czą cej ska za nia Ma rii Bie sia dow skiej za dzia łal ność po 13 grud -
nia 1981 r. na pod sta wie art. 387 pkt 3 [kpk], pod no sząc za rzut błę du w usta le niach fak -
tycz nych przy ję tych za pod sta wę orze cze nia, wo bec przy ję cia, że oskar żo na bra ła udział
w po wie la niu ulot ki tzw. świą tecz nej, świa do mie prze cho wy wa ła po wie lacz i ma szy nę
do pi sa nia oraz w dniu 14 grud nia 1981 r. kol por to wa ła na te re nie za kład[ów] „Tom tex”
ulot kę za wie ra ją cą we zwa nie do straj ku, wno sił o zmia nę za skar żo ne go wy ro ku i unie -
win nie nie oskar żo nej Ma rii Bie sia dow skiej.

4. Obroń ca R[yszar da] Wę dry cho wi cza, St[ani sła wa] Kur ni ka i M[arii] Bie sia dow -
skiej za rzu cił wy ro ko wi:

– ob ra zę prze pi su art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2, 3 i 4 De kre tu o sta nie wo jen nym
z dnia 12 grud nia 1981 r. (DzU, nr 29, poz. 154) przez przy ję cie, że win ny być one za -
sto so wa ne w spra wie ni niej szej;

– błąd w usta le niach fak tycz nych przy ję tych za pod sta wę wy ro ku przez przy ję cie, że
oskar że ni pro wa dzi li w dal szym cią gu dzia łal ność związ ko wą, a treść wy da wa nych ulo -
tek za wie ra ła da ne fał szy we i mo gła wy wo łać nie po ko je pu blicz ne lub roz ru chy;
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24 „Orze cze nie ule ga zmia nie lub uchy le niu w ra zie stwier dze nia: 1) ob ra zy prze pi sów pra wa ma te -
rial ne go” – ibi�dem. 
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– ob ra zę prze pi su art. 1 kk25 przez przy ję cie, iż de kret o sta nie wo jen nym obo wią zy -
wał dnia 13 grud nia 1981 r., mi mo iż na ta kie przy ję cie nie ze zwa la ją prze pi sy usta wyi

z 1950 r. o wy da wa niu dzien ni ka ustaw oraz przy ję cie, iż po stro nie oskar żo ne go Kur ni -
ka ist nia ła świa do mość bez praw no ści dzia ła nia we wcze snych go dzi nach ran nych dnia
14 grud nia 1981 r., mi mo iż ta kie go wnio sku z ze bra ne go w spra wie ma te ria łu do wo do -
we go wy cią gnąć się nie da;

– ra żą cą nie współ mier ność ka ry wy mie rzo nej oskar żo nym przez nie za sto so wa nie
w sto sun ku do Ry szar da Wę dry cho wi cza wa run ko we go za wie sze nia ka ry, mi mo iż do -
tych cza so wy tryb je go ży cia oraz da ne oso bo po znaw cze za łą czo ne w ak tach spra wy za ta -
kim za wie sze niem prze ma wia ły, i wniósł o zmia nę za skar żo ne go wy ro ku i unie win nie nie
oskar żo nych od po peł nie nia za rzu ca nych im czy nów lub też za sto so wa nie w sto sun ku
do R[yszar da] Wę dry cho wi cza do bro dziej stwa wa run ko we go za wie sze nia wy ko na nia
ka ry, ewen tu al nie o uchy le nie za skar żo ne go wy ro ku i prze ka za nie spra wy są do wi wo je -
wódz kie mu do po now ne go roz po zna nia.

5. Obroń cy Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka na pod sta wie art[yku łów]: 374 § 126, 386, 387
pkt 1 i 4 oraz 392 kpk wnie śli o:

1) zmia nę za skar żo ne go wy ro ku w czę ści do ty czą cej opi su czy nu przez eli mi na cję
z te goż opi su da ty 13 grud nia 1981 r.;

2) zmia nę za skar żo ne go wy ro ku przez wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia orze czo -
nej przez sąd I in stan cji ka ry po zba wie nia wol no ści, za rzu ca jąc wy ro ko wi:

– ob ra zę prze pi sów pra wa kar ne go ma te rial ne go – art. 1 Ko dek su kar ne go – przez
przy ję cie da ty dnia 13 grud nia 1981 r. ja ko da ty dzia ła nia prze stęp cze go, pod czas gdy
treść te go prze pi su w ze sta wie niu z tre ścią prze pi su art. 3 ust. 227 i art. 428 usta wy o wy -
da wa niu dzien ni ka ustaw (DzU, [nr 58], poz. 524 z 1950 ro ku) nie ze zwa la na ta kie uję -
cie prze stęp stwa;

– ra żą cą nie współ mier ność wy mia ru ka ry, ja ka wy stę pu je na tle prze sła nek opi sa nych
przez sąd wo je wódz ki w za skar żo nym wy ro ku na s. 37–38, a tak że da ny ch oso bo po znaw -
czy ch oskar żo ne go.

6. Obroń cy Z[bi gnie wa] Ry chli ka, R[yszar da] Tro chy i T[ade usza] Ciel nia ka za -
rzu ci li wy ro ko wi:

–  ob ra zę art. 48 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2, 3 i 4 De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. (DzU,
nr 29c, poz. 154) o sta nie wo jen nym (art. 387 pkt 1 kpk);

– ob ra zę art. 3 § 1 i 2 kpk29, art. 4 § 130 kpk i art. 35731 kpk przez po mi nię cie do wo -
dów prze ma wia ją cych na ko rzyść oskar żo nych (art. 387 pkt 2 kpk32);
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i W ory�gi�na�le: de kre tu.
25 „Od po wie dzial no ści kar nej pod le ga tyl ko ten, kto do pusz cza się czy nu spo łecz nie nie bez piecz ne -

go, za bro nio ne go pod groź bą ka ry przez usta wę obo wią zu ją cą w cza sie jego po peł nie nia” – ibi�dem, s. 5.
26 „Od orze cze nia wy da ne go w pierw szej in stan cji przy słu gu je stro nom śro dek od wo ław czy” – ibi�-

dem, s. 136.
27 „Dzień wy da nia jest dniem praw ne go ogło sze nia ak tów, za miesz czo nych w nu me rze” – Usta wa

z dnia 30 grud nia 1950 r. o wy da wa niu Dzien ni ka Ustaw Rze czy po spo li tej Pol skiej i Dzien ni ka Urzę do -
we go Rze czy po spo li tej Pol skiej „Mo ni tor Pol ski” (DzU, 1950, nr 58, poz. 524, s. 798).

28 „Ak ty praw ne ogło szo ne w dzien ni ku wcho dzą w ży cie po upły wie czter na stu dni od dnia ich ogło -
sze nia, je że li sa me nie sta no wią ina czej” – ibi�dem.

29 „§ 1. Or ga ny pro wa dzą ce po stę po wa nie kar ne są obo wią za ne ba dać oraz uwzględ niać oko licz no -
ści prze ma wia ją ce za rów no na ko rzyść, jak i na nie ko rzyść oskar żo ne go. § 2. Oskar żo ne go nie uwa ża 
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– błąd w usta le niach fak tycz nych przy ję tych za pod sta wę orze cze nia przez przy ję cie,
że oskar że ni kon ty nu owa li dzia łal ność związ ko wą i że treść ulo tek mo gła wy wo łać nie -
po kój pu blicz ny (art. 387 pkt 3 kpk), i wnie śli o: zmia nę za skar żo ne go wy ro ku i unie -
win nie nie osk[ar żo nych] Zbi gnie wa Ry chli ka, Ry szar da Tro chy i Ta de usza Ciel nia ka
od za rzu ca nych im czy nów, ewen tu al nie – o uchy le nie za skar żo ne go wy ro ku i prze ka za -
nie spra wy do po now ne go roz po zna nia są do wi I in stan cji.

Sąd Naj wyż szy roz wa żył, co na stę pu je. Re wi zja pro ku ra to ra do ma ga ją ce go się wy -
dat ne go za ostrze nia kar po zba wie nia wol no ści w sto sun ku do: Ry szar da Wę dry cho wi -
cza, Zbi gnie wa Ry chli ka, Zyg mun ta Au gu sty nia ka, Ta de usza Ciel nia ka, Sta ni sła wa
Szu ber ta, Wie sła wa Psu ta, Wik to ra Dra twy, Sta ni sła wa Kur ni ka i Ry szar da Tro chy nie
za słu gu je na uwzględ nie nie. De kret o sta nie wo jen nym wpro wa dzo ny zo stał przez Ra dę
Pań stwa w szcze gól nej sy tu acji po li tycz nej, gdy funk cjo no wa nie pań stwa i je go or ga -
nów by ło za gro żo ne przez róż ne czyn ni ki. Za gro że nia te okre ślo ne zo sta ły w pre am bu le
do de kre tu z 12 XII 1981 r. Jed nym z wie lu ne ga tyw nych czyn ni ków, któ re spo wo do wa -
ły wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go, by ły b[ar dzo] licz ne straj ki, któ re przez ca ły 1981 r.
dez or ga ni zo wa ły pro duk cję, a tym sa mym za gra ża ły ma te rial ne mu by to wi spo łe czeń -
stwa. Z uwa gi na to, że straj ki pro kla mo wa ne by ły przez związ ki za wo do we, dzia łal ność
tych związ ków zo sta ła za wie szo na.

Pra wo sta nu wo jen ne go – su ro we, szyb ko funk cjo nu ją ce przez wpro wa dze nie try bu
do raź ne go, słu żą ce ochro nie in te re sów pań stwa i spo łe czeń stwa – nie mo że być sto so -
wa ne w ode rwa niu od sy tu acji ist nie ją cej w chwi li orze ka nia kar za prze stęp stwa okreś -
lo ne w de kre cie z 12 XII 1981 r. Na tle po wyż sze go trze ba stwier dzić, że wy mia ry kar
orze ka nych na mo cy de kre tu z 12 XII 1981 r. rów nież pod le ga ją re gu łom prze wi dzia -
nym w art. 50 § 1 kk33. Jed ną z za sad obo wią zu ją cych w tym za kre sie jest oce na stop nia
spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu.

Nie wy ma ga szcze gó ło we go uza sad nie nia to, że po cząw szy od stycz nia–lu te go
1982 r., sy tu acja po li tycz no -spo łecz na kra ju za czę ła się wi docz nie sta bi li zo wać, co skło -
ni ło rząd wio sną 1982 r. do wy da nia sze re gu ak tów praw nych ła go dzą cych ry go ry sta nu
wo jen ne go przez czę ścio we znie sie nie ogra ni czeń te le ko mu ni ka cyj nych, w za kre sie po -
ru sza nia się oby wa te li po te ry to rium kra ju itd.
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się za win ne go, do pó ki nie zo sta nie mu udo wod nio na wi na w try bie prze wi dzia nym w ni niej szym ko -
dek sie”– Ko�deks�kar�ny…, s. 75–76.

30 „Sę dzio wie orze ka ją na pod sta wie swe go prze ko na nia wy snu te go z prze pro wa dzo nych do wo dów
i opar te go na ich swo bod nej oce nie, z uwzględ nie niem wska zań wie dzy oraz do świad cze nia ży cio we -
go” – ibi�dem, s. 76.

31 „Pod sta wę wy ro ku mo że sta no wić tyl ko ca ło kształt oko licz no ści ujaw nio nych w to ku roz pra wy
głów nej” – ibi�dem, s. 133.

32 „Orze cze nie ule ga zmia nie lub uchy le niu w ra zie stwier dze nia: […] 2) ob ra zy prze pi sów po stę po -
wa nia, je że li mo gła mieć ona wpływ na treść orze cze nia” – ibi�dem, s. 138.

33 „§ 1. Sąd wy mie rza ka rę we dług swe go uzna nia, w gra ni cach prze wi dzia nych w usta wie, oce nia -
jąc sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu i bio rąc pod uwa gę ce le ka ry w za kre sie spo łecz ne go
od dzia ły wa nia oraz ce le za po bie gaw cze i wy cho waw cze, któ re ma ona osią gnąć w sto sun ku do ska za -
ne go. § 2. Kie ru jąc się wska zów ka mi okre ślo ny mi w § 1, sąd uwzględ nia w szcze gól no ści ro dzaj i roz -
miar szko dy wy rzą dzo nej prze stęp stwem, po bud ki i spo sób dzia ła nia spraw cy, je go wła ści wo ści i wa run ki
oso bi ste oraz spo sób je go ży cia przed po peł nie niem i za cho wa nie się po po peł nie niu prze stęp stwa, a tak -
że współ dzia ła nie z nie let nim przy po peł nie niu prze stęp stwa” – ibi�dem, s. 15.

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 356



Póź niej na stą pi ły dal sze ła go dze nia, któ rych za kres i treść jest zna na ogó ło wi i nie
za cho dzi po trze ba przy ta cza nia ich.

W dniu 18 grud nia 1982 r. Sejm PRL uchwa lił 2 usta wy, a mia no wi cie:
1) z dnia 18 XII 1982 r. o zmia nie usta wy o szcze gól nej re gu la cji praw nej w okre sie

sta nu wo jen ne go (DzU, [nr] 41, poz. 272),
2) z dnia 18 XII 1982 r. o szcze gól nej re gu la cji praw nej w okre sie za wie sze nia sta nu

wo jen ne go (DzU, [nr] 41, poz. 273).
W ar ty ku łach 134 i 1035 usta wy o szcze gól nej re gu la cji praw nej w okre sie za wie sze -

nia sta nu wo jen ne go za war te są pod sta wo we ogra ni cze nia w sto sun ku do de kre tu
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34 „Art. 1 [ust.] 1. Za wie sze nie sta nu wo jen ne go, wpro wa dzo ne go ze wzglę du na bez pie czeń stwo
pań stwa, po wo du je nie sto so wa nie ry go rów prze wi dzia nych w de kre cie z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta -
nie wo jen nym (DzU, nr 29, poz. 154 oraz z 1982 r. nr 3, poz. 18) w za kre sie: 1) środ ków pre wen cyj nych
w po sta ci in ter no wa nia, okre ślo nych w art. 42–45; wy da ne w tych spra wach de cy zje tra cą moc z dniem
za wie sze nia sta nu wo jen ne go; 2) ogra ni czeń w sfe rze swo bo dy po ru sza nia się osób po te ry to rium pań -
stwa oraz zwią za nych z tym obo wiąz ków oby wa te li, okre ślo nych w art. 8–12; 3) obo wiąz ku uzy ski wa -
nia szcze gól nych ze zwo leń na or ga ni zo wa nie i prze pro wa dza nie zgro ma dzeń, im prez ar ty stycz nych,
roz ryw ko wych i spor to wych oraz zbió rek pu blicz nych, okre ślo ne go w art. 13; 4) pra wa do straj ków i ak -
cji pro te sta cyj nych, prze pro wa dza nych zgod nie z po sta no wie nia mi obo wią zu ją cych ustaw, okre ślo ne go
w art. 14; 5) za wie sze nia dzia łal no ści sto wa rzy szeń, związ ków za wo do wych, zrze szeń oraz or ga ni za cji
spo łecz nych i za wo do wych, okre ślo ne go w art. 15; 6) za wie sze nia dzia łal no ści sa mo rzą du za łóg przed -
się biorstw pań stwo wych, okre ślo ne go w art. 16; 7) cen zu ry prze sy łek pocz to wych i ko re spon den cji te -
le ko mu ni ka cyj nej oraz kon tro li roz mów te le fo nicz nych, okre ślo nych w art. 18; 8) za ka zów do ko ny wa nia
zdjęć fo to gra ficz nych i fil mo wych oraz ob ra zów te le wi zyj nych, a tak że uży wa nia okre ślo nych od znak
i mun du rów, okre ślo nych w art. 20 i art. 22; 9) szcze gól nych za sad funk cjo no wa nia ad mi ni stra cji pań -
stwo wej i go spo dar ki na ro do wej w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go i obo wiąz ków oby wa te li
z tym zwią za nych, okre ślo nych w art. 29–41, z uwzględ nie niem dal szych po sta no wień ni niej szej usta -
wy. [Ust.] 2. Za wie sze nie sta nu wo jen ne go po wo du je rów nież ogra ni cze nie za kre su po stę po wa nia do -
raź ne go, o któ rym mo wa w de kre cie z dnia 12 grud nia 1981 r. o po stę po wa niach szcze gól nych
w spra wach o prze stęp stwa i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go (DzU, nr 29,
poz. 156), oraz za kre su roz sze rzo nej wła ści wo ści są dów woj sko wych, o któ rej mo wa w de kre cie z dnia
12 grud nia 1981 r. o prze ka za niu do wła ści wo ści są dów woj sko wych spraw o nie któ re prze stęp stwa oraz
o zmia nie ustro ju są dów woj sko wych i woj sko wych jed no stek or ga ni za cyj nych Pro ku ra tu ry Pol skiej
Rze czy po spo li tej Lu do wej w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go (DzU, nr 29, poz. 157), wy łącz nie
do spraw o prze stęp stwa okre ślo ne w dal szych prze pi sach ni niej szej usta wy. [Ust.] 3. Ra da Pań stwa,
na wnio sek Ra dy Mi ni strów, w dro dze uchwa ły mo że po nad to za wie szać sto so wa nie in nych niż wy mie -
nio ne w ust. 1 ry go rów sta nu wo jen ne go ze wzglę du na bez pie czeń stwo pań stwa, okre ślo nych w prze -
pi sach usta wo wych do ty czą cych te go sta nu. Uchwa ła Ra dy Pań stwa pod le ga ogło sze niu w Dzien ni ku
Ustaw Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej oraz opu bli ko wa niu w środ kach ma so we go prze ka zu” – Usta -
wa z dnia 18 grud nia 1982 r. o szcze gól nej re gu la cji praw nej w okre sie za wie sze nia sta nu wo jen ne go
(DzU, 1982, nr 41, poz. 273, s. 730).

35 „W okre sie za wie sze nia sta nu wo jen ne go po stę po wa niu do raź ne mu przed są da mi po wszech ny mi
i woj sko wy mi, o któ rych mo wa w prze pi sach roz dzia łu I de kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o po stę po wa -
niach szcze gól nych w spra wach o prze stęp stwa i wy kro cze nia w cza sie obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne -
go (DzU, nr 29, poz. 156), pod le ga ją wy łącz nie spra wy o prze stęp stwa: 1) prze ciw ko pod sta wo wym
in te re som go spo dar czym pań stwa okre ślo ne w art. 127, 134 oraz 135 § 1 i 2 Ko dek su kar ne go, a tak że
po peł nio ne w wa run kach wy mie nio nych w art. 83 § 2 prze stęp stwa okre ślo ne w art. 74 § 2, art. 75 § 2
i art. 76 § 2 usta wy kar nej skar bo wej z dnia 26 paź dzier ni ka 1971 r. (DzU, nr 28, poz. 260, z 1975 r.
nr 16, poz. 91 i nr 45, poz. 234 oraz z 1976 r. nr 19, poz. 122); 2) prze ciw ko ży ciu i zdro wiu okre ślo ne
w art. 148 § 1, art. 158 § 3 oraz art. 159 Ko dek su kar ne go; 3) prze ciw ko mie niu okre ślo ne
w art. 201, 202, 208–211, 212 § 2 oraz art. 215 § 2 Ko dek su kar ne go; 4) prze ciw ko dzia łal no ści go spo -
dar czej okre ślo ne w art. 220, 221 § 4 oraz art. 223 § 3 Ko dek su kar ne go” – ibi�dem, s. 732.
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z dnia 12 XII 1981 r. Ogra ni cze nia te po le ga ją tak że na wy łą cze niu z try bu do raź ne go
spraw o prze stęp stwa prze wi dzia ne w art. 46–48 de kre tu (art. 10 usta wy).

Stan wo jen ny zo stał za wie szo ny w dniu 31 XII 1982 r. uchwa łą Ra dy Pań stwa
z dnia 18 XII 1982 r. (DzU, nr 42, poz. 275). Wszyst ko to spra wia, iż sto pień spo łecz ne -
go nie bez pie czeń stwa czy nów przy pi sa nych oskar żo nym mu si być oce nia ny obec nie ina -
czej niż w po cząt ko wym okre sie trwa nia sta nu wo jen ne go i ina czej niż w chwi li wy da nia
wy ro ku przez sąd wo je wódz ki, od któ rej upły nę ło dal szych 8 mie się cy za zna czo nych
dal szą po pra wą sy tu acji spo łecz nej i go spo dar czej kra ju. Z tych po wo dów wnio sek pro -
ku ra to ra o za ostrze nie kar wy mie rzo nych wszyst kim oskar żo nym wy mie nio nym w re -
wi zji nie za słu gu je na uwzględ nie nie. Prze ciw nie – w spra wie ni niej szej po wsta ły
oko licz no ści do za sto so wa nia wa run ko we go za wie sze nia wy ko na nia kar po zba wie nia
wol no ści tym oskar żo nym, wo bec któ rych sąd wo je wódz ki do bro dziej stwa te go nie za -
sto so wał. Szcze gó ły wią żą ce się z wa run ko wym za wie sze niem zo sta ną po da ne w dal szej
czę ści uza sad nie nia.

Prze cho dząc do re wi zji obroń ców oskar żo nych, na wstę pie na le ży usto sun ko wać się
do trzech głów nych za gad nień po ru sza nych we wszyst kich re wi zjach, a mia no wi cie:

1. Czy sto so wa nie de kre tu z 12 XII 1981 r. jest sprzecz ne z za sa dą: „Lex re tro non agit”?
2. Od kie dy obo wią zu je De kret z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym?
3. Czy treść ulo tek wy da wa nych przez oskar żo nych by ła fał szy wa i mo gła wy wo łać

nie po kój pu blicz ny bądź roz ru chy?
Po zo sta łe kwe stie po ru szo ne w re wi zjach są po chod ne i w prze wa ża ją cej mie rze roz -

strzy gnię cie ich bę dzie za le ża ło od roz strzy gnię cia ww. kwe stii głów nych.
Ad 1. Za rzu ty za war te w re wi zjach, a tak że ak cen to wa ne przez obroń ców w ust nych

wy stą pie niach przed Są dem Naj wyż szym, iż sto so wa nie de kre tu z dnia 12 XII 1981 r.
do dzia łal no ści oskar żo nych sta no wi ło by po gwał ce nie za sa dy: „Lex re tro non agit”, nie
są za sad ne. De kret uchwa lo ny zo stał w dniu 12 XII 1981 r. i nie do ty czy czy nów do ko -
na nych przed tą da tą, a więc z te go punk tu wi dze nia nie na ru sza cy to wa nej za sa dy, gdyż
nie dzia ła wstecz.

Ad 2. Dru ga kwe stia – od kie dy obo wią zu je De kret z dnia 12 XII 1981 r. o sta nie wo -
jen nym, zo sta ło roz strzy gnię te tre ścią art. 6136 de kre tu, a tak że § 137 uchwa ły Ra dy Pań -
stwa z 12 XII 1981 r. (DzU, nr 16, poz. 155). Uchwa ła ta wpro wa dzi ła z dniem
13 XII 1981 r. stan wo jen ny na ca łym te ry to rium PRL, co zo sta ło opu bli ko wa ne
13 XII 1981 r. w środ kach ma so we go prze ka zu, a w dniu 14 XII 1981 r. w Dzien ni ku
Ustaw – zgod nie z art. 2 ust. 1 i 238 de kre tu [o sta nie wo jen nym]. Ozna cza to, że de kret
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36 „De kret wcho dzi w ży cie z dniem ogło sze nia z mo cą od dnia uchwa le nia” – De kret z dnia 12 grud -
nia 1981 r. o sta nie wo jen nym (DzU, 1981, nr 29, poz. 154, s. 317).

37 „Z dniem 13 grud nia 1981 r. wpro wa dza się stan wo jen ny ze wzglę du na bez pie czeń stwo pań stwa
na ca łym te ry to rium Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej” – Uchwa ła Ra dy Pań stwa z dnia 12 grud nia
1981 r. w spra wie wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go ze wzglę du na bez pie czeń stwo pań stwa (DzU, 1981,
nr 29, poz. 155, s. 318).

38 „[Ust.] 1. Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go na stę pu je w dro dze uchwa ły Ra dy Pań stwa, okre śla ją -
cej te ry to rium, da tę i wzgląd, na któ ry stan wo jen ny zo stał wpro wa dzo ny. W tym sa mym try bie na stę pu -
je znie sie nie sta nu wo jen ne go. [Ust.] 2. Uchwa ła w spra wie wpro wa dze nia i uchy le nia sta nu wo jen ne go
pod le ga ogło sze niu w Dzien ni ku Ustaw Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej, a tak że opu bli ko wa niu
w środ kach ma so we go prze ka zu” – De kret z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wojennym (DzU, 1981,
nr 29, poz. 154, s. 309).
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wszedł w ży cie w dniu 13 XII 1981 r., [tzn.] je den dzień póź niej, niż go uchwa lo no. Sta -
no wi sko obroń ców, że ża den akt praw ny nie mo że wejść w ży cie, za nim nie zo sta nie
ogło szo ny w Dzien ni ku Ustaw, jest nie słusz ne. Usta wo daw stwo szcze gól ne, a ta kim jest
de kret o sta nie wo jen nym, rzą dzi się szcze gól ny mi za sa da mi. Usta wo daw ca wpro wa dził
ry go ry sta nu wo jen ne go w spo sób na gły, gdy „za szła po trze ba za pew nie nia wzmo żo nej
ochro ny pod sta wo wych in te re sów pań stwa i oby wa te li” (vi�de – pre am bu ła de kre tu) oraz
z uwa gi na za gro że nie ży wot nych in te re sów pań stwa i na ro du (vi�de – pre am bu ła uchwa -
ły Ra dy Pań stwa).

Na głość ta po wo do wa ła, że opu bli ko wa nie ww. ak tów praw nych w Dzien ni ku Ustaw
po prze dzo ne zo sta ło ich pu bli ka cją w środ kach ma so we go prze ka zu. Ra dio i te le wi zja
w dniu 13 XII 1981 r. nada wa ły nie mal wy łącz nie tek sty po świę co ne usta wo daw stwu
sta nu wo jen ne go bądź ich omó wie nia. Od mien ność pro ce du ry pu bli ko wa nia ak tów praw -
nych zwią za nych ze sta nem wo jen nym nie ozna cza, że ak ty te nie ro dzą skut ków praw -
nych, sko ro usta wo daw ca po sta no wił opu bli ko wać ak ty te w in ny niż zwy kle, wy jąt ko wy
spo sób (art. 2 de kre tu).

Ad 3. Gdy cho dzi o za gad nie nie po ru sza ne w punk cie trze cim, stwier dzić na le ży, że
treść ulo tek za wie ra ła fał szy we wia do mo ści i mo gła wy wo łać nie po kój pu blicz ny lub
roz ru chy. Sąd wo je wódz ki do ko nał wy czer pu ją cej ana li zy tre ści ulo tek i do szedł do pra -
wi dło wych w tym za kre sie wnio sków. Ar gu men tacj[ę] są du wo je wódz kie go za wart[ą]
na s. 27–30 uza sad nie nia (k. 908–911), ja ko lo gicz ną i opar tą o ze bra ny w spra wie
materiał do wo do wy, Sąd Naj wyż szy w peł ni po dzie la. Na tle te go, co wy żej pod nie sio -
no, za po le mi kę z usta le nia mi są du wo je wódz kie go uznać trze ba:

a) re wi zje obroń ców R[yszar da] Wę dry cho wi cza, ja ko by oskar żo ny ten nie miał za -
mia ru roz po wszech niać fał szy wych wia do mo ści i że ulot ka nie mo gła wy wo łać i nie wy -
wo ła ła nie po ko ju pu blicz ne go bądź roz ru chów. Re wi zje nie wy ja śnia ją, ja ki sku tek
oskar żo ny za mie rzał wy wo łać, wzy wa jąc do straj ku i przy pi su jąc wła dzy pań stwo wej
sto so wa nie gwał tu, prze mo cy i za stra sze nia. Ulot ka o ta kiej tre ści mia ła okre ślo ne za da -
nie – wy wo ła nie sta nu nie po ko ju w spo łe czeń stwie. To, że do nie po ko ju nie do szło na sku -
tek bra ku re zo nan su spo łecz ne go (jak to okre śla re wi zja), by ło sprzecz ne z ocze ki wa nia mi
oskar żo nych, by ło to wy ni kiem po sta wy spo łe czeń stwa, a nie wo li oskar żo nych. W sfe -
rze za mia ru spraw ców brak efek tów ich dzia łań nie ma żad ne go zna cze nia. Po na wia nie
prób wy wo ła nia nie po ko ju spo łecz ne go bądź roz ru chów przez spo rzą dze nie i kol por to -
wa nie na stęp nych ulo tek nie jest do wo dem bra ku za mia ru – jak wy wo dzi re wi zja – lecz
wy ra zem upo rczy wo ści oskar żo nych w osią gnię ciu ce lu.

Po zba wio na słusz no ści jest tak że re wi zja dru gie go obroń cy R[yszar da] Wę dry cho wi -
cza do wo dzą ca, że oskar że ni nie kon ty nu owa li dzia łal no ści związ ko wej. Sąd wo je wódz -
ki, do ko nu jąc oce ny tej dzia łal no ści, pod kre ślił, że czyn no ści po dej mo wa ne przez
oskar żo nych by ły kon ty nu acją dzia łal no ści związ ko wej, lecz w in nych struk tu rach, na -
rzu co nych przez stan wo jen ny (s. 24–26 – k. 905–908). Do tych słusz nych wnio sków moż -
na do dać i ten, że w to ku ze brań z re gu ły nie zaj mo wa no się in ny mi spra wa mi po za oce ną
sy tu acji w kra ju, re da go wa niem ulo tek, po wie la niem i kol por to wa niem ich. Je śli przy tym
ulot ki fir mo wa ne by ły przez „So li dar ność”, to oczy wi stym jest, że oskar że ni – w zmie -
nio nych wa run kach – kon ty nu owa li dzia łal ność za wie szo ne go związ ku za wo do we go.

Re wi zja obroń ców Z[bi gnie wa] Ry chli ka, R[yszar da] Tro chy i T[ade usza] Ciel nia -
ka za wie ra za rzu ty, któ re zo sta ły już przez Sąd Naj wyż szy omó wio ne. W tym miej scu
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do dać moż na, że od wo ła nie skła da nych w śledz twie wy ja śnień przez oskar żo nych T[ade -
usza] Ciel nia ka i Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka, w któ rych przy zna li się oni do kon ty nu owa -
nia dzia łal no ści za wie szo ne go związ ku za wo do we go, nie za my ka ło są do wi dro gi
do do ko na nia usta leń w opar ciu o ma te ria ły śledz twa. Wy ja śnie nia oskar żo nych ze śledz -
twa zo sta ły przez sąd ujaw nio ne w try bie art. 334 kpk39 i pod da ne oce nie w uza sad nie -
niu. Po gląd wy ra ża ny w re wi zji – ja ko by od wo ła ne wy ja śnie nia nie mo gły sta no wić
pod sta wy usta leń są du – jest zu peł nie błęd ny. Gdy by przy ję ło się, że pod sta wę usta leń
są du mo gą sta no wić je dy nie ma te ria ły zgro ma dzo ne w to ku roz pra wy, to prze słu cha nia
oskar żo nych i świad ków w to ku śledz twa by ły by zu peł nie zbęd ne. Zbęd ne by ły by też
prze pi sy art[yku łów] 334, 33740, 33841 i 33942 kpk. Po stę po wa nie kar ne sta no wi jed ną ca -
łość i chy bio ne jest au to ma tycz ne nada wa nie wyż szej ran gi jed nym prze słu cha niom (są -
do wym) przed in ny mi (ze śledz twa) i na od wrót. Sąd w ra mach swo bod nej oce ny
do wo dów (art. 4 § 1 kpk43) mo że oprzeć swo je usta le nia na ma te ria le z roz pra wy bądź ze
śledz twa, pod wa run kiem że są one zgod ne ze wska za nia mi wie dzy oraz do świad cze nia
ży cio we go. Z tych po wo dów ww. za rzut re wi zji nie mo że pod wa żać pra wi dło wych usta -
leń są du I in stan cji. Co do in nych za rzu tów re wi zji do ty czą cych skut ków ulo tek, czy wy -
wo łać mo gły nie po kój pu blicz ny (lub roz ru chy), Sąd Naj wyż szy wy po wie dział się
przy oma wia niu re wi zji R[yszar da] Wę dry cho wi cza.

Re wi zja obroń ców Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka za rzu ca ją ca ob ra zę prze pi sów pra wa
ma te rial ne go przez przy ję cie da ty 13 XII 1981 r. ja ko da ty dzia ła nia prze stęp cze go zo -
sta ła już wy żej przez Sąd Naj wyż szy omó wio na. Z uwa gi na to, że re wi zja in nych wąt -
ków nie pod no si (po za wnio skiem o za wie sze nie wy ko na nia wy mie rzo nej ka ry
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39 „§ 1. Je że li oskar żo ny od ma wia zło że nia wy ja śnień al bo skła da wy ja śnie nia od mien ne niż po -
przed nio lub oświad cza, że pew nych szcze gó łów nie pa mię ta, wol no od czy ty wać na roz pra wie pro to ko -
ły je go wy ja śnień, zło żo nych po przed nio w cha rak te rze oskar żo ne go w tej al bo w in nej spra wie
w po stę po wa niu przy go to waw czym lub przed są dem. § 2. Po od czy ta niu pro to ko łu prze wod ni czą cy wzy -
wa obec ne go na roz pra wie oskar żo ne go do wy po wie dze nia się co do tre ści pro to ko łu” – Ko�deks�kar�-
ny…, s. 130.

40 „§ 1. Je że li świa dek bez pod staw nie od ma wia ze znań, ze zna je od mien nie niż po przed nio al bo
oświad czy, że pew nych szcze gó łów nie pa mię ta, al bo prze by wa za gra ni cą, al bo nie moż na mu by ło do -
rę czyć we zwa nia, al bo nie sta wił się z po wo dów nie da ją cych się usu nąć prze szkód lub pre zes są du
zaniechał we zwa nia świad ka na pod sta wie art. 296 § 2, wol no od czy ty wać pro to ko ły zło żo nych po przed -
nio przez nie go ze znań w po stę po wa niu przy go to waw czym lub przed są dem w tej sa mej lub in nej spra -
wie al bo w in nym po stę po wa niu prze wi dzia nym przez usta wę. § 2. W wa run kach okre ślo nych w § 1
wol no rów nież od czy ty wać na roz pra wie pro to ko ły zło żo nych po przed nio przez świad ka wy ja śnień
w cha rak te rze oskar żo ne go. § 3. Art. 334 § 2 sto su je się od po wied nio” – ibi�dem.

41 „§ 1. Sąd mo że od czy ty wać na roz pra wie głów nej wszel kie pro to ko ły prze słu cha nia świad ków
i oskar żo nych, spo rzą dzo ne w po stę po wa niu przy go to waw czym lub przed są dem al bo w in nym po stę -
po wa niu prze wi dzia nym przez usta wę, gdy bez po śred nie prze pro wa dze nie do wo du nie jest nie zbęd ne,
a żad na z obec nych stron te mu się nie sprze ci wia. § 2. Zgo da stro ny, któ rej ze zna nia lub wy ja śnie nia nie
do ty czą, jest zbęd na” – ibi�dem.

42 „§ 1. Na roz pra wie wol no od czy ty wać pro to ko ły oglę dzin i prze szu ka nia oraz opi nie in sty tu tów,
za kła dów, in sty tu cji lub bie głych, zło żo ne w to ku po stę po wa nia przy go to waw cze go lub są do we go.
§ 2. Wol no rów nież od czy ty wać in ne do ku men ty, a zwłasz cza za wia do mie nia o prze stęp stwie, da ne o ka -
ral no ści i da ne z wy wia du śro do wi sko we go” – ibi�dem, s. 130–131.

43 „Sę dzio wie orze ka ją na pod sta wie swe go prze ko na nia wy snu te go z prze pro wa dzo nych do wo dów
i opar te go na ich swo bod nej oce nie, z uwzględ nie niem wska zań wie dzy oraz do świad cze nia ży cio we -
go” – ibi�dem, s. 76.
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po zba wie nia wol no ści – co zo sta nie omó wio ne od ręb nie), usto sun ko wa nie się do niej
w tym miej scu jest zbęd ne.

Re wi zja obroń cy M[arii] Bie sia dow skiej po ru sza no wą kwe stię. Re wi zja wy ra ża po -
gląd, że de kret z dnia 12 XII 1981 r. nie obo wią zy wał przed da tą 14 XII 1981 r. (jest to
da ta ogło sze nia de kre tu w Dzien ni ku Ustaw) z uwa gi na treść ra ty fi ko wa ne go przez Pol -
skę [Mię dzy na ro do we go] Pak tu Praw Oby wa tel skich i Po li tycz nych. Po gląd ten jest błęd -
ny. Ra ty fi ko wa nie pak tu ma ten sku tek, że sy gna ta riusz zo bo wią zu je się wcie lić do swe go
usta wo daw stwa usta no wio ne w pak cie za sa dy. In kor po ra cja wszel kich za sad usta no wio -
nych w pak cie do pol skie go sys te mu praw ne go mo że się od być tyl ko w for mie prze wi -
dzia nej w art. 20 ust. 3 Kon sty tu cji PRLj, czy li w dro dze usta wy sej mo wej. Ra ty fi ko wa nie
ja kie go kol wiek pak tu przez pań stwo nie jest rów no znacz ne z tym, że za czy na on au to -
ma tycz nie, w mo men cie ra ty fi ka cji, funk cjo no wać w pań stwie ja ko źró dło sa mo dziel ne -
go pra wa. Nie za słu gu je na uwzględ nie nie in ny za rzut re wi zji, a mia no wi cie, że M[aria]
Bie sia dow ska nie obej mo wa ła swo ją świa do mo ścią te go, iż prze cho wy wa ny w jej piw -
ni cy po wie lacz i in ne urzą dze nia słu ży ły do dru ku sprzecz nych z pra wem ulo tek. M[aria]
Bie sia dow ska, jak usta lił sąd I in stan cji, uczest ni czy ła w ze bra niu w dniu 13 XII 1981 r.,
pod czas któ re go od czy ta no treść ulot ki przy wie zio nej z Ło dzi przez oskar żo nych T[ade -
usza] Ciel nia ka i St[ani sła wa] Kur ni ka oraz in ne oso by. Wszy scy ze bra ni po sta no wi li
ulot kę tę po wie lić po do ko na niu w niej pew nych zmian tre ścio wych, przy czym Bie sia -
dow ska spo rzą dzi ła ma try cę ulot ki (s. 3–4 uza sad nie nia). Ze bra nie w dniu 13 XII 1981 r.
by ło pierw szym ze bra niem. Za po wia da no na nim dal szą dzia łal ność. Tak więc M[aria]
Bie sia dow ska wie dzia ła, ja kim ce lom ma słu żyć po wie lacz, któ ry od tąd znaj do wał się
w jej piw ni cy na prze cho wa niu. Obo jęt ne dla oce ny wi ny oskar żo nej jest to, że klu cze
od piw ni cy oskar żo na prze ka za ła in nej oso bie. Z tych po wo dów sąd wo je wódz ki pra wi -
dło wo uznał M[arię] Bie sia dow ską za win ną do ko na nia przy pi sa ne go jej czy nu. 

Re wi zja obroń ców osk[ar żo ne go] St[ani sła wa] Kur ni ka za wie ra za rzu ty, do któ rych
Sąd Naj wyż szy już się usto sun ko wał. Z nie omó wio nych do tych czas kwe stii re wi zja wy -
su wa to, że St[ani sław] Kur nik nie miał świa do mo ści bez praw no ści swo je go dzia ła nia
w dniu 14 XII 1981 r. w go dzi nach ran nych. Na tle ze bra ne go ma te ria łu do wo do we go
moż na dojść do wnio sku, że świa do mość ta by ła wła śnie naj sil niej za zna czo na u St[ani -
sła wa] Kur ni ka i T[ade usza] Ciel nia ka. Ni czym nie pod wa żo ne zo sta ło to, że St[ani sław]
Kur nik [i] T[ade usz] Ciel niak oraz jesz cze dwie in ne oso by wy je cha ły 13 XII 1981 r. tak -
sów ką do Ło dzi, aby zo rien to wać się w sy tu acji. Tam oskar że ni by li świad ka mi in ter -
wen cji MO przed bu dyn kiem Za rzą du Re gio nal ne go NSZZ „So li dar ność” [Zie mi
Łódz kiej]. Stam tąd też przy wieź li ulot kę, któ rą pod czas wie czor ne go ze bra -
nia 13 XII 1981 r. po sta no wi li po wie lić i roz kol por to wać na te re nie dzia ła nia de le ga tu ry
te go związ ku, ma ją cej sie dzi bę w To ma szo wie Maz[owiec kim]. Z fak tu, że oskar żo ny
dzia łał w peł nej kon spi ra cji, wy pły wa do dat ko wy wnio sek, że miał on świa do mość, iż
dzia łal ność związ ku zo sta ła za wie szo na i że spo rzą dza nie ulo tek za wie ra ją cych fał szy -
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j Tak�w ory�gi�na�le. Przy wo ła ny art. 20 Kon sty tu cji PRL skła da się z dwóch ustę pów w brzmie niu:
„[Ust. 1.] Ini cja ty wa usta wo daw cza przy słu gu je Ra dzie Pań stwa, Rzą do wi i po słom. [Ust. 2.] Usta wy
uchwa lo ne przez Sejm pod pi su ją Prze wod ni czą cy Ra dy Pań stwa i jej Se kre tarz. Ogło sze nie usta wy
w Dzien ni ku Ustaw za rzą dza Prze wod ni czą cy Ra dy Pań stwa” – Kon sty tu cja Pol skiej Rze czy po spo li tej
Lu do wej uchwa lo na przez Sejm Usta wo daw czy w dniu 22 lip ca 1952 r. (DzU, 1952, nr 33, poz. 232,
s. 352).
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we wia do mo ści jest praw nie za bro nio ne. Z te go po wo du uzna nie wi ny St[ani sła wa] Kur -
ni ka w za kre sie mu przy pi sa nym nie na su wa wąt pli wo ści.

Roz po zna jąc re wi zję R[yszar da] Wę dry cho wi cza i Z[yg mun ta] Au gu sty nia ka, a tak -
że wnio sek obroń ców zgło szo ny przed Są dem Naj wyż szym co do Z[bi gnie wa] Ry chli -
ka, T[ade usza] Ciel nia ka i Rb[yszar da] Tro chy w za kre sie ka ry, Sąd Naj wyż szy uznał, że
za cho dzi obec nie moż li wość za sto so wa nia do tych oskar żo nych do bro dziej stwa wa run -
ko we go za wie sze nia wy ko na nia wy mie rzo nych im kar po zba wie nia wol no ści.

Oprócz zmie nio nej sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej za wa run ko wym za wie sze niem
orze czo nych kar po zba wie nia wol no ści prze ma wia ły tak że obec ne po sta wy oskar żo nych.
By ła o tym mo wa przy oce nie re wi zji pro ku ra to ra. Areszt tym cza so wy uchy lo ny zo stał
co do wszyst kich oskar żo nych w dniu 28 V 1982 r. Ze zło żo nych przed Są dem Naj wyż -
szym do ku men tów wy ni ka, że oskar żo ny R[yszard] Wę dry cho wicz pod jął pra cę w spół -
dziel ni na tych miast po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go i pra cu je tam na dal, z prze rwą
przy pa da ją cą na okres tym cza so we go aresz to wa nia. Oskar żo ny jest oj cem trój ki dzie ci
w wie ku do 3 lat […]k. Oskar żo ny Z[yg munt] Au gu sty niak pod jął pra cę 31 ma ja 1982 r.
na sta no wi sku fel cze ra me dy cy ny w Prze my sło wym Spe cja li stycz nym Ze spo le Opie ki
Zdro wot nej w To ma szo wie [Ma zo wiec kim]. Z pra cy wy wią zu je się b[ar dzo] do brze […]k.
Oskar żo ny Z[bi gniew] Ry chlik pod jął pra cę w dniu 13 wrze śnia 1982 r. ja ko apa ra to wy
for mo wa nia włó kien. Opi nię z pra cy ma b[ar dzo] do brą. Rów no cze śnie oskar żo ny ten jest
uczest ni kiem stu dium dok to ranc kie go na Wy dzia le Pra wa Uni wer sy te tu Łódz kie go. Ma
na utrzy ma niu trzy na sto let nie dziec ko. T[ade usz] Ciel niak pod jął pra cę z dniem 1 czerw -
ca 1982 r. Opi nię ma b[ar dzo] do brą. Ma dwo je dzie ci w wie ku 9 i 13 lat.

Z przy to czo nych do ku men tów wy ni ka, że wszy scy oskar że ni (z wy jąt kiem Z[bi gnie -
wa] Ry chli ka) pod ję li pra cę w cią gu 3 dni od da ty opusz cze nia za kła du kar ne go w tych
sa mych co przed aresz to wa niem miej scach pra cy. Je dy nie Z[bi gniew] Ry chlik zmie nił
miej sce pra cy oraz za wód. Uprzed nio pra co wał on ja ko rad ca praw ny, a obec nie ja ko
apa ra to wy. Trze ba mieć na wzglę dzie, że oskar że ni przez okres dwóch mie się cy prze by -
wa li w aresz cie. Oko licz ność ta nie wąt pli wie wy cho waw czo po dzia ła ła na oskar żo nych.
Wska za ne wy żej oko licz no ści w po łą cze niu z do bry mi opi nia mi w miej scach za miesz -
ka nia i do tych cza so wą nie ka ral no ścią po zwa la ją za sad nie przy pusz czać, że oskar że ni
na dro gę prze stęp stwa nie wró cą i bę dą w przy szło ści prze strze gać po rząd ku praw ne go.

Re wi zja pro ku ra to ra do ty czą ca M[arii] Pio tro wicz, wo bec któ rej sąd umo rzył po stę -
po wa nie z uwa gi na treść art. 26 § 1 kk, rów nież nie za słu gu je na uwzględ nie nie. Sąd
wo je wódz ki za sad nie uznał, że dzia łal ność tej oskar żo nej by ła krót ko trwa ła i jej udział
w two rze niu pierw szej ulot ki był mar gin[al ny], czy sto tech nicz ny. Re wi zja pro ku ra to ra
upa tru je w fak cie prze ka za nia W[ie sła wo wi] Psu to wi ulo tek ra no dnia 14 XII 1981 r. nie
ty le wo lę od stą pie nia od dal szej dzia łal no ści, ile oba wę przed ujaw nie niem ulo tek pod -
czas byt no ści oskar żo nej u dy rek to ra, przez któ re go zo sta ła we zwa na. Z tym sta no wi -
skiem moż na się zgo dzić, lecz ma prze cież zna cze nie i to, że gdy nie bez pie czeń stwo
ujaw nie nia ulo tek przy oskar żo nej mi nę ło, oskar żo na nie kon ty nu owa ła już żad nej współ -
pra cy z po zo sta ły mi oskar żo ny mi.

Obo jęt ne jest przy tym, czy czyn ni kiem po wstrzy mu ją cym ją by ła oba wa, iż zo sta nie
ujaw nio na przez wła dzę, czy in ne wzglę dy. W każ dym bądź ra zie za nie cha nie dzia ła -
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k Frag�ment�po�mi�nię�ty�przez�au�to�rów.
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nia – nie zbyt ak tyw ne go – na stą pi ło z wo li sa mej oskar żo nej, co stwa rza ło wa run ki
do umo rze nia po stę po wa nia kar ne go przez sąd wo je wódz ki.

Gdy cho dzi o kwe stię kwa li fi ka cji praw nej czy nu z art. 48 De kre tu z 12 XII 1981 r.
o sta nie wo jen nym, Sąd Naj wyż szy przy chy lił się do zgod ne go wnio sku stron i wy eli mi -
no wał z pod sta wy praw nej ska za nia art. 48 ust. 3 de kre tu. Ustęp 3 art. 48 de kre tu sto su -
je się do sy tu acji, gdy fał szy we wia do mo ści są w ce lu roz po wszech nie nia spo rzą dza ne,
gro ma dzo ne, prze cho wy wa ne, prze wo żo ne, prze no szo ne w for mie pi sma, dru ku lub na -
gra nia.

Dzia ła nie oskar żo nych wy szło już po za ra my za bro nio ne (art. 48 ust. 3 de kre tu), po -
nie waż fi zycz nie roz kol por to wa li oni kil ka na kła dów ulo tek, a zat[e]m ma do nich za -
sto so wa nie tyl ko art. 48 ust. 2 de kre tu.

Po za tym na mo cy usta wy z dnia 29 XII 1982 r. (DzU, nr 45, poz. 290) sąd za są dził
od oskar żo nych przy pa da ją ce od nich opła ty i kosz ty po stę po wa nia za II in stan cję.

Z przy to czo nych po wo dów Sąd Naj wyż szy orzekł jak wy żej.

lNa ory gi na le wła ści we pod pi sy
Za zgod ność:
łkier[ownik] Sekr[eta ria tu] Wy dzia łu SNm

Źró�dło:�AIPN�Łd, 50/1,�t. 5,�k. 182–195,�mps.
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l Obok�okrą�gła�pie�częć�z go�dłem:�Sąd Naj wyż szy. 5.
ł W le�wym�dol�nym�ro�gu�pie�częć�o tre�ści:�Ty tuł wy ko naw czy – od pis post[ano�wie�nia] praw[omoc�ne�-

go] wy da no dn[ia] 6 IV [19]83 r. R[yszard] Tro cha, bez po bie ra nia opła ty. Otrzy ma łem(am) dn[ia], Pod -
pis – opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem. Da�tę,�imię�i na�zwi�sko,�for�mę�od�bio�ru�od�pi�su�wpi�sa�no�od�ręcz�nie.

m Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis.

15_Kolasa_Pilarski:PA IPN 11  01.07.2019  14:29  Strona 363



S T R E S Z C Z E N I E

Wy miar spra wie dli wo ści w okre sie sta nu wo jen ne go stał się – obok apa ra tu bez pie czeń stwa
pań stwa – jed nym z głów nych na rzę dzi wy ko rzy sty wa nych przez wła dze ko mu ni stycz ne do zwal -
cza nia NSZZ „So li dar ność”. Oma wia ny w ar ty ku le pro ces był kon se kwen cją roz pra co wa nia przez
Służ bę Bez pie czeń stwa gru py związ kow ców za an ga żo wa nych w druk i kol por taż na te re nie To -
ma szo wa Ma zo wiec kie go nie le gal nych ma te ria łów. Dwa mie sią ce póź niej Woj sko wa Pro ku ra tu ra
Gar ni zo no wa w Ło dzi na pod sta wie De kre tu z dnia 12 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym wszczę -
ła śledz two pod za rzu tem kon ty nu owa nia dzia łal no ści za wie szo ne go związ ku, roz po wszech nia nia
„fał szy wych wia do mo ści” mo gą cych wy wo łać „nie po kój pu blicz ny lub roz ru chy” oraz re da go wa -
nia, dru ku i kol por ta żu ma te ria łów bez de bi to wych. Aresz to wa no łącz nie 12 osób, prze słu cha no
53 świad ków i prze pro wa dzo no 33 prze szu ka nia. Roz pra wy przed Są dem Wo je wódz kim w Piotr -
ko wie Try bu nal skim od by ły się 17–19, 26 i 28 ma ja 1982 r. Na ka rę 2 lat bez względ ne go po zba -
wie nia wol no ści zo sta ły ska za ne 4 oso by, wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia ka ry sąd za sto so -
wał wo bec 6 osób, wo bec jed nej po stę po wa nie umo rzył, a jed ną – unie win nił. Sąd Naj wyż szy
12 stycz nia 1983 r. za wie sił na 4 la ta wy ko na nie wy ro ków wię zie nia, wo bec po zo sta łych osób
utrzy ma no w mo cy wy rok piotr kow skie go są du. Po upad ku sys te mu ko mu ni stycz ne go w Pol sce
moż li we sta ło się unie win nie nie ska za nych, co SN uczy nił 27 ma ja 1993 r.

Słowa kluczowe: represje komunistyczne, stan wojenny, NSZZ „Solidarność”, procesy
polityczne, wymiar sprawiedliwości, Sąd Wojewódzki, Sąd Najwyższy, wyrok, pozbawienie
wolności, Tomaszów Mazowiecki.

S U M M A R y

During the period of martial law, the judicial administration became – apart from the state
security apparatus – one of the main tools used by the communist authorities to combat NSZZ
“Solidarność”. The process discussed in the article was a consequence of the Security Service’s
disclosure of a group of trade unionists involved in printing and distributing illegal materials in
Tomaszów Mazowiecki. Two months later, the Military Garrison Prosecutor’s Office in Łódź, on
the basis of the Decree of 12 December 1981 on martial law, opened an investigation into an alleged
continuation of the suspended union, spreading “false messages” that could cause “public anxiety
or riots” and editing, printing and distributing materials in a second print. A total of 12 people were
arrested, 53 witnesses were questioned, and 33 searches were carried out. The trials before the
Provincial Court in Piotrków Trybunalski took place on 17–19, 26 and 28 May 1982. Four persons
were sentenced to two years in prison. A conditional suspension of the sentence was applied by the
court in relation to 6 people. In relation to one person, the proceedings were discontinued, and one
person was acquitted of the charges. On 12 January 1983, the Supreme Court suspended execution
of the imprisonment sentences for four years, whilst the judgment of the Piotrków court was upheld
in relation to the other defendants. After the collapse of the communist system in Poland it became
possible to acquit the convicts, which the Supreme Court effected on 27 May 1993.

Key words: communist repression, martial law, NSZZ “Solidarność”, political processes,
judicial system, Provincial Court, Supreme Court, sentence, imprisonment, Tomaszów Mazowiecki.
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Bartosz Nowożycki, 
Teoria i praktyka archiwistyki USA, 
Warszawa 2017, ss. 285 

Wdo rob ku ar chi wi sty ki pol skiej ostat nich lat bra ku je
pu bli ka cji oma wia ją cych dokonania na uko we śro -
do wisk ar chi wal nych spo za Pol ski. Swe go ro dza ju

wy jąt kiem jest pra ca dr. Bar to sza No wo życ kie go wy da na
w 2017 r. przez Na czel ną Dy rek cję Ar chi wów Pań stwo wych. 

Książ ka prze kro jo wo trak tu je o pro ble ma ty ce teo rii i me -
to dy ki ar chi wal nej w Sta nach Zjed no czo nych. W pierw szym
roz dzia le pt. „Ar chi wum Na ro do we w la tach 1934–2009” au -
tor skon cen tro wał się na przy bli że niu czy tel ni ko wi hi sto rii Ar -
chi wum Na ro do we go USA. Na le ży wspo mnieć, że w 1934 r.
ar chi wi sty ka ame ry kań ska wy od ręb ni ła się od bi blio te ko znaw -
stwa. Koń co wa ce zu ra roz dzia łu, rok 2009, wią że się na to miast
z po wo ła niem Da vi da S. Fer rie ro na sta no wi sko dy rek to ra Ar chi wum Na ro do we go.
W swo jej pu bli ka cji No wo życ ki opi su je jed nak hi sto rię ame ry kań skiej ar chi wi sty ki
od koń ca XVIII w., o czym czy tel nik mo że się do wie dzieć do pie ro po lek tu rze książ ki.
Zaj mu ją ce są na przy kład za war te w pierw szym pod roz dzia le dzie je in sty tu cji fe de ral -
nych od po wie dzial nych za prze cho wy wa nie do ku men tów. Wy da je się, że do brym roz -
wią za niem by ło by umiesz cze nie in for ma cji o ra mach chro no lo gicz nych ca łej pra cy już
w jej ty tu le, co po zwo li ło by na unik nię cie pew nej dez orien ta cji czy tel ni ków. War to za -
tem w następnym wy da niu książ ki wy od ręb nić pod roz dział pierw szy i stwo rzyć z nie go
– oczy wi ście po me ry to rycz nym roz wi nię ciu – no wy roz dział wpro wa dza ją cy.

W ko lej nych pod roz dzia łach przed sta wio no or ga ni za cję i dzia łal ność Ar chi wum Na -
ro do we go oraz per so nel w nim za trud nio ny, a tak że scha rak te ry zo wa no za sób ar chi wal -
ny i spo so by je go na ra sta nia. Ostat ni pod roz dział trak tu je o sys te mie kształ ce nia
ame ry kań skich ar chi wi stów. Róż ni się on od eu ro pej skie go, po nie waż w ich edu ka cji już
od wcze snych lat sie dem dzie sią tych XX w. kła dzie się du ży na cisk na wy ko rzy sta nie na -
rzę dzi i roz wią zań in for ma tycz nych.

Nie zwy kle in te re su ją cy i war to ścio wy jest roz dział II, „Pod sta wo we in sty tu cje ame -
ry kań skie go pra wa ar chi wal ne go”, któ ry w ca ło ści po świę co no cha rak te ry sty ce in sty tu -
cji wcho dzą cych w skład sie ci ar chi wal nej USA. W dal szej czę ści te go roz dzia łu au tor
skon cen tro wał się na omó wie niu bi blio tek pre zy denc kich i ich ro li w kształ to wa niu oraz
prze cho wy wa niu za so bu ar chi wal ne go Sta nów Zjed no czo nych. Zaj mu ją cy jest pod roz -
dział – na le ży ża ło wać, że za le d wie jed no stro ni co wy – przed sta wia ją cy ro lę i zna cze nie
fun du szu po wier ni cze go Ar chi wum Na ro do we go USA, któ ry w istot ny spo sób wspie ra
fi nan so wo je go dzia łal ność. Szko da, że o tym po za bu dże to wym roz wią za niu or ga ni za -
cyj nym jest tak nie wie le pu bli ka cji. Au tor zwró cił tak że uwa gę na funk cjo no wa nie Na -
ro do wej Ko mi sji Pu bli ka cji Hi sto rycz nych i Do ku men ta cji, któ ra dzia ła w ra mach
struk tu ry Ar chi wum Na ro do we go i wspie ra po li ty kę hi sto rycz ną Sta nów Zjed no czo nych.
W dal szej czę ści roz dzia łu No wo życ ki omó wił rów nież znaczne kom pe ten cje – po wo ły -
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wa ne go przez pre zy den ta za zgo dą Se na tu – Ar chi wi sty USA. Przy bli żył m.in. je go kom -
pe ten cje zwią za ne z pra wem do ogła sza nia ak tów praw nych. Jest to nie zwy kle waż na
pre ro ga ty wa, gdyż każ dy uchwa lo ny akt praw ny jest przez nie go pub li ko wa ny. Na le ży
pod kre ślić, że No wo życ ki w spo sób bar dzo czy tel ny omó wił ca ły skom pli ko wa ny pro -
ces de cy zyj ny zmie rza ją cy do pu bli ka cji nor ma ty wu. Ostat nie dwa pod roz dzia ły mniej
od no szą się do aspek tów for mal no praw nych, a bar dziej do spo so bu za rzą dza nia do ku -
men ta cją na po zio mie fe de ral nym, w tym do kwe stii zwią za nych z bra ko wa niem do -
kumen ta cji.

Jak już wspo mnia no, w roz dzia le II omó wio no for mal no praw ne aspek ty funk cjo no -
wa nia in sty tu cji ar chi wal nych w USA. Czy tel nik ma za tem moż li wość po rów na nia roz -
wią zań or ga ni za cyj nych oraz za kre su kom pe ten cji pla có wek ame ry kań skich z sys te ma mi
sto so wa nymi np. w Eu ro pie. Nie mniej jed nak nie któ re za gad nie nia zo sta ły po trak to wa -
ne nie co zbyt po wierz chow nie, wręcz sy gnal nie, za tem czę sto nie otrzy mu je on peł nej
por cji in for ma cji o po ru sza nych za gad nie niach. War to zwró cić uwa gę na fakt, że No wo -
życ ki, oma wia jąc kwestie for mal no praw ne, po wo łu je się przede wszyst kim na Ko deks
Sta nów Zjed no czo nych (Pu blic Prin ting and Do cu ments, ti tle 44 Uni ted Sta tes Co de
– USC), któ ry re gu lu je pod sta wy funk cjo no wa nia Ar chi wum Na ro do we go. Nie przy wo -
łu je za to in nych pu bli ka cji ame ry kań skich, w tym in ter pre ta cji prze pi sów i wy kład ni
praw nych. Bez wąt pie nia pod nio sło by to war tość pra cy.

Ostat nie dwa roz dzia ły (III: „Dzie je ame ry kań skiej teo rii ar chi wal nej” i IV: „Ame ry -
kań ska me to dy ka ar chi wal na”) to bez wąt pie nia naj waż niej sze czę ści re cen zo wa nej książ -
ki, któ re zaj mu ją bli sko po ło wę pra cy. No wo życ ki opi sał w nich pro ble ma ty kę ba dań
ar chi wal nych i przy bli żył dys ku sje, ja kie to czy ły się w cią gu dzie się cio le ci wśród ba da -
czy zaj mu ją cych się za rów no bi blio te ko znaw stwem, in for ma cją na uko wą, jak i ar chi wi -
sty ką. Wska zał na sil ne wpły wy eu ro pej skie da ją ce pod wa li ny pod teo rię i me to dy kę
ame ry kań ską. Już na po cząt ku roz dzia łu III cel nie za uwa żył, że „teo rię ar chi wal ną w Sta -
nach Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej, po dob nie jak w in nych kra jach, kształ to wa ły
od koń ca XIX w. trzy czyn ni ki: zmia ny pa ra dyg ma tów […], roz wój tech no lo gicz ny oraz
tren dy w ba da niach hi sto rycz nych”1. Przed sta wił rów nież roz wa ża nia ame ry kań skich ba -
da czy znaj du ją ce swo je opar cie w spe cy fi ce ar chi wów USA. Cie ka wie omó wił np. za -
gad nie nia zwią za ne z ewo lu cją ro zu mie nia po ję cia „pro we nien cja” i moż li wo ści je go
prak tycz ne go za sto so wa nia, po nie waż – jak słusz nie za uwa żył – teoria archiwalna jest
bar dzo moc no skon cen tro wa na na za gad nie niach prak tycz nych, zwią za nych z za rzą dza -
niem do ku men ta cją, a mniej na roz wa ża niach teo re tycz nych. Au tor przy bli żył po glą dy
po szcze gól nych na ukow ców oraz wska zał na naj waż niej sze pu bli ka cje, któ re grun tow -
nie zmie ni ły po dej ście do za rzą dza nia do ku men ta cją ar chi wal ną. Ma to oczy wi ście zwią -
zek z krót ką – przy naj mniej jak na wa run ki eu ro pej skie – hi sto rią Sta nów Zjed no czo nych
i po czu ciem świa do mo ści co do ro li i zna cze nia do ku men tów ja ko trwa łych ele men tów
na ro do wej toż sa mo ści. War to pod kre ślić, że au tor przy wo łał w swo jej książ ce wszyst kie
najistotniejsze oso by kształ tu ją ce pod sta wy ame ry kań skiej ar chi wi sty ki, a tak że się gnął
do naj waż niej szych pu bli ka cji ma ją cych wpływ na jej roz wój. Jest to o ty le waż ne, że
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1 B. No wo życ ki, Teo�ria�i prak�ty�ka�ar�chi�wi�sty�ki�USA, War sza wa 2017, s. 119. Au tor po wo łał się na pu -
bli ka cję J. Ri de ne ra, From�Po�lders�to�Post�mo�der�nism.�A Con�ci�se�Hi�sto�ry�of�Ar�chi�val�The�ory, Du luth 2009
oraz H.T. Pin ket ta, Ame�ri�can�Ar�chi�val�The�ory, „The Ame ri can Ar chi vist” 1980, vol. 44, nr 3.

16_Recenzje:PA IPN 9  01.07.2019  14:30  Strona 366



w to ku kształ ce nia ar chi wi stów w Pol sce teo ria ar chi wal na jest trak to wa na, nie ste ty, dość
po wierz chow nie i kon cen tru je się na omó wie niu kil ku wy bra nych przy kła dów eu ro pej -
skich. Stu den ci przez to w za sa dzie nie ma ją oka zji po znać efek tów prac ame ry kań skich
ar chi wi stów. Tę lu kę bez wąt pie nia wy peł nia re cen zo wa na książ ka.

Me to dy ka, po dob nie jak za gad nie nia zwią za ne z teo rią ar chi wal ną, rów nież jest sil -
nie osa dzo na w re aliach prak tycz nych. No wo życ ki słusz nie za uwa żył, że „ame ry kań ska
me to dy ka ar chi wal na kon cen tru je się wo kół za gad nień prak tycz nych, zwią za nych z pro -
ce sem kwa li fi ka cji, po rząd ko wa nia i opi su akt”2. Po moc ne dla czy tel ni ka te go roz dzia łu
są przy go to wa ne przez au to ra licz ne sche ma ty ilu stru ją ce po szcze gól ne pro ce sy za cho -
dzą ce w ar chi wach. Skon cen tro wał się on przede wszyst kim na omó wie niu za gad nień
zwią za nych z se lek cją ar chi wal ną, po rząd ko wa niem i opra co wy wa niem akt, ich udo stęp -
nia niem oraz kon ser wa cją. W ostat nim pod roz dzia le zo sta ły po ru szo ne kwe stie zwią za -
ne z do ku men ta cją elek tro nicz ną.

War te od no to wa nia są bez wąt pie nia anek sy, szcze gól nie te ozna czo ne nu me ra mi
I–III, któ re nio są ze so bą wie le cen nych in for ma cji. Umiesz czo no w nich wy kaz ka dry
kie row ni czej Ar chi wum Na ro do we go USA w la tach 1934–2009, ze sta wio no ar chi wa fe -
de ral ne i sta no we, a tak że wy ja śnio no ame ry kań skie ter mi ny ar chi wal ne i kan ce la ryj ne.
Słow nik spe cja li stycz nych po jęć uży wa nych w ar chi wi sty ce ame ry kań skiej – jak wska -
zu je sam au tor – jest uzu peł nie niem ter mi nów an glo ję zycz nych za war tych w Pol�skim
słow�ni�ku�ar�chi�wal�nym�z 1974 r.3 Nie mniej jed nak po da nie ich w jed nym miej scu mo że
być po moc ne dla osób zaj mu ją cych się ba da nia mi nad ar chi wi sty ką USA.

W anek sie czy tel nik znaj dzie też da ne te le adre so we ar chi wów funk cjo nu ją cych
na szcze blu fe de ral nym i sta no wym. Ze sta wie nie obej mu je in for ma cje o Ar chi wum Na -
ro do wym i je go od dzia łach, jak rów nież o fe de ral nych ar chi wach za kła do wych pod leg -
łych NA RA. W ta be li zna la zły się tak że in for ma cje o za kre sie te ry to rial nym tych
jed no stek. Idąc da lej, po da no da ne ad re so we bi blio tek pre zy denc kich i ar chi wów fe de -
ral nych z za so bem po wie rzo nym. Ja ko ostat nie ze sta wio no in for ma cje te le adre so we o ar -
chi wach sta no wych. W przy pad ku tych ostat nich nie co ra zi w oczy po wta rza nie w ru bry ce
„uwa gi” in for ma cji o za kre sie te ry to rial ne go od dzia ły wa nia da ne go ar chi wum sta no we -
go, po nie waż każ do ra zo wo ar chi wum sta no we ob słu gu je wy łącz nie kon kret ny stan. 

Do książ ki do łą czo no wy kaz sche ma tów, ta bel i wy kre sów, któ ry uła twia wy szu ki -
wa nie. Du żym man ka men tem jest na to miast nie umiesz cze nie w pra cy in dek su na zwisk.
W pu bli ka cjach na uko wych jest on po wszech ną prak ty ką, za tem je go brak na le ży po -
trak to wać ja ko zwy kłe nie do pa trze nie. W bi blio gra fii au tor wska zał na wszyst kie naj -
waż niej sze po zy cje do ty czą ce ar chi wi sty ki USA. Na koń cu książ ki za miesz czo no
stresz cze nie w ję zy ku an giel skim, któ re w przy pad ku po waż nych prac na uko wych sta je
się obo wią zu ją cym stan dar dem. 

Na za koń cze nie war to wspo mnieć, że pu bli ka cja zo sta ła przy go to wa na (oprócz wer -
sji pa pie ro wej) rów nież w for mie cy fro wej (pdf, epub, mo bi), któ rą bez płat nie moż na po -
brać ze stro ny Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych4. 
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2 B. No wo życ ki, op.�cit., s. 147. 
3 Pol�ski�słow�nik�ar�chi�wal�ny, red. W. Ma cie jew ska, War sza wa 1974.
4 Zob. https://www.ar chi wa.gov.pl/pl/ak tu al no sci/4668-teo ria -i -prak ty ka -ar chi wi sty ki -usa -naj now -

sza -pu bli ka cja -ndap (do stęp 23 IX 2018 r.).
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Po zy cji o tak du żym ła dun ku po znaw czym, szcze gól nie w za kre sie do ty czą cym teo -
rii i me to dy ki ar chi wal nej, jest zde cy do wa nie zbyt ma ło. Aż się pro si, by po dob ne syntezy
po wsta ły w od nie sie niu tak że i do in nych kra jów. Do dat ko wo – co war to pod kre ślić
– książ ka jest na pi sa na w przy stęp ny spo sób, dzię ki cze mu moż na trak to wać ją nie tyl ko
ja ko swe go ro dza ju pod ręcz nik dla stu den tów ar chi wi sty ki, lecz tak że cie ka wą lek tu rę
hi sto rycz ną. Nie licz ne nie do cią gnię cia wska za ne po wy żej nie wpły wa ją za sad ni czo
na po zy tyw ną oce nę re cen zo wa ne go wy daw nic twa.

Ra�fał�Leś�kie�wicz�
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Pomnikowa Michalina?
Uwagi na marginesie książki Piotra Ossowskiego,
Czerwona Michalina. 
Michalina Tatarkówna-Majkowska. 
Prządka – działaczka – łodzianka, Łódź 2017, ss. 300 

Nie daw no wy da na bio gra fia Mi cha li ny Ta tar ków ny -
-Maj kow skiej wy wo łu je mie sza ne uczu cia1. Chy ląc
czo ła przed ogro mem pra cy, któ ry au tor wy ko nał

w bi blio te kach i ar chi wach, nie mo że my za ra zem uciec od py -
ta nia, czy przy pad kiem nie dał się uwieść źró dłom, któ re prze -
czy tał.

„Dro�gi�i bez�dro�ża”�bio�gra�fi�sty�ki�lu�dzi�wła�dzy

W ogrom nej licz bie pu bli ka cji po świę co nych naj now szej
hi sto rii Pol ski wy da wa nych w ostat nich la tach bio gra fi sty ka
znaj du je waż ne, choć nie aż tak eks po no wa ne miej sce, jak by
się mo gło wy da wać. Go rzej jest na to miast z bio gra fi sty ką przed sta wi cie li ko mu ni stycz -
ne go apa ra tu wła dzy2. Ta for ma upra wia nia re flek sji o prze szło ści na dal ucho dzi za trud -
ną i wy ma ga ją cą, a za ra zem wiel ce nie wdzięcz ną, gdyż uwi kła ną naj czę ściej w bie żą ce
spo ry ide owe. Spra wa do dat ko wo kom pli ku je się, kie dy bo ha ter lub bo ha ter ka jest po -
sta cią wy my ka ją cą się ła twym oce nom. Au to rzy, któ rzy po dej mu ją te go ro dza ju wy zwa -
nie, z gó ry nie ja ko mu szą się li czyć z tym, że ich pra ca nie za do wo li do koń ca ni ko go.
Po msto wać bę dą za rów no ci, któ rzy da ną po stać da rzą sza cun kiem, jak i ci, któ rzy nie
znaj du ją w niej ni cze go po zy tyw ne go. Nie dzi wi za tem, że po ja wia ją ce się po 1989 r. ko -
lej ne pró by zmie rze nia się z ży cio ry sa mi kon kret nych człon ków pe ere low skiej eli ty wy -
wo ły wa ły nie kie dy skraj nie ostre re ak cje3.
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1 P. Ossow ski, Czer�wo�na�Mi�cha�li�na.�Mi�cha�li�na�Ta�tar�ków�na�-Maj�kow�ska.�Prząd�ka�–�dzia�łacz�ka�–�ło�-
dzian�ka, Łódź 2017.

2 Zob. m.in.: A. Gar lic ki, Bo�le�sław�Bie�rut, War sza wa 1994; P. Mach ce wicz, Wła�dy�sław�Go�muł�ka,
War sza wa 1995; K. Le sia kow ski, Mie�czy�sław�Mo�czar�„Mie�tek”.�Bio�gra�fia�po�li�tycz�na, War sza wa 1998;
E. Kra suc ki, Mię�dzy�na�ro�do�wy�ko�mu�ni�sta.�Je�rzy�Bo�rej�sza�–�bio�gra�fia�po�li�tycz�na, War sza wa 2009; A. Pacz -
kow ski, Trzy�twa�rze�Jó�ze�fa�Świa�tły.�Przy�czy�nek�do hi�sto�rii�ko�mu�ni�zmu�w Pol�sce, War sza wa 2009; A. So -
bór -Świ der ska, Ja�kub�Ber�man.�Bio�gra�fia�ko�mu�ni�sty, War sza wa 2009; J. Eisler, Sied�miu�wspa�nia�łych.
Po�czet�pierw�szych�se�kre�ta�rzy�KC�PZPR, War sza wa 2014; M. Szu mi ło, Ro�man�Za�mbrow�ski 1909–1977.
Stu�dium�z dzie�jów�eli�ty�ko�mu�ni�stycz�nej�w Pol�sce, War sza wa 2014; P. Ko wal, M. Cie ślik. Ja�ru�zel�ski.�Ży�-
cie�pa�ra�dok�sal�ne, Kra ków 2015. Spe cy ficz ną for mą por tre tu lu dzi z ko mu ni stycz ne go es ta bli sh men tu
są na dal in spi ru ją ce wy wia dy, ja kie prze pro wa dza ła z ni mi Te re sa To rań ska: eadem, Oni, War sza wa 2004;
eadem, By�li, War sza wa 2006.

3 P. Gon tar czyk, Fał�szy�wa� bio�gra�fia� –� Krzysz�tof� Le�sia�kow�ski,� Mie�czy�sław�Mo�czar� „Mie�tek”.
Biografia�po�li�tycz�na,�War�sza�wa 1998�[rec.], „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 1999, nr 13, s. 285–303;
A. Du dek, Mie�czy�sław�Mo�czar�„Mie�tek”.�Bio�gra�fia�po�li�tycz�na,�Krzysz�tof�Le�sia�kow�ski,�War�sza�wa 1998
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Au tor re cen zo wa nej pra cy po sta no wił zmie rzyć się z te ma tem fa scy nu ją cym i wcześ -
niej nie podej mo wa nym, czy li ży cio ry sem dzia łacz ki par tyj nej, któ ra przez wie le lat sym -
bo li zo wa ła rzą dy PZPR w Ło dzi. Książ ka, któ ra wy szła spod je go pió ra, jest pró bą
bio gra fii po li tycz nej – ze wszyst ki mi kon se kwen cja mi te go wy bo ru. W opo wie ści Pio tra
Ossow skie go do mi nu je za tem Ta tar ków na po li tyk nad Ta tar ków ną czło wie kiem, acz kol -
wiek au tor po dej mu je pew ne sta ra nia – w szcze gól no ści w roz dzia łach pierw szym i ostat -
nim – aby przed sta wić nam czy sto ludz ki wy miar bio gra fii swo jej bo ha ter ki. W tym
kon tek ście pod ty tuł pra cy Prząd�ka�–�dzia�łacz�ka�–�ło�dzian�ka jest tro chę my lą cy i zda je
się być pa ra fra zą te go, co na te mat swo je go ży cia są dzi ła sa ma naj bar dziej za in te re so -
wa na, np. w wy wia dach pu bli ko wa nych w PRL. Wy da je się, że le piej isto tę pod ję te go
przez Ossow skie go tru du od da ło by odro bi nę zgra ne, ale tra fia ją ce w punkt do pre cy zo -
wa nie: „Pró ba bio gra fii po li tycz nej”4. 

Pa ra dok sal nie jed nak tria da, któ rą po słu żył się au tor w pod ty tu le, zwra ca na szą uwa -
gę na spra wę klu czo wą w od bio rze każ dej bio gra fii, czy li kry tycz ne go po dej ścia do przed -
mio tu ba dań, w tym na de wszyst ko do kre acji, ja ką nie wąt pli wie jest ży cio rys po li ty ka
opo wia da ny przez nie go sa me go. Otóż stu diu jąc przy wo ły wa ne wcze śniej wy wia dy, moż -
na od nieść wra że nie, że na dłu go przed na ro dzi na mi ta kich dzie dzin jak cho ciaż by współ -
cze sne pu�blic�re�la�tions�Mi cha li na Ta tar ków na, czy li prząd ka z ukoń czo ny mi sied mio ma
kla sa mi szko ły po wszech nej, oka za ła się na tu ral nym ta len tem w kwe stii sku tecz ne go bu -
do wa nia swo je go wi ze run ku. Oczy wi ście – na wet przy za cho wa niu wszel kich pro por -
cji – da le ko jej w tym ob sza rze do ma estrii (oraz do stęp nych środ ków i cza su) ta kich
przed sta wi cie li ko mu ni stycz ne go es ta bli sh men tu jak Edward Gie rek, Woj ciech Ja ru zel -
ski czy Mie czy sław Ra kow ski5. Nie mniej rów nież ona – na mia rę swo ich moż li wo ści
oraz po li tycz nych wpły wów – przez wie le lat bu do wa ła ob raz „rów nia chy” i przede
wszyst kim lo kal nej pa triot ki, któ ra ro bi ła, co mo gła, aby w skraj nie trud nych wa run kach
dbać o po myśl ność „zwy kłych lu dzi”.

Nie ozna cza to oczy wi ście, że sia da jąc do pi sa nia bio gra fii przed sta wi cie la ko mu ni -
stycz nej eli ty wła dzy, z miej sca od rzu ca my wszyst ko, co da na oso ba mia ła (lub ma na -
dal) do po wie dze nia na te mat swo je go ży cia i ka rie ry. Nie mo że my jed nak – przy naj mniej
nie po win ni śmy – bez kry tycz nie przyj mo wać opty ki na szych bo ha te rów. Aby zro zu mieć
ich ży cie i wy bo ry, po win ni śmy ra czej z du żym dy stan sem pod cho dzić do te go, co sa mi
mie li do po wie dze nia, i ich re la cje czy przy ta cza ne ar gu men ty nie ustan nie kon fron to wać
z in ny mi punk ta mi wi dze nia. Te ostat nie mo że my ro zu mieć za rów no li te ral nie – ja ko od -
wo ła nie do re la cji in nych bo ha te rów epo ki, jak i sze rzej – ja ko kry tycz ną pra cę z po wsta -
łą do tej po ry li te ra tu rą przed mio tu. W tym przy pad ku w pierw szej ko lej no ści po win ni śmy
się sku pić na pra cach po świę co nych sa mej epo ce PRL oraz bio gra fiach osób z ko mu ni -

[re�cen�zja], „Dzie je Naj now sze” 1998, nr 3, s. 222–225; J. No wak -Je zio rań ski, Bar�wy�Miet�ka, „Po li -
tyka” 1998, nr 42, s. 82–84 – por. J. Eisler, Przed�mo�wa [w:] K. Le sia kow ski, Mie�czy�sław�Mo�czar
„Mietek”…, s. 9–15.

4 Zob. m.in. wy wiad rze kę, któ ry z M. Ta tar ków ną -Maj kow ską prze pro wa dził – co waż ne – w okre -
sie kar na wa łu „So li dar no ści” Krzysz tof Tu row ski: idem, Ży�cie�mo�je, „ITD” 1981, nr 19, s. 15–16; idem,
Ży�cie�mo�je, „ITD” 1981, nr 20, s. 16–17. 

5 Zob. m.in.: M.F. Ra kow ski, Czas�na�dziei� i roz�cza�ro�wań, War sza wa 1985; J. Ro lic ki, Edward
Gierek�–�prze�rwa�na�de�ka�da.�Wy�wiad�rze�ka, War sza wa 1990; Ge�ne�rał.�Woj�ciech�Ja�ru�zel�ski�w roz�mo�wie
z Janem�Osiec�kim, War sza wa 2014.
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stycz ne go świecz ni ka. Wy da je się, że Ossow skie mu ta sztu ka, nie ste ty, chwi la mi nie
do koń ca się uda ła, o czym kil ka zdań po ni żej.

Kon�struk�cja

Książ ka skła da się z sied miu roz dzia łów. W pierw szym au tor opi sał lo sy swo jej bo -
ha ter ki aż do za koń cze nia II woj ny świa to wej. Z te go frag men tu pra cy do wia du je my się
przede wszyst kim o śro do wi sku, w ja kim wzra sta ła Ta tar ków na. Ossow ski, idąc za wska -
zów ka mi sa mej za in te re so wa nej, uwy pu kla kil ka czyn ni ków, któ re mia ły ukształ to wać
cha rak ter i pro fil ide owy przy szłej sze fo wej łódz kiej or ga ni za cji par tyj nej. Za naj waż -
niej sze uzna je jej ro bot ni cze po cho dze nie i do świad cze nie bie dy, któ re szyb ko za koń -
czy ło okres dzie ciń stwa i zmu si ło ją do pod ję cia pra cy w prze my śle włó kien ni czym, oraz
wpływ oj ca ak tyw nie dzia ła ją ce go w łódz kiej KPP. To wła śnie w tym okre sie mia ła na -
ro dzić się dzia łacz ka wraż li wa na krzyw dę i nie spra wie dli wość, któ ra nie boi się pu blicz -
nie pro te sto wać w obro nie słab szych. Wte dy tak że – po dob nie jak oj ciec – wią że się
z ru chem ko mu ni stycz nym. 

Roz dział dru gi po świę co ny jest po cząt kom ak tyw no ści Ta tar ków ny w po wo jen nym
apa ra cie wła dzy. Au tor prze pro wa dził na ten te mat ob szer ne kwe ren dy w ma te ria łach
par tyj nych i szcze gó ło wo oma wia ko lej ne eta py ka rie ry w okre sie bu do wa nia fun da men -
tów wła dzy lu do wej w Ło dzi. Tłu ma cząc jej za wrot ne wręcz po cząt ki, zwra ca uwa gę
na pro blem bra ków ka dro wych, któ ry spra wiał, że oso by z na wet nie wiel kim do świad -
cze niem w „pra cy par tyj nej” przed woj ną, mia ły w tej sy tu acji szan sę na szyb ki awans
w PPR. Su ge ru je tak że, że na re la tyw nie szyb ką – z per spek ty wy lo kal nej – ścież kę awan -
su Ta tar ków ny mo gło wpły wać za po trze bo wa nie wi ze run ko we par tii ko mu ni stycz nej
na sil ne ko bie ty u ste ru rzą dów. Nie ste ty, au tor nie po głę bia te go wąt ku, po prze sta jąc
na moc no la ko nicz nym stwier dze niu: „By ła ko bie tą, a PPR za mie rza ła przy cią gnąć
pod swój sztan dar jak naj wię cej osób tej płci”6. 

Roz dział trze ci to opis dwu let nie go okre su za sia da nia bo ha ter ki roz pra wy w fo te -
lu I se kre ta rza KW PZPR. Ossow ski wpi su je tę no mi na cję w pierw sze prze ja wy li be ra -
li za cji sys te mu po śmier ci Sta li na. Pod kre śla za an ga żo wa nie – wte dy już Ta tar ków ny -
-Maj kow skiej – w kwe stię ko lek ty wi za cji w Łódz kiem oraz wa gę, ja ką przy wią zy wa ła
do spraw ka dro wych. Do cho dzi do wnio sku, że umie jęt ne i szyb kie wy ko ny wa nie po le -
ceń pły ną cych z KC PZPR sta ło się dla niej prze pust ką do dal szej ka rie ry.

Ko lej ny frag ment pra cy do ty czy po sta wy „czer wo nej Mi cha li ny” w burz li wym okre -
sie „od wil ży”, któ ry zbiegł się z pierw szy mi mie sią ca mi spra wo wa nia przez nią funk -
cji I se kre ta rza KŁ PZPR. Wy da je się, że au tor słusz nie w jej na sta wie niu roz po zna je klucz
do dal szych lo sów swo jej bo ha ter ki w eli cie wła dzy. Ossow ski zwra ca uwa gę na fakt, że
wte dy wła śnie Ta tar ków na -Maj kow ska – pu blicz nie de kla ru jąc po par cie dla Ro ma na
Zambrow skie go – zwią za ła się z tzw. frak cją pu ła wian. Na stęp nie opi su je ko lej ne kry zy -
sy, z ja ki mi przy szło jej się zmie rzyć w Ło dzi w la tach 1956–1957, i od no to wu je, że wy -
szła z nich obron ną rę ką, głów nie dzię ki prag ma ty zmo wi i po li tycz nej ela stycz no ści.

Dwa ko lej ne roz dzia ły zo sta ły po świę co ne opisowi dzie wię cio let nich rzą dów Ta tar -
ków ny -Maj kow skiej w KŁ PZPR. Au tor po sta no wił po dzie lić ana li zę zgro ma dzo ne go
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6 P. Ossow ski, op.�cit., s. 59.
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przez sie bie ob szer ne go ma te ria łu źró dło we go na dwie czę ści. W roz dzia le pią tym kre śli
ob raz sze fo wej struk tur par tii w Ło dzi, któ ry na wią zu je do sche ma tów wy pra co wa nych
w roz dzia le dru gim. Ossow ski po dej mu je się za tem szcze gó ło wej re kon struk cji dzia łal -
no ści „pierw szej” na fo rum lo kal nym i cen tral nym par tii, w ła wach po sel skich oraz
w trak cie spra wo wa nia funk cji re pre zen ta cyj nych. Naj wię cej miej sca po świę ca za gad -
nie niom po li ty ki ka dro wej, któ re od twa rza przede wszyst kim po przez bez po śred nie od -
wo ły wa nie się do pro to ko łów ple num i eg ze ku ty wy łódz kiej or ga ni za cji par tyj nej. Ten
sam sche mat au tor przy jął w roz dzia le szó stym, któ ry jest pró bą re flek sji nad ro lą, ja ką
Ta tar ków na -Maj kow ska od gry wa ła rów no le gle (czy li w la tach 1955–1964) w ży ciu dru -
gie go co do licz by miesz kań ców mia sta PRL. W tym ob sza rze hi sto ryk zde cy do wał się
na wy od ręb nie nie m.in. ta kich za gad nień jak spra wy mło dzie ży, la icy za cja oświa ty, bu -
dow nic two miesz ka nio we czy spra wy kul tu ry. Z prze pro wa dzo nej w książ ce ana li zy wy -
ła nia się ob raz dzia łacz ki, któ ra bez par do no wo trak tu je stro nę ko ściel ną w wal ce o rząd
dusz nad pol ską mło dzie żą, a za ra zem dba o po myśl ny roz wój mia sta, do glą da jąc bu do -
wy szpi ta li i te atrów, a na de wszyst ko – miesz kań. Jej „go spo dar ska” po sta wa mia ła być
zda niem Ossow skie go wy ni kiem m.in. au ten tycz nych wię zi z „ma łą oj czy zną”.

W ostat nim roz dzia le au tor prze no si nas w re alia zmierz chu ak tyw no ści po li tycz nej
swo jej bo ha ter ki. Na wstę pie pró bu je na szki co wać oko licz no ści odej ścia Ta tar ków ny -
-Maj kow skiej z zaj mo wa nej funk cji, któ re mia ły być – je go zda niem – wy pad ko wą jej
non kon for mi stycz nej po sta wy w kon tak tach z „par tyj ną gó rą” oraz roz pra wy Go muł ki
ze stron ni ka mi Za mbrow skie go. Ossow ski sku pia się na stęp nie na opi sie po li tycz nej eme -
ry tu ry „czer wo nej Mi cha li ny” oraz trud no ści, na ja kie na tra fi ła w pro ce sie ada pta cji
do ży cia po za bie żą cą po li ty ką. Hi sto ryk przed sta wia stop nio we osu wa nie się w po li tycz -
ny nie byt Ta tar ków ny -Maj kow skiej, któ ra jesz cze przez pe wien czas po odej ściu z urzę -
du mo gła cie szyć się nie któ ry mi na miast ka mi wła dzy, jak man dat po słan ki na Sejm PRL
czy funk cja łódz kiej rad nej. Rów no le gle pod kre śla sil ną wia rę bo ha ter ki książ ki w ide -
ały ko mu ni zmu, któ rej nie by ły w sta nie za chwiać ani na głe i – jej zda niem – nie spra -
wie dli we za ła ma nie ka rie ry w apa ra cie par tyj nym, ani do świad cze nie Sierp nia ’80
i na ro dzi ny nie za leż nej re pre zen ta cji in te re sów ro bot ni ków.

Py�ta�nia

Ossow ski nie wąt pli wie przej rzał du żą ilość roz ma itych ma te ria łów ar chi wal nych,
przede wszyst kim – co wy da je się zu peł nie na tu ral ne – tych, któ re wy two rzy ły od po wied -
nie in stan cje PPR/PZPR, głów nie w Ło dzi i re gio nie. Po do ku men ty cen tra li par tyj nej,
znaj du ją ce się obec nie w AAN w War sza wie, się gał rzad ko. Czę ściej na to miast za glą dał
do prze cho wy wa nych tam te czek oso bo wych po szcze gól nych dzia ła czy. Od no tuj my
przy tym, że nie któ re wska zów ki ar chi wal ne wy mie nio ne przez au to ra w bi blio gra fii pra -
cy mo gą wpro wa dzać w kon fu zję, jak np. na zwa ze spo łu „Po da nia – kwe stio na riu sze”,
prze cho wy wa ne go rze ko mo w IPN w Ło dzi. Z bi blio gra fii wy ni ka rów nież, że Ossow ski
nie do tarł – po dob nie jak wie lu in nych hi sto ry ków – do ar chi wów mo skiew skich. Jed no -
cze śnie nie wie my, nie ste ty, czy pod jął ja kieś sta ra nia w tym za kre sie.

Zde cy do wa nie go rzej przed sta wia się kwe stia wy ko rzy sta nej w pra cy li te ra tu ry przed -
mio tu. War to wy mie nić kil ka ja skra wych przy kła dów, któ re rzu ca ją się w oczy i zmu -
sza ją do po sta wie nia dal szych py tań. Ossow ski uwzględ nia gru pę waż nych tek stów
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Krzysz to fa Le sia kow skie go, ale o dzi wo nie od wo łu je się do po zy cji ba zo wej – w kon -
tek ście je go wła snych ba dań – czy li do wspo mnia nej wcze śniej bio gra fii Mie czy sła wa
Mo cza ra. Po mi nię cie tej książ ki jest o ty le za ska ku ją ce, że – jak za uwa ża sam Ossow -
ski – to wła śnie „Mie tek” miał ode grać klu czo wą ro lę m.in. w po cząt kach par tyj nej ka -
rie ry przy szłej I se kre tarz KŁ PZPR. Au tor po prze sta je je dy nie na stwier dze niu te go fak tu
i nie wy ja śnia sze rzej, dla cze go Mo czar wspól nie z Igna cym Lo gą -So wiń skim po sta wi li
w 1945 r. na sze rzej nie zna ną dzia łacz kę, któ ra – jak wie le na to wska zu je – z „par tyj ną
ro bo tą” w cza sie oku pa cji nie mia ła wie le wspól ne go. Ko lej ny przy kład świad czą cy o nie -
do sta tecz nym wy ko rzy sta niu li te ra tu ry fa cho wej to m.in. ba da nia Mi ro sła wa Szu mi ły
na te mat elit ko mu ni stycz nych. Ossow ski od no to wu je waż ny tekst te go ba da cza z ro -
ku 2011, ale po mi ja już je go dal sze usta le nia na tym po lu z ro ku 20157. Idąc da lej tym
tro pem, za uważ my, że Ossow ski się ga do o rok wcze śniej szej pra cy Szu mi ły o Ro ma nie
Za mbrow skim, ale ro bi to przede wszyst kim pod ką tem ewen tu al nych wzmia nek o „czer -
wo nej Mi cha li nie”. Nie ja ko po zba wia się tym sa mym szan sy na wzbo ga ce nie o do ro bek
lu bel skie go hi sto ry ka wła snych – nie spe cjal nie nie ste ty roz wi nię tych – ana liz do ty czą -
cych sy tu acji w apa ra cie par tyj nym, przede wszyst kim w kon tek ście wal ki mię dzy
„puławia na mi” a „na to liń czy ka mi”8. Ossow ski przy wo łu je tak że wprowadzenie An drze -
ja Pacz kow skie go do kla sycz ne go opra co wa nia Cen�trum�wła�dzy�w Pol�sce 1948–1970,
ale po mi ja zu peł nie in ny – za miesz czo ny w tym sa mym to mie – tekst war szaw skie go hi -
sto ry ka o ro li sys te mu no men kla tu ry w ustro ju ko mu ni stycz nym. Lu ka ta jest wy raź nie
wi docz na w tych frag men tach pra cy, w któ rych Ossow ski sta wia so bie za cel od two rze -
nie spo so bu za rzą dza nia struk tu ra mi par tyj ny mi i miej ski mi przez Ta tar ków nę -Maj kow -
ską. Au tor, nie ste ty, po zo sta je przede wszyst kim je dy nie na po zio mie opi su kon kret nych
przy kła dów pod ję tych przez nią de cy zji per so nal nych. Last�but�not�least�Ossow ski zupeł -
nie nie za uwa ża do rob ku do ty czą ce go sy tu acji ko biet w PRL, w tym na de wszyst ko ich
ro li i po zy cji w apa ra cie PZPR. Mam tu na my śli m.in. opra co wa nia Mał go rza ty Fi de lis
i Na ta lii Jar skiej9.

W tej wy li czan ce nie cho dzi o pro ste od no to wa nie fak tu, że Ossow ski nie zaj rzał przy -
naj mniej do kil ku na stu waż nych dla hi sto ry ka dzie jów po li tycz nych PRL prac i ar ty ku -
łów, ale o zde cy do wa nie szer szy pro blem. Wy da je się bo wiem, że pod sta wo wym
man ka men tem re cen zo wa nej pra cy jest wy raź ne nie do war to ścio wa nie war stwy ana li -
tycz nej, któ ra zwy czaj nie gi nie pod na po rem – czę sto bar dzo do kład nych – wy pi sów z ze -
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7 M. Szu mi ło, Eli�ta�wła�dzy�w Pol�sce 1944–1989.�Stu�dium�so�cjo�lo�gicz�ne [w:] Wła�dza�w PRL.�Lu�dzie
i me�cha�ni�zmy, red. K. Ro kic ki, R. Spa łek, War sza wa 2011, s. 155–174; idem, Eli�ta�PPR�i PZPR�w la�-
tach 1944–1970�–�pró�ba�zde�fi�nio�wa�nia [w:] Eli�ty�ko�mu�ni�stycz�ne�w Pol�sce, red. M. Szu mi ło, M. Żu kow -
ski, War sza wa–Lu blin 2015, s. 34–60.

8 Idem, Ro�man�Za�mbrow�ski…�Ana lo gicz nie ma się spra wa w przy pad ku prac m.in. Krzysz to fa Persa -
ka. Ossow ski przy wo łu je mo no gra fię te go au to ra po świę co ną ZHP, a po mi ja mil cze niem – wy da je się,
że dla je go roz wa żań zde cy do wa nie waż niej szą – pu bli ka cję Per sa ka po świę co ną Hen ry ko wi Hol lan do -
wi. Zob. K. Per sak, Od�ro�dze�nie�har�cer�stwa�w 1956�r., War sza wa 1996; idem, Spra�wa�Hen�ry�ka�Hol�lan�-
da, War sza wa 2006.

9 Zob. m.in.: N. Jar ska, Ko�bie�ty�w PZPR 1948–1956.�Pa�ra�dok�sy�mo�bi�li�za�cji�po�li�tycz�nej�ko�biet�w sta�-
li�ni�zmie [w:] Ko�bie�ty�„na za�krę�cie” 1933–1989, red. E. Cha bros, A. Klar man, Wro cław 2014, s. 33–49;
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; eadem, Ko�-
bie�ty�w eli�tach�cen�tral�nych�i lo�kal�nych�PPR�i PZPR�w la�tach 1944–1956 [w:] Eli�ty�ko�mu�ni�stycz�ne…,
s. 600–619; 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. 
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bra ne go ma te ria łu źró dło we go. Co wię cej, au tor do ku men ty par tyj ne – wszak bar dzo spe -
cy ficz ne – bie rze nie kie dy zbyt do słow nie, tak jak by zu peł nie nie za uwa żał kon tek stu ich
po wsta nia. Pro wa dzi go to m.in. do na stę pu ją cych kon klu zji: „In te re so wa ła się rów nież
dzia łal no ścią Wy twór ni Fil mów Oświa to wych w Ło dzi. Jej dy rek tor – Eu ge niusz Pa -
siecz nik – na se sji Ra dy Na ro do wej m. Ło dzi w mar cu 1962 r. po dzię ko wał M. Ta tar -
ków nie -Maj kow skiej i H. Rej nia ko wi, se kre ta rzo wi KŁ PZPR, za in spi ra cję te ma tycz ną,
po moc i ra dy, któ ry mi słu ży li w każ dej fa zie pro duk cji trzech fil mów po świę co nych
Łodzi”10. Cho ciaż od cza su do cza su Ossow ski po dej mu je wy si łek we ry fi ko wa nia ofi -
cjal nej wer sji ży cio ry su swo jej bo ha ter ki, to jed nak dru ga – chwi la mi wręcz po mni ko wa
– per spek ty wa na da je ton za pro po no wa nej przez nie go nar ra cji. W efek cie otrzy mu je my
hi sto rię Ta tar ków ny -Maj kow skiej opo wie dzia ną przez nią sa mą za po mo cą pro to ko łów
po sie dzeń ple nów czy eg ze ku tyw oraz ofi cjal nych wy wia dów, wspo ma ga ną wy po wie -
dzia mi osób, któ re ra zem z nią two rzy ły po wo jen ny apa rat wła dzy.

Nie wąt pli wą za słu gą Pio tra Ossow skie go jest fakt, że przej rzał du żą ilość – chwi la -
mi nie zwy kle żmud nych w lek tu rze – ma te ria łów par tyj nych, któ re na stęp nie su mien nie
zre fe ro wał, a część pod dał bar dziej po głę bio nej kry ty ce. Za pro po no wał tak że for mu łę
opi su ak tyw no ści po li tycz nej Ta tar ków ny -Maj kow skiej, do któ rej bę dzie mu sia ła od nieść
się każ da ko lej na oso ba za in te re so wa na ży cio ry sem wie lo let niej sze fo wej łódz kiej or ga -
ni za cji par tyj nej. Ossow ski zbu do wał pe wien – chwi la mi bar dzo po moc ny – szkie let
i w tym sen sie otwo rzył dys ku sję na uko wą na te mat fe no me nu „czer wo nej Mi cha li ny”.
Cie ka we, czy i gdzie ona nas da lej po pro wa dzi?

An�drzej�Czy�żew�ski
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„Bohaterskim lotnikom sowieckim…”. 
Nowe materiały archiwalne 
dotyczące „wyzwalania” Polski odtajnione 
przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej 

Wdniu 18 lip ca 2017 r. na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Obro ny Fe de ra cji
Ro syj skiej (mil.ru) zo stał za miesz czo ny link do no wej za kład ki – http://po -
land1944.mil.ru/, któ rej za war tość w ca ło ści od no si się do Pol ski. Jest to łącz -

nie kil ka dzie siąt w więk szo ści nie zna nych do tych czas i nie pu bli ko wa nych do ku men tów
znaj du ją cych się w za so bie Cen tral ne go Ar chi wum MO FR (nie my lić z Ro syj skim Pań -
stwo wym Woj sko wym Ar chi wum Hi sto rycz nym w Mo skwie, sta no wią cym część pań -
stwo wej sie ci ar chi wal nej), któ re gro ma dzi ma te ria ły do ty czą ce hi sto rii ro syj skich i so -
wiec kich sił zbroj nych w la tach 1914–1918 oraz 1941–2017. 

Pro�we�nien�cja�do�ku�men�tów

Oma wia ne ma te ria ły zo sta ły od taj nio ne i opu bli ko wa ne w for mie ko lo ro wych ska -
nów. Po wsta ły w okre sie od li sto pa da 1943 r. do lu te go 1945 r. przede wszyst kim w kan -
ce la riach od dzia łów po li tycz nych dwóch fron tów: 1. Ukra iń skie go i 1. Bia ło ru skie go
(oraz pod le głych im jed no stek so wiec kich), któ re pod po rząd ko wa no Głów ne mu Za rzą -
do wi Pro pa gan dy Po li tycz nej Ar mii Czer wo nej dzia ła ją ce mu w struk tu rach Lu do we go
Ko mi sa ria tu Obro ny ZSRS. Mniej szą część ma te ria łów sta no wią ar chi wa lia wy two rzo -
ne w kan ce la riach Związ ku Pa trio tów Pol skich oraz 1. Dy wi zji Pie cho ty im. T. Ko ściusz -
ki w ZSRS i jej kon ty nu ato ra – I Kor pu su Pol skie go w ZSRS. Nie dzi wi za tem obec ność
źró deł sy gno wa nych pod pi sa mi Wan dy Wa si lew skiej (prze wod ni czą cej ZPP) czy
gen. Zyg mun ta Ber lin ga (do wód cy 1. Dy wi zji i I Kor pu su). Cie ka wost ką mo gą być do -
ku men ty ad re so wa ne do mar szał ka ZSRS Geo r gi ja Żu ko wa, do wód cy naj pierw 1. Fron -
tu Ukra iń skie go, a na stęp nie – 1. Fron tu Bia ło ru skie go, a tak że bez po śred nio do Jó ze fa
Sta li na. To ostat nie nie mu si dzi wić, gdyż w tym okre sie ge ne ra lis si mus był nie tyl ko
prze wod ni czą cym Ra dy Ko mi sa rzy Lu do wych ZSRS, ale tak że lu do wym ko mi sa rzem
obro ny, przez co Za rząd Pro pa gan dy Po li tycz nej Ar mii Czer wo nej bez po śred nio mu pod -
le gał. Więk szość opu bli ko wa nych ma te ria łów do ty czy sto sun ku lud no ści pol skiej do Ar -
mii Czer wo nej pod czas re ali za cji ope ra cji brze sko -lu bel skiej (li piec–sier pień 1944 r.)
oraz wi ślań sko -od rzań skiej (sty czeń–lu ty 1945 r.). 

Za�war�tość�ujaw�nio�nych�do�ku�men�tów

Na wstę pie na le ży za zna czyć, że od taj nio ne ma te ria ły są od po wied nio wy se lek cjo -
no wa ne. Uka zu ją „nie zwy kłe po świę ce nie” Ar mii Czer wo nej w „wy zwa la niu” Pol ski.
Da ją tak że ob raz bar dzo po zy tyw ne go sto sun ku lud no ści pol skiej do Ar mii Czer wo nej,
jak rów nież jej do brych re la cji z ar mią Ber lin ga i ZPP. Stąd wśród do ku men tów znaj -
dzie my li sty Wa si lew skiej i Ber lin ga do naj wyż szych władz ra dziec kich z po dzię ko wa -
nia mi za ob ję cie przez ZSRS opie ką oby wa te li pol skich znaj du ją cych się na te ry to rium
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so wiec kim, jak rów nież ży cze nia skie ro wa ne do Sta li na. Do tej sa mej gru py ma te ria łów
na le ży za li czyć in for ma cje o udzia le lud no ści pol skiej oraz żoł nie rzy „lu do we go” WP
w two rze niu cmen ta rzy dla po le głych żoł nie rzy so wiec kich. Nie bra ku je rów nież opi sów
zbrod ni nie miec kich oraz ra por tów o od na le zie niu mo gił zbio ro wych ofiar III Rze szy,
np. pod Łom żą przez żoł nie rzy so wiec kie go 1260. puł ku strze lec kie go. Rów nież wstrzą -
sa ją ce są cha rak te ry sty ki wa run ków ży cia miesz kań ców War sza wy po „wy zwo le niu”
mia sta 17 stycz nia 1945 r. Do zu peł nych cie ka wo stek hi sto rycz nych na le ży roz kaz wy -
da ny w stycz niu 1945 r. 2. Ar mii Pan cer nej Gwar dii, aby jej czoł gi za prze sta ły po ru sza -
nia się po dro gach bi tych, gdyż mróz i lód po wo du ją, że so wiec kie ma szy ny śli zga ją się
po zamar z nię tym as fal cie. W opu bli ko wa nych ma te ria łach prze wa ża ją jed nak ra por ty
ofi ce rów po li tycz nych Ar mii Czer wo nej, któ rzy ob szer nie re la cjo no wa li bar dzo przy ja -
zny sto su nek Po la ków do żoł nie rzy so wiec kich, wkra cza ją cych la tem 1944 r. na zie mie
pol skie le żą ce na za chód od Bu gu. Część z tych ra por tów tra fia ła bez po śred nio do Sta li -
na. In te re su ją ca jest np. no tat ka na czel ni ka Za rzą du Po li tycz ne go 1. Fron tu Ukra iń skie -
go gen. Sier gie ja Sza ti ło wa (po woj nie prze wod ni czą ce go so wiec kiej mi sji woj sko wej
w Pol sce) z 24 sierp nia 1944 r. oma wia ją ca po cząt ko wą nie uf ność, z ja ką księ ża ka to lic -
cy, oba wia ją cy się wpro wa dze nia za ka zu od pra wia nia na bo żeństw, trak to wa li Ar mię
Czer wo ną. Z cza sem du chow ni mie li po zy tyw nie od no sić się do ar mii so wiec kiej, a na -
wet pod czas mszy za chę cać wier nych do udzie la nia jej nie zbęd ne go wspar cia. W in nym
do ku men cie moż na prze czy tać o eu fo rii miesz kań ców wsi Bącz ki to wa rzy szą cej wkro -
cze niu 1368. puł ku strze lec kie go do miej sco wo ści. Licz ne są tak że opi sy zgro ma dzeń or -
ga ni zo wa nych w ce lu god ne go przy ję cia od dzia łów Ar mii Czer wo nej zaj mu ją cych
mia sta, np. Lu blin, Cie cho ci nek czy Kiel ce. W tym ostat nim na uro czy stość mia ło przyjść
aż 8000 osób. Wśród od taj nio nych ma te ria łów znaj du je się tak że te le gram „miesz kań -
ców Kielc” do Sta li na z 22 stycz nia 1945 r. za wie ra ją cy po dzię ko wa nia za „wy zwo le -
nie”. Wy jąt kiem w tej gru pie ar chi wa liów jest do nie sie nie za stęp cy ds. po li tycz nych
jed ne go z puł ków so wiec kich z 18 stycz nia 1945 r., któ ry wy ra żał zdzi wie nie chłod nym
przy ję ciem czer wo no ar mi stów przez lud ność Ra do mia. Przy czyn te go sta nu rze czy do -
szu ki wał się we wro giej pro pa gan dzie sze rzo nej przez Rząd RP na Uchodź stwie oraz
Armię Kra jo wą. Za sad ni czo jed nak „po li tru cy” wy ra ża li sa tys fak cję z fak tu prze ko na nia
miej sco wej lud no ści pol skiej, że wła dze nie miec kie nie słusz nie prze strze ga ły ją przed
Armią Czer wo ną, oraz mieli na dzie ję na trwa łość so ju szu pol sko -so wiec kie go. Czę sto
przy ta cza li rów nież na pi sy na trans pa ren tach i in nych ma te ria łach przy go to wy wa nych
dla czer wo no ar mi stów, np. „Bo ha ter skim lot ni kom so wiec kim wdzięcz ne pol skie dziew -
czę ta” czy „Od wdzięcz nych dzie ci – swo im oswo bo dzi cie lom”. 

Co�i dla�cze�go�ujaw�nio�no?

Do bór opublikowanych do ku men tów jest wy raź nie nie przy pad ko wy. Aby go zro zu -
mieć, na le ży na czas i oko licz no ści ich od taj nie nia spoj rzeć z szer szej per spek ty wy. Nie
ule ga wąt pli wo ści, że mo ment ujaw nie nia opi sy wa nych ma te ria łów ma bez po śred ni
zwią zek z rocz ni cą prze pra wy od dzia łów so wiec kich 18 lip ca 1944 r. przez Bug na wy -
so ko ści Brze ścia. Trak tu je o tym już pierw szy z opu bli ko wa nych przez MO FR do ku -
men tów, co wy ja śnia, dla cze go nie po da no ich w ko lej no ści chro no lo gicz nej – od ra por tu
sze fa szta bu 1. Fron tu Bia ło ru skie go gen. Mi cha iła Ma li ni na o prze kro cze niu Bu gu,
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skie ro wa ne go do Szta bu Ge ne ral ne go Ar mii Czer wo nej w Mo skwie. Mi ni ster stwo Obro -
ny FR da je tym sa mym stro nie pol skiej do zro zu mie nia, że po win na być to dla nas da -
ta szcze gól na – „wy zwo le nia” od „re żi mu nie miec ko -fa szy stow skie go”. Nad mie nić
rów nież na le ży, że 22 lip ca przy pa dła ko lej na rocz ni ca ogło sze nia Ma ni fe stu Pol skie go
Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go, któ ry wy chwa lał bo ha ter stwo Ar mii Czer wo nej
i jej so jusz z Ar mią Pol ską w ZSRS. Na wią zu je to do wie lu ujaw nio nych do ku men tów
so wiec kich ofi ce rów po li tycz nych, któ rzy opi sy wa li przy ja zne przy ję cie Ar mii Czer wo -
nej przez lud ność pol ską. Wresz cie od taj nio ne ma te ria ły na le ży prze ana li zo wać w kon -
tek ście obec nych, skom pli ko wa nych sto sun ków pol sko -ro syj skich. Ra por ty so wiec kich
żoł nie rzy ma ją za pew ne na ce lu nie ja ko przy po mnie nie o nie gdy siej szym so ju szu ZSRS
z Pol ską, jak rów nież o ofie rze, ja ką Ar mia Czer wo na po nio sła w cza sie „wy zwa la nia”
Pol ski. Temu ostat nie mu ce lo wi praw do po dob nie ma słu żyć – opu bli ko wa ne ja ko przed -
ostat nie – spra woz da nie sze fa szta bu 1. Fron tu Ukra iń skie go gen. Wa sy la So ko łow skie -
go (Biało ru si na spod Bia łe go sto ku) o po nie sio nych stra tach. We dług nie go tyl ko
od 1 do 31 stycz nia 1945 r. w wal kach o „wy zwo le nie” Pol ski jed nost ki Fron tu stra ci -
ły 18 531 lu dzi, a ogól ne stra ty Fron tu na ostat ni dzień stycz nia 1945 r. wy no si ły 372 750
żoł nie rzy. Nie wol no rów nież za po mi nać o ra por cie za stęp cy ds. pla no wa nia ope ra cyj -
ne go do wód cy 1. Fron tu Bia ło ru skie go z 22 wrze śnia 1944 r., w któ rym przy ta cza on
sta ty sty ki do ty czą ce po mo cy, ja kiej woj ska Fron tu udzie li ły po wstań czej War sza wie.
Po dob ne ma te ria ły z Cen tral ne go Ar chi wum MO FR są już zna ne. Na le ży do nich
m.in. do ku ment o nu me rze in wen ta rzo wym 15 768 z ze spo łu ar chi wal ne go nu -
mer 296 – roz kaz sze fa szta bu 1. Fron tu Bia ło ru skie go gen. Ma li ni na do gen. Zyg mun -
ta Ber lin ga z 15 wrześ nia 1944 r. na ka zu ją cy mu udzie le nie po mo cy po wstań com
wła sny mi si ła mi. Ujaw nio ny do ku ment z 22 wrze śnia wpi sy wał się tak że w ko lej ną rocz -
ni cę wy bu chu po wsta nia warszaw skie go. Mi ni ster stwo Obro ny FR chcia ło za pew ne
pod kre ślić „udział” wojsk so wiec kich w po wstań czych wal kach o sto li cę. Woj ska Fron -
tu do ko na ły co praw da pod ko niec wrze śnia 1944 r. de san tu na wal czą cych z Niem ca -
mi Po wi ślu i Czer nia ko wie, ale uczest ni czy li w nim jed nak tyl ko żoł nie rze z jed no stek
pod le głych gen. Ber lin go wi, któ re nie zo sta ły od po wied nio przy go to wa ne do walk
w mie ście. Wo bec wy bu chu powsta nia Sta lin 2 sierp nia wy dał roz kaz wstrzy ma nia re -
ali za cji pla nów zdo by cia sto licy Pol ski. Wpraw dzie 13 wrze śnia 1944 r. te le fo nicz nie
za su ge ro wał do wód cy 1. Fron tu Bia ło ru skie go gen. Kon stan te mu Ro kos sow skie mu ko -
niecz ność wy sa dze nia de san tów w le wo brzeż nej War sza wie, ale jed no cze śnie nie po dał
żad nych szcze gó łów. Ofi cjal nie stro na ro syj ska mo że w przy szło ści wy ja śniać opu bli -
ko wa nie od taj nio ne go ra por tu za stęp cy do wód cy Fron tu wła śnie roz ka zem Sta li na
z 13 wrze śnia. Przy po mnij my za tem, że eta to wo si ły in ży nie ryj no -sa per skie 1. Ar mii
WP wy po sa żo ne by ły pod War sza wą zaled wie w 75 pon to nów, 201 ło dzi drew nia nych
i 41 ło dzi gu mo wych. So wie ci nie dostar czy li żad nych środ ków prze pra wo wych. Re al -
nej po mo cy 1. Ar mii udzie lił jedynie ostrza łem po zy cji nie miec kich so wiec ki 59. Sa -
mo dziel ny Dy wi zjon Po cią gów Pan cer nych.

W ujaw nio nych do ku men tach zna la zły się tak że in for ma cje, któ re mo gą być wy ko -
rzy sty wa ne w kon tek ście ak tu al nych sto sun ków pol sko -ukra iń skich, przede wszyst kim
w kwe stii lu do bój stwa do ko na ne go przez ukra iń skich na cjo na li stów na oby wa te -
lach II RP. Jest to do nie sie nie Za rzą du Po li tycz ne go 60. Ar mii z 6 sierp nia 1944 r. do ty -
czą ce przy by cia do oj czy zny Po la ków z Wo ły nia, któ rych z ro dzin nych stron wy gna li
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ban de row cy. Spra wę tę miał zba dać na czel nik Za rzą du Po li tycz ne go 1. Fron tu Ukra iń -
skie go gen. Sza ti łow. 

*����*����*

Od taj nio ne i opu bli ko wa ne przez Ro sjan do ku men ty, choć do tych czas w więk szo ści
nie zna ne, nie za wie ra ją in for ma cji mo gą cych przy nieść prze łom w ba da niach hi sto ry -
ków. Na to miast ich do bór i układ od po wia da w peł ni su biek tyw ne mu ob ra zo wi „wy zwa -
la nia” Pol ski przez Ar mię Czer wo ną w 1944 r., lan so wa ne mu od daw na przez ofi cjal ne
czyn ni ki ro syj skie. W sfe rze Wiel kiej Woj ny Oj czyź nia nej ozna cza to wy chwa la nie Ar -
mii Czer wo nej i przy wo ły wa nie jej so ju szu z Woj skiem Pol skim w ZSRS, na to miast
w od nie sie niu do sto sun ków pol sko -ukra iń skich przy po mi na nie Po la kom „krzyw dy wo -
łyń skiej”.

Do�mi�nik�Szulc
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Sympozjum naukowe 
„Problemy archiwalnych systemów
informatycznych”, 
Łódź, 16–17 października 2017 r.

Wdniach 16–17 paź dzier ni ka 2017 r. w Ło dzi od by ło się sym po zjum ar chi wal -
ne po świę co ne „Pro ble mom ar chi wal nych sys te mów in for ma tycz nych”. Było
to szó ste spo tka nie oma wia ją ce teo re tycz ne pro ble my ar chi wi sty ki. W cią gu

dwóch dni ob rad, któ re po pro wa dzi li przed sta wi cie le In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej: Paweł
Perzy na, Je rzy Bed na rek oraz Ra fał Leś kie wicz, wy gło szo no 12 re fe ra tów po świę co nych
sys te mom in for ma tycz nym wy ko rzy sty wa nym w ar chi wach hi sto rycz nych. 

Pre le gen tów oraz uczest ni ków ob rad w imie niu or ga ni za to rów po wi ta li Ma rze na
Kruk – dy rek tor Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz Da riusz Ro gut – dy rek tor
Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi.

Pierw szą część ob rad roz po czął Boh dan Ry szew ski, któ ry wy gło sił re fe rat do ty czą -
cy po przed nich sym po zjów i ich zna cze nia dla na uki ar chi wal nej. Pod kre ślił, że ich ini -
cja to ra mi by li je go ucznio wie oraz współ pra cow ni cy. Cha rak ter i te ma ty ka spo tkań
(re fe ra ty oraz otwar te dys ku sje) mia ły sta no wić roz wi nię cie se mi na riów dok to ranc kich
pro wa dzo nych przez prof. Ry szew skie go na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru -
niu (od 1986 r.) i Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie (od 1998 r.). Re fe -
rent omó wił tak że do tych cza so we sym po zja i przy po mniał przy tym wkład w roz wój
pol skiej ar chi wi sty ki ta kich wy bit nych ar chi wi stów jak: Ka zi mierz Ko nar ski, Piotr Bań -
kow ski czy Jó zef Sie mień ski. Przy bli żył zgro ma dzo nym swo ją dro gę na uko wą: pierw -
sze roz pra wy, prak ty ki w za wo dzie ar chi wi sty oraz ba da nia na te mat wy ko rzy sta nia
kom pu te rów w ar chi wach. B. Ry szew ski, przy wo łu jąc swo je do świad cze nia, wska zał, że
prak ty ka po win na wy zna czać ba da czom teo re ty kom za kres ich ba dań. Te wszyst kie la ta
je go pra cy na uko wej mia ły i ma ją wpływ na te ma ty po ru sza ne w cza sie ko lej nych sym -
po zjów. Na ko niec swo je go wy stą pie nia wspo mniał o szcze gó łach przy go to wy wa nia
oma wia nych spo tkań oraz wy ra ził za do wo le nie z te go, iż za gad nie nia po dej mo wa ne w re -
fe ra tach po tra fią za in spi ro wać uczest ni ków do dys ku sji w ku lu arach.

Ko lej ny re fe rat wy gło sił Je rzy Bed na rek. Swo je wy stą pie nie po świę cił ar chi wal ne -
mu sys te mo wi in for ma cyj ne mu i ar chi wal ne mu sys te mo wi in for ma tycz ne mu oraz ich
wza jem nym za leż no ściom. Pod kre ślił, iż od pew ne go cza su trwa swo ista ry wa li za cja
mię dzy ar chi wi sty ką i in for ma ty ką. Jej głów nym ob sza rem jest dzia łal ność in for ma cyj -
na ar chi wów, a w szcze gól no ści po dej mo wa ne pró by opra co wa nia i wdro że nia w ar chi -
wach róż no rod nych sys te mów in for ma tycz nych, słu żą cych m.in. sze ro ko ro zu mia ne mu
za rzą dza niu za so bem ar chi wal nym. Re fe rent wska zał, iż bar dzo waż nym aspek tem jest
po stę pu ją ce prze su wa nie się gra nic po mię dzy dwie ma róż ny mi dys cy pli na mi na uko wy -
mi. J. Bed na rek jest prze ko na ny, że in for ma ty ka co raz bar dziej za czy na in ge ro wać
w świat ar chi wów i na rzu cać mu swo je za sa dy. Jest zda nia, że ten pro ces mu si być kon -
tro lo wa ny i na uko wo we ry fi ko wa ny. J. Bed na rek da lej szcze gó ło wo omó wił za leż no ści
mię dzy in for ma ty ką a in for ma to lo gią. Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy do szedł
do wnio sku, że ar chi wal ny sys tem in for ma tycz ny to roz wią za nie tech nicz ne, któ re dzięki
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za sto so wa nym środ kom in for ma ty ki słu ży świa do mej re ali za cji okre ślo nych funk cji sys -
te mu in for ma cyj ne go ar chi wum, sta no wiąc rów no cze śnie je go pod sys tem. Pod kre ślił, że
ar chi wal ny sys tem in for ma tycz ny nie jest i nie mo że być ce lem dzia ła nia ar chi wum.
W sfe rze dzia łań prak tycz nych jest tyl ko na rzę dziem po wsta łym w wy ni ku pre cy zyj nie
zde fi nio wa nej współ pra cy ar chi wi stów z in for ma ty ka mi.

Trze ci re fe rat, po świę co ny me to dom ba dań po trzeb użyt kow ni ków ar chi wal nych sys -
te mów in for ma tycz nych, wy gło si ły Mo ni ka Coł bec ka i Agniesz ka Ro sa. Re fe rent ki prze -
ana li zo wa ły, na ja kim eta pie obec nie znaj du ją się te go ro dza ju ba da nia i jak po win ny one
wy glą dać. A. Ro sa wska za ła, że pro ble ma ty ka ba da nia po trzeb użyt kow ni ków ar chi wów
jest obec nie bar dzo rzad ko po dej mo wa na przez teo re ty ków. Więk sze za in te re so wa nie
tym za gad nie niem mia ło miej sce w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych ubie głe -
go wie ku. Ze wzglę du na po stę pu ją cą kom pu te ry za cję i „in ter ne ty za cję” ar chi wów dopie -
ro te raz na bie ra ono wy jąt ko we go zna cze nia. A. Ro sa za uwa ży ła, że obec nie w ar chi wach
pa nu je prze ko na nie o ogrom nej po trze bie bu do wa nia za awan so wa nych tech no lo gicz nie
sys te mów in for ma tycz nych bez zwra ca nia uwa gi na ich fak tycz ną przy dat ność dla użyt -
kow ni ków. Ar chi wal ne sys te my in for ma tycz ne po win ny być two rzo ne wspól nie z ar chi -
wi sta mi, któ rzy naj le piej ro zu mie ją po trze by użyt kow ni ków ar chi wów. Tyl ko na le ży cie
roz po zna ne, zba da ne i do brze osza co wa ne po trze by i za cho wa nia użyt kow ni ków mo gą
przy czy nić się do wła ści we go roz wo ju i funk cjo no wa nia ar chi wal ne go sys te mu in for ma -
cyj ne go i in for ma tycz ne go. M. Coł bec ka w dru giej czę ści wy stą pie nia omó wi ła me to dy
ba dań po trzeb użyt kow ni ków, któ re by ły wy ko rzy sty wa ne w la tach sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych oraz są sto so wa ne obec nie. Jed no cze śnie wska za ła, że te mu za gad -
nie niu więk szą uwa gę po świę ca li in for ma to lo dzy. 

Po pierw szych trzech wy stą pie niach przy szedł czas na dys ku sję. Otwo rzył ją J. Bed -
na rek, któ ry od niósł się do re fe ra tu M. Coł bec kiej i A. Ro sy. Je go za strze że nia bu dzi ło
ro zu mie nie przez re fe rent ki po jęć „ar chi wal ny sys tem in for ma cyj ny” oraz „ar chi wal ny
sys tem in for ma tyczny” uży tych w trak cie ich wy stą pie nia. Za rów no A. Ro sa,
jak i M. Coł bec ka szcze gó ło wo wy ja śni ły wszel kie wąt pli wo ści. Wy mia nę zdań pod -
sumo wał B. Ry szew ski, któ ry przy chy lił się do gło sów, że w więk szym stop niu
ko niecz ne jest roz wi nię cie prac nad or ga ni za cją ba dań zmie rza ją cych do po zna nia po -
trzeb użyt kow ni ków.

W ko lej nej czę ści ob rad pierw szy re fe rat wy gło sił Ra fał Leś kie wicz, któ ry swo je roz -
wa ża nia po świę cił mo de lo wi ar chi tek tu ry ar chi wal ne go sys te mu in for ma tycz ne go.
W swo im wy stą pie niu sku pił się na pre zen ta cji przy kła do we go mo de lu ta kiej ar chi tek -
tu ry, bę dą cej efek tem ze bra nych przez nie go do świad czeń w trak cie pra cy w Ar chi wum
i Biu rze In for ma ty ki In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. R. Leś kie wicz naj pierw omó wił, czym
jest ar chi tek tu ra sys te mów in for ma tycz nych. Nie zgo dził się ze stwier dze niem, że in for -
ma ty ka jest tyl ko war to ścią ope ra cyj ną dla pro jek to wa nych roz wią zań o cha rak te rze me -
ry to rycz nym. In for ma ty ka to tak że ca ły apa rat po ję cio wy i na uko wy, czy li teo ria
na uko wa. Zda niem re fe ren ta ide al nym mo de lem współ pra cy ar chi wi sty i in for ma ty ka
jest trak to wa nie kom pe ten cji oby dwu na rów nych za sa dach. Da lej pre le gent za pre zen to -
wał me ry to rycz ny, a w od nie sie niu do Cy fro we go Ar chi wum IPN rów nież tech nicz ny
mo del ar chi tek tu ry sys te mu in for ma tycz ne go.

Ko lej ny re fe rat wy gło sił Grze gorz Za jącz kow ski, któ ry przy bli żył me to dy ba dań po -
trzeb użyt kow ni ków sys te mów in for ma tycz nych. Je go wy stą pie nie, wy ni ka ją ce z do -
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świad czeń za wo do wych zdo by tych w Mi ni ster stwie Cy fry za cji, by ło kon ty nu acją rozwa -
żań pod ję tych wcze śniej przez R. Leś kie wi cza. Re fe rent omó wił ro sną ce za in te re so wa -
nie użyt kow ni ków do stę pem do za so bów cy fro wych in sty tu cji rzą do wych, m.in. po przez
tzw. por tal da nych pu blicz nych, oraz zwią za ne z tym pro ble my. Dzię ki por ta lo wi ła two
moż na się zo rien to wać w sta ty sty kach oraz po znać, cze go użyt kow ni cy naj czę ściej szu -
ka ją na stro nach rzą do wych, co mo że oka zać się in te re su ją ce rów nież z ar chi wal ne go
punk tu wi dze nia. Da ne od no szą ce się do za in te re so wań użyt kow ni ków śle dzi i zbie ra
wła śnie Mi ni ster stwo Cy fry za cji. Zda niem G. Za jącz kow skie go ist nie ją ce w sie ci roz -
leg łej ar chi wal ne sys te my in for ma cyj ne dzia ła ją po praw nie i są wy so ko ce nio ne.

Pa weł Perzy na omó wił pró by stwo rze nia ar chi wal nych sys te mów in for ma tycz nych
w pol skich ar chi wach. Wska zał, że trud no wy obra zić so bie współ cze sne przed się bior -
stwo czy in sty tu cję bez od po wied nie go sys te mu in for ma tycz ne go, któ re go ce lem jest
uspraw nie nie dzia ła nia i po pra wie nie ja ko ści ko mu ni ka cji po mię dzy nim i użyt kow ni -
kiem. P. Perzy na stwier dził, że w pol skich ar chi wach bra ku je jed no li te go i stwo rzo ne go
dla nich sys te mu in for ma tycz ne go, któ re go ele men ty od po wia da ły by wszyst kim funk -
cjom ar chi wów, two rzy ły spój ną ca łość po wią za ną ści śle okre ślo ny mi re la cja mi, łą czy -
ły opra co wa nie i do stęp do in for ma cji z jej za rzą dza niem, po rząd ko wa ły pro ce sy za rzą -
dza nia oraz stwa rza ły opty mal ne wa run ki wy szu ki wa nia i udo stęp nia nia in for ma cji.
W związ ku z po wyż szym re fe rent po sta no wił trak to wać – ja ko zwia stun sys te mu infor -
ma tycz ne go w ar chi wach – ta ki zbiór po wią za nych ze so bą ele men tów od po wia da ją cych
co naj mniej dwóm mo du łom przy szłe go sys te mu (np. opra co wa nia za so bu i wy szu ki wa -
nia). W dal szej czę ści pre le gent od wo łał się do hi sto rii po wsta wa nia sys te mów in for ma -
tycz nych. Pod kre ślił, że w cza sie ich two rze nia bar dzo szyb ko oka za ło się, iż tech ni ka
scho dzi ła na dal szy plan, a naj waż niej sza oka zy wa ła się or ga ni za cja obie gu in for ma cji
i jej wy ko rzy sta nie. Re fe rent przed sta wił pra ce nad pro jek ta mi stwo rze nia sys te mu in -
for ma tycz ne go w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym, ar chi wach pań stwo wych (sys te -
my ZoSIA i AToM) i ar chi wach spo łecz nych oraz wska zał, że naj bli żej stwo rze nia ca ło -
ścio we go ar chi wal ne go sys te mu in for ma tycz ne go zna la zło się Ar chi wum IPN.

Na stęp ny re fe rat wy gło sił Ma riusz Kwa śniak, któ ry omó wił bi lans prac nad in for ma -
ty za cją Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz przy bli żył zwią za ne z nią per spek -
ty wy na przy szłość. Zda niem re fe ren ta na po cząt ku dzia łal no ści In sty tu tu nie kła dzio no
du że go na ci sku na kom pu te ry za cję Ar chi wum IPN. Co praw da dwu krot nie po wo ła no ze -
spo ły ro bo cze do spraw opra co wa nia 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 (w 2 003 i 2006 r.), ale ich dzia ła nia nie przy nio sły
żad nych wy mier nych efek tów. Do pie ro w 2008 r. pod ję to klu czo we pra ce na dro dze do in -
for ma ty za cji Ar chi wum IPN (po wstał sys tem Ne xus). M. Kwa śniak przed sta wił tak że
swo je wąt pli wo ści zwią za ne z po wsta wa niem In wen ta rza ar chi wal ne go, do któ re go utwo -
rze nia zo bo wią za ła pre ze sa In sty tu tu no we li za cja usta wy o IPN z 2010 r. Waż nym kro -
kiem na dro dze do stwo rze nia ar chi wal ne go sys te mu in for ma tycz ne go In sty tu tu by ła
de cy zja w 2012 r. o po wsta niu sys te mu Cy fro we Ar chi wum, któ ry funk cjo nu je do dzi -
siaj. W oce nie re fe ren ta roz po czę cie prac nad Cy fro wym Ar chi wum by ło fak tycz nym po -
cząt kiem in for ma ty za cji Ar chi wum IPN, a wszel kie nie do cią gnię cia wy ni ka ją ce
z wdro że nia sys te mu są kon se kwen cją spe cy fi ki funk cjo no wa nia In sty tu tu.

Po dru giej czę ści ob rad po now nie na stą pi ła dys ku sja, w cza sie któ rej głos za brał Woj -
ciech Woź niak. Skie ro wał on do P. Perzy ny i M. Kwa śnia ka py ta nia od no szą ce się do prac
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nad sys te mem ZoSIA w ko re la cji z wdro że niem i udo sko na la niem Cy fro we go Ar chi wum
oraz oce ny re tro kon wer sji po mo cy ar chi wal nych w jed nost kach pod le głych Na czel nej
Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych. Głos za bra li tak że Ra fał Leś kie wicz, Wie sław No wo -
sad i Marzena Kruk, a ich opi nie do ty czy ły prac nad stwo rze niem mo de lo we go ar chi -
wal ne go sys te mu in for ma tycz ne go. Na ko niec pierw sze go dnia sym po zjum od by ło się
po sie dze nie Ra dy Na uko wej se rii wy daw ni czej „Sym po sia Ar chi vi sti ca”.

Dru gie go dnia ob rad pierw szy re fe rat wy gło sił Wie sław No wo sad, któ ry od niósł się
do pró by opra co wa nia ba zy da nych na pod sta wie stan dar du FO PAR. W swo im wy stą -
pie niu przy wo łał pu bli ka cję B. Ry szew skie go Pro�ble�my� kom�pu�te�ry�za�cji� ar�chi�wów1,
w któ rej FO PAR zo stał sfor mu ło wa ny i opi sa ny. To wła śnie ta książ ka za po cząt ko wa ła
pra ce ze spo łu, któ ry dzia łał pod kie row nic twem B. Ry szew skie go na UMK w To ru niu.
W. No wo sad krót ko omó wił po wyż szy stan dard. Wspo mniał rów nież o wy pra co wa nym
przez Mię dzy na ro do wą Ra dę Ar chi wów stan dar dzie ISAD(G), a tak że o po cząt kach za -
im ple men to wa nia stan dar du FO PAR do na rzę dzi in for ma tycz nych (np. FOX Pro). W dal -
szej czę ści re fe rent szcze gó ło wo przy bli żył eta py roz wo ju i obec ną sy tu ację w za kre sie
wy ko rzy sta nia FO PAR pod czas two rze nia sys te mów in for ma tycz nych w ar chi wach. 

An drzej Klu biń ski omó wił dro gi do in for ma ty za cji w in sty tu cjach na uko wych Pol -
skiej Aka de mii Na uk. Re fe rent wska zał, że pro ces ten nie jest ani peł ny, ani za koń czo ny,
a przy czy na te go sta nu rze czy tkwi w tym, iż dzia łal ność pro wa dzo na przez pla ców ki
PAN nie ma cha rak te ru usłu go we go. W związ ku z tym in sty tu ty na uko we nie wdra ża ją
zin te gro wa nych sys te mów, np. EZD. Przy czy ną te go są nie tyl ko prze róż ne ogra ni cze -
nia, lecz rów nież prze ko na nie, że pra ca na uko wa nie mie ści się w dzia łal no ści ad mi ni -
stra cyj nej in sty tu cji. Do pie ro od ja kie goś cza su Ar chi wum PAN jest na eta pie roz po zna nia
moż li wo ści sys te mu ZoSIA. A. Klu biń ski wska zał, iż na wie lu eta pach funk cjo no wa nia
in sty tu cji na uko wych PAN wciąż bra ku je peł nej in for ma ty za cji, i do dał, że w naj bliż -
szym cza sie na pew no ona nie na stą pi. Wie le na rzę dzi in for ma tycz nych jest two rzo nych
je dy nie w związ ku z pro wa dze niem okre ślo ne go pro jek tu ba daw cze go, ale i w tym wzglę -
dzie na stę pu ją zmia ny wy ni ka ją ce z nowego po ko le nia będącego w kie row nic twie in sty -
tu cji. Zda niem re fe ren ta szcze gól nie in te re su ją ce za gad nie nie w tej ma te rii zwią za ne jest
z wy twa rza niem przez pra cow ni ków PAN za po mo cą na rzę dzi in for ma tycz nych włas -
nych na rzę dzi ba daw czych.

Ksiądz Ro man Maj ka za jął się z ko lei mo de lem sys te mu in for ma tycz ne go dla ar chi -
wów za kon nych, któ re go – jak za zna czył – do tych czas nie opra co wa no. Za pre zen to wał
rów nież dro gę pro wa dzą cą do po wsta nia ta kie go sys te mu w opar ciu o stan dar dy FO PAR
i ISAD(G). W tym ce lu ks. R. Maj ka ro ze słał do pol skich ar chi wów za kon nych an kie tę
ma ją cą na ce lu ro ze zna nie, jak wy glą da w nich sy tu acja z ba za mi da nych oraz uży wa -
nym do ich stwo rze nia opro gra mo wa niem. Ze bra ne da ne po słu ży ły re fe ren to wi do przed -
sta wie nia sys te mu in for ma tycz ne go, któ ry mógł by być wy ko rzy sty wa ny w ar chi wach
za kon nych.

Czwar ty re fe rat wy gło si ła An na Że gliń ska, któ rej roz wa ża nia do ty czy ły pro ble ma ty -
ki wy szu ki wa nia on�li�ne�w za so bach ar chi wów Służ by Bez pie czeń stwa Pań stwo we go
byłej Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej. Re fe rent ka naj pierw krót ko przed sta wi ła
hi sto rię ar chi wów Sta si, a na stęp nie wła sne do świad cze nia zwią za ne z pro wa dze niem
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1 B. Ry szew ski, Pro�ble�my�kom�pu�te�ry�za�cji�ar�chi�wów, To ruń 1994.
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w nich kwe rend. A. Że gliń ska do ko na ła tak że ana li zy ist nie ją cych w ar chi wach Sta si na -
rzę dzi po szu ki waw czych: Find mit tel su che, Ar gus i Sta si–Me dia te ka. 

Ewa Piór kow ska w ostat nim wy stą pie niu omó wi ła pro jekt in for ma tycz ny „Sys tem
Za rzą dza nia Ar chi wa mi Woj sko wy mi” (na zwa ro bo cza), któ ry w nie da le kiej przy szło ści
ma być wdro żo ny w ar chi wach woj sko wych. Re fe rent ka wska za ła na je go głów ne za ło -
że nia, ta kie jak: jed no cze sna pra ca w sys te mie wszyst kich ar chi wów, do stęp do da nych
wpro wa dza nych w ar chi wach oraz wy mia na in for ma cji po mię dzy ar chi wa mi. Przed sta -
wi ła rów nież uwa run ko wa nia tech nicz ne zwią za ne z po wsta niem sys te mu i za bez pie cze -
niem wpro wa dza nych do nie go da nych, chro nio nych ze wzglę du na ist nie nie
do ku men tów ob ję tych klau zu la mi taj no ści.

Po re fe ra cie E. Piór kow skiej na stą pi ła dys ku sja do ty czą ca pro jek tu sys te mu in for ma -
tycz ne go CAW, w któ rej głos za bie ra li W. No wo sad, J. Bed na rek oraz au tor ka wy stą pie -
nia. 

Sym po zjum pod su mo wał Pa weł Perzy na, któ ry stwier dził, że pro ble my ar chi wal nych
sys te mów in for ma tycz nych by ły roz pa try wa ne w trzech aspek tach: teo re tycz nym, prak -
tycz nym oraz tech nicz nym. Istot nym wnio skiem wy pły wa ją cym z aspek tu teo re tycz ne -
go by ło zwró ce nie przez re fe ren tów uwa gi na waż ną ro lę, ja ką w trak cie in for ma ty za cji
ar chi wów od gry wa or ga ni za cja obie gu in for ma cji. W aspek cie prak tycz nym uka za no pró -
by bu do wa nia sys te mów in for ma tycz nych dla ar chi wów pań stwo wych, wy od ręb nio nych
i za kon nych. W ostat niej gru pie za gad nień za pre zen to wa no mo del ar chi tek tu ry ar chi wal -
nych sys te mów in for ma tycz nych oraz pró by ujed no li ce nia obie gu in for ma cji na plat for -
mach cy fro wych.

Mi�chał�Kop�czyń�ski
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Sprawozdanie z konferencji naukowej 
„Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczypospolitej.
Stan badań, perspektywy badawcze”. 
Kraków, 7–8 listopada 2017 r.

Wdniach 7–8 li sto pa da 2017 r. w Au dy to rium im. prof. Win cen te go Dan ka
w Kra ko wie od by ła się kon fe ren cja po świę co na dzie jom ru chu ko mu ni stycz -
ne go w II Rze cz po spo li tej, zor ga ni zowana przez Uni wer sy tet Pedago gicz ny

w Kra ko wie oraz In sty tut Pa mię ci Na ro do wej.
Dwu dnio we ob ra dy roz po czął pro rek tor ds. na uki UP Ma riusz Wo łos, któ ry przy wi -

tał uczest ni ków oraz or ga ni za to rów, a na stęp nie omó wił ce le kon fe ren cji. Wy mie nił wśród
nich kwe stie pod ję cia na no wo ba dań nad ru chem ko mu ni stycz nym w Pol sce oraz usta -
le nia fak tycz ne go wpły wu ko mu ni stów na rze czy wi stość Pol ski lat 1918–1939. Ja ko dru -
gi głos za brał za stęp ca dy rek to ra Biu ra Ba dań Hi sto rycz nych IPN Pa weł Li be ra.
Przy po mniał, że no we wła dze IPN pod ję ły de cy zję o roz po czę ciu szer szych i in sty tu cjo -
nal nie zor ga ni zo wa nych ba dań nad ru chem ko mu ni stycz nym w II RP oraz za ini cjo wa ły
od ręb ny Cen tral ny Pro jekt Ba daw czy „Ko mu ni ści w II Rze czy po spo li tej”. Moż na się
spo dzie wać, że w przy szło ści przy nie sie to wy mier ne efek ty w po sta ci roz wo ju ba dań
nad tą nie co za po mnia ną i po mi ja ną pro ble ma ty ką. Za rów no Ma riusz Wo łos, jak i Pa weł
Li be ra wska zy wa li na waż ną ro lę tej kon fe ren cji ja ko fo rum wy mia ny do świad czeń ba -
daw czych oraz spo sob ność do za sta no wie nia się nad per spek ty wa mi roz wi ja nia ba dań
nad ko mu ni zmem w przy szło ści. Na za koń cze nie każ dej se sji od by wa ły się dys ku sje
na te mat wy gło szo nych pre lek cji, w któ rych głos za bie ra li uczest ni cy spo tka nia. Wska -
zy wa no m.in. na re alia pro wa dze nia ba dań na ru chem ko mu ni stycz nym w wa run kach
ogra ni czo ne go do stę pu do ar chi wa liów znaj du ją cych się w Ro sji.

Pierw szy re fe rat, pt. „Tym cza so wy Ko mi tet Re wo lu cyj ny Pol ski «Po lbiu ro RKP(b)»
w re ali za cji pla nów so wie ty za cji Pol ski 1920 r.” wy gło sił Mi chał Kli mec ki z Uni wer sy -
te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. W swo im wy stą pie niu zo bra zo wał re la cje mię dzy
Ko mu ni stycz ną Par tią Ro bot ni czą Pol ski a Tym cza so wym Ko mi te tem Re wo lu cyj nym
Pol ski pod czas woj ny z bol sze wi ka mi. Uczest ni cy kon fe ren cji mo gli tak że za po znać się
pla na mi so wie ty za cji Pol ski, któ re mia ły być re ali zo wa ne za po śred nic twem Ko mi te tu.

Ko lej ną pre lek cję – „Ko mu ni stycz na Par tia Za chod niej Bia ło ru si. Stan ba dań” – wy -
gło sił Piotr Ci cho rac ki z Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Na wstę pie przed sta wił hi sto rio -
gra fię do ty czą cą KPZB, a na stęp nie za ry so wał po stu la ty ba daw cze na przy szłość.
Wska zał jed no cze śnie wie le ob sza rów, w któ rych po win ny być pod ję te no we ini cja ty wy
ba daw cze, tak aby te ma ty ka funk cjo no wa nia i ak tyw no ści KPZB zo sta ły le piej po zna ne. 

Ro man Wy soc ki, re pre zen tu ją cy Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie,
omó wił z ko lei stan ba dań w od nie sie niu do Ko mu ni stycz nej Par tii Za chod niej Ukra iny.
Po dob nie jak w przy pad ku wcze śniej sze go re fe ra tu, tak że i w tym wy stą pie niu re fe rent
przy bli żył do tych cza so we do ko na nia ba daw cze do ty czą ce dzia łal no ści KPZU. 

W ko lej nej czę ści kon fe ren cji re fe rat „Ko mu ni stycz na Par tia Pol ski w edy cjach źró -
dło wych i hi sto rio gra fii ro syj skiej po 1991 ro ku” przed sta wił Ma riusz Wo łos z Uni -
wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie. W nie zwy kle in te re su ją cym wy stą pie niuK
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przy bli żył re alia ro syj skich ba dań hi sto rycz nych nad dzie ja mi KPP, a tak że scha rak te -
ry zo wał – co sta no wi ło cen ną wska zów kę dla wszyst kich ba da czy te go te ma tu – za so -
by ro syj skich ar chi wów, które czę sto są nie zbęd ne do prowadzenia ba dań nad dzie ja mi
pol skie go ru chu ko mu ni stycz ne go. 

Na stęp ną pre lek cję, na te mat Ko mu ni stycz ne go Związ ku Mło dzie ży Pol skiej, wy gło -
sił dok to rant Uni wer sy te tu War szaw skie go Kon rad Ru zik. Je go wystą pie nie by ło ko lej -
ną pró bą oce ny moż li wo ści i per spek tyw ba daw czych do ty czą cych te go te ma tu. 

Mło dym na ukow cem wy stę pu ją cym na kon fe ren cji by ła rów nież Ma rian na Py rih
z Ukra iń skie go Uni wer sy te tu Ka to lic kie go we Lwo wie, któ ra przed sta wi ła stan ba dań
i per spek ty wy ba daw cze do ty czą ce Ukra iń skie go Wło ściań sko -Ro bot ni cze go Zjed no cze -
nia So cja li stycz ne go (Sel -Rob). 

W ostat niej se sji pierw sze go dnia kon fe ren cji zo sta ły wy gło szo ne dwa re fe ra ty. Grze -
gorz Be rendt z Mu zeum II Woj ny Świa to wej przy bli żył za gad nie nia zwią za ne z te ma -
tem: „Lud ność ży dow ska w dzia łal no ści KPRP/KPP w la tach 1918–1938”. W swo im
wy stą pie niu sku pił się nie tyl ko na re aliach funk cjo no wa nia ko mu ni stów w spo łecz no ści
ży dow skiej, lecz tak że po sta wił kil ka in te re su ją cych py tań ba daw czych od no szą cych się
do skom pli ko wa nych me an drów re la cji pol sko -ży dow skich te go okre su. 

Pa weł Bo rek z Pań stwo wej Wyż szej Szko ły w Bia łej Pod la skiej omó wił z ko lei stan
ba dań i per spek ty wy ba daw cze w od nie sie niu do ro li Sa mo dziel ne go Re fe ra tu In for ma -
cyj ne go Do wódz twa Okrę gu Kor pu su nr IX w zwal cza niu ru chu ko mu ni stycz ne go na te -
re nie okrę gu. Pre le gent uka zał za wi ło ści funk cjo no wa nia SRI w zwal cza niu dzia łal no ści
ko mu ni stycz nej w woj sku. 

Dru gie go dnia kon fe ren cji prze wod ni cze nie ob ra dom prze jął Ma riusz Krzysz to fiń -
ski. Pierw szą pre lek cję – „Ko mu ni ści przed są da mi II RP” – wy gło sił Pa weł Fik tus, który
omó wił niu an se funk cjo no wa nia ko mu ni stów w re aliach pol skie go wy mia ru spra wie -
dliwo ści. 

Ko lej nym re fe ren tem był Oleh Ra zyh ray ev ze Wschod nio eu ro pej skie go Na ro do we -
go Uni wer sy te tu w Łuc ku, któ ry po ru szył pro ble ma ty kę do ty czą cą ko mu ni stów osa dzo -
nych w wię zie niu w Łuc ku, stan ba dań nad tym za gad nie niem i ich per spek tywy,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem śro do wi ska ba da czy ukra iń skich. 

Se ba stian Dra bik – ba dacz nie za leż ny, za pre zen to wał z ko lei stan ba dań i ich per spek -
ty wy w od nie sie niu do ko mu ni stycz nych po słów w II Rze cz po spo li tej. 

Tę część kon fe ren cji za koń czył Grze gorz Za ckie wicz z Uni wer sy te tu w Bia łym sto -
ku, któ ry w pre lek cji pt. „Wpły wy ko mu ni stycz ne w związ kach za wo do wych II RP. Stań
ba dań, po stu la ty ba daw cze” opi sał re alia ży cia za wo do we go w Pol sce. 

W ostat niej se sji ja ko pierw szy głos za brał Pa weł Li be ra z Biu ra Ba dań Hi sto rycz -
nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, któ ry omó wił „Sto su nek Wy dzia łu Hi sto rii Par tii
przy KC PPR/PZPR do hi sto rii ru chu ko mu ni stycz ne go w okre sie mię dzy wo jen nym”.
Uka zał spe cy fi kę kształ to wa nia się sto sun ku elit par tyj nych do ko mu ni stycz nej prze szło -
ści wła sne go śro do wi ska.

Ma riusz Krzysz to fiń ski z rze szow skie go Od dzia ło we go Biu ra Ba dań Hi sto rycz nych
IPN po ru szył z ko lei za gad nie nie funk cjo no wa nia wy dzia łów woj sko wych KPRP/KPP,
KPZU i KPZB oraz ich zwal cza nia przez kontr wy wiad woj sko wy. By ła to ko lej -
na – po wy stą pie niu Paw ła Bor ka – pró ba omó wie nia wpły wów ko mu ni stycz nych w sze -
re gach woj ska II RP.

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ruch komunistyczny...
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W dal szej czę ści ob rad z re fe ra tem „Re wo lu cyj ne par tie chłop skie w II RP” wy stą pił
dok to rant z Uni wer sy te tu War szaw skie go Adam Su ław ka. Po nim pre lek cję za ty tu ło wa -
ną „Oby wa te le II Rze czy po spo li tej Pol skiej w Bry ga dach Mię dzy na ro do wych pod czas
hisz pań skiej woj ny do mo wej (1936–1939). Stan ba dań” wy gło sił Jan Sta ni sław Cie cha -
now ski z Uni wer sy te tu War szaw skie go. Przed sta wił w niej ob raz do tych cza so wych wy -
sił ków ba daw czych nad przy go to wa niem opra co wań na uko wych od no szą cych się
do udzia łu Po la ków w woj nie do mo wej w Hisz pa nii. Ostat nie wy stą pie nie na kon fe ren -
cji, dotyczące pro ble mów ba dań nad śro do wi skiem KPRP/KPP w War sza wie (1919–
–1938), za pre zen to wa ła Elż bie ta Ko wal czyk z Od dzia ło we go Biu ra Ba dań Hi sto rycz -
nych IPN w War sza wie. 

Kon fe ren cja – po za wa lo rem po znaw czym i edu ka cyj nym – sta ła się waż ną płasz -
czyzną wy mia ny do świad czeń i wspól nych roz wa żań nad kie run ka mi, w któ rych win ny
zmie rzać współ cze sne ba da nia nad pol skim ru chem ko mu ni stycz nym w II RP. Re fe ren -
ci wy wo dzą cy się z róż nych śro do wisk i ośrod ków na uko wych by li zgod ni, że ba da nia
te ma ją przed so bą przy szłość i po win ny być kon ty nu owa ne w róż nych for mach, za rów -
no przez ze spo ły ba daw cze, jak i in dy wi du al nych na ukow ców.

Piotr�Ki�lań�czyk

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ruch komunistyczny...
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Edi�ta�Jan�kau�skie�ne

(1965–2017)

Dwu dzie ste go pią te go grud nia 2017 r. w Wil nie zmar ła Edi ta Jan kau skie ne – dłu go -
let ni pra cow nik Cen trum Ba dań Lu do bój stwa i Ru chu Opo ru Miesz kań ców Li twy
(LGGRTC). Od 2010 r. Edi ta by ła człon kiem pol sko -li tew skiej gru py ro bo czej po wo ła -
nej przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej oraz LGGRTC i Li tew skie Ar chi wum Akt Spe cjal -
nych (LYA). Mia ła ona na ce lu zin ten sy fi ko wa nie współ pra cy na uko wej, wy mia nę
ar chi wa liów i edy cję do ku men tów znaj du ją cych się w ar chi wach IPN oraz LYA w dwu -
ję zycz nej se rii „Pol ska i Li twa w XX w.”. Jan kau skie ne – znaw czy ni hi sto rii zbroj ne go
opo ru an ty so wiec kie go na Li twie – wło ży ła ogrom ną pra cę w po wsta nie pierw sze go to -
mu se rii, któ ry uka zał się w 2016 r. pod ty tu łem So�wiec�ki�apa�rat�re�pre�sji�wo�bec�li�tew�-
skie�go� i pol�skie�go�pod�zie�mia 1944–1945/So�vie�ti�nių�re�pre�si�nių�strukt�ūrų�ve�ikla�prieš
lie�tu�vių�ir�lenkų�po�grindį 1944–1945. 

Edi ta Jan kau skie ne ukoń czy ła stu dia na Wy dzia le Hi sto rii Uni wer sy te tu Wi leń skie -
go. W 1996 r. roz po czę ła pra cę w Cen trum Ba dań Lu do bój stwa i Ru chu Opo ru Miesz -
kań ców Li twy ja ko ana li tyk w ar chi wum. Dzię ki du żej wie dzy po łą czo nej z nie zwy kłym
za an ga żo wa niem w upa mięt nie nie li tew skich żoł nie rzy nie pod le gło ścio wych Edi ta zo -
sta ła współ au to rem ob szer nych wy dań en cy klo pe dycz nych: Pietų�Lie�tu�vos�par�ti�zanų�sri�-
tis.� Atla�sas:� Da�ina�vos� ir� Tau�ro� apy�gar�dos, Vil nius 2008 (Okręg� par�ty�zanc�ki� Li�twy
Po�łu�dnio�wej.�Atlas.�Okrę�gi�Daj�na�wa�i Tau�ro�gi, Wil no 2008); Va�karų�Lie�tu�vos�par�ti�zanų
sri�tis.�Atla�sas:�Kę�stučio,�Pri�sikėli�mo,�Žemaičių�apy�gar�dos, Vil nius 2010 (Okręg�par�ty�-
zanc�ki� Li�twy� Za�chod�niej.� Atlas.� Okrę�gi� Kiej�stu�ta,� Zmar�twych�wsta�nia� i Żmudz�ki,
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Wilno 2010); Šiaurės�rytų�Lie�tu�vos�par�ti�zanų�sri�tis.�Atla�sas, 1 da lis, Vil nius 2014 (Okręg
par�ty�zanc�ki�Li�twy�pół�noc�no�-wschod�niej. Atlas, cz. 1, Wil no 2014). W pu bli ka cjach tych
za war to naj waż niej sze in for ma cje do ty czą ce li tew skich an ty so wiec kich od dzia łów par -
ty zanc kich, w tym miej sca, oko licz no ści i da ty śmier ci osób wal czą cych o wol ność Li -
twy. Znaj du ją się w nich tak że zdję cia za rów no par ty zan tów, jak i po mni ków ich
upa mięt nia ją cych. Nie ba ga tel nym uzu peł nie niem tych wy daw nictw są ma py, na któ rych
za zna czo no miej sca starć par ty zan tów li tew skich z od dzia ła mi so wiec ki mi.

Od 2009 r. Edi ta kie ro wa ła Wy dzia łem Ba dań Hi sto rycz nych w De par ta men cie Ba -
dań Lu do bój stwa i Ru chu Opo ru Miesz kań ców Li twy w LGGRTC. Umie jęt nie łą czy ła
wy zwa nia służ bo we z pra cą na uko wą – by ła współ pra cow ni kiem wie lu li tew skich in sty -
tu cji pań stwo wych oraz or ga ni za cji mię dzy na ro do wych, a tak że bra ła udział w licz nych
kra jo wych i za gra nicz nych kon fe ren cjach. Uczest ni czy ła w pro jek cie o zna cze niu eu ro -
pej skim do ty czą cym pa mię ci o więź niach wo jen nych osa dzo nych przez Niem ców
i Sowie tów w obo zie we wsi Ma ci ki. Zwień cze niem tych badań by ła pu bli ka cja, któ rej
Jan kau skie ne została współ au tor ką, wy da na w ję zy kach li tew skim i an giel skim: Ma�cikų
mir�ties�na�mai.�An�tro�jo�pa�sau�li�nio�ka�ro�ir�GU�LAG’o la�ge�riai 1939–1953�me�ta�is�Šilutės
apy�linkėse, Vil nius 2015 (Dom�śmier�ci�w Ma�ci�kach.�Obo�zy II woj�ny�świa�to�wej�i Gu�ła�-
gu 1939–1953�w re�jo�nie�Szy�ło�karcz�my, Wil no 2015). Edi ta by ła rów nież au tor ką wie lu
na uko wych i po pu lar no nau ko wych ar ty ku łów do ty czą cych wal ki par ty zanc kiej Li twi -
nów pod czas II woj ny świa to wej i po jej za koń cze niu. 

Edi ta Jan kau skie ne zmar ła po dłu giej cho ro bie 25 grud nia 2017 r. w Wil nie. Jej cia -
ło zo sta ło pod da ne kre ma cji i zło żo ne 29 grud nia 2017 r. w ko lum ba rium na Cmen ta rzu
Sal to niškių w Wil nie.

Mar�ga�ri�ta�Chi�liń�ska

In Memoriam
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Wykaz skrótów archiwalnych

AAN – Archiwum Akt Nowych

AHM – Archiwum Historii Mówionej

AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

AIPN By – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

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

AN – Archiwum Narodowe

AOK – Archiwum Ośrodka Karta

AP – Archiwum Państwowe

ASOP – Archiwum Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

AŻIH – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

CAW – Centralne Archiwum Wojskowe

GKBZHwP – Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

IPN Gd – Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku

MS – Ministerstwo Sprawiedliwości
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Informacja o autorach

dr Da riusz Bur czyk (ur. 1975 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta; pra cow nik Od dzia ło we go Ar -
chi wum IPN w Gdań sku; in te re su je się hi sto rią są dow nic twa woj sko we go i spe cjal ne go
na Po mo rzu Gdań skim w la tach czter dzie stych i pięć dzie sią tych XX w.; au tor mo no gra -
fii: Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Gdań�sku�(1946–1955)�(Gdańsk 2012) oraz Spe�cjal�ny�Sąd
Kar�ny�i Pro�ku�ra�tu�ra�Spe�cjal�ne�go�Są�du�Kar�ne�go�w Gdań�sku 1945–1946�(Gdańsk 2016).

dr Krzysz tof Bus se (ur. 1965 r.), hi sto ryk, po li to log; pra cow nik Wy dzia łu Ar chi wal -
ne go De le ga tu ry IPN w Ra do miu; in te re su je się ży ciem spo łecz no -po li tycz nym w PRL
oraz dzia łal no ścią apa ra tu bez pie czeń stwa; au tor mo no gra fii Uto�pia�i rze�czy�wi�stość.�Sto�-
wa�rzy�sze�nie�PAX�w ży�ciu�po�li�tycz�nym,�spo�łecz�nym�i go�spo�dar�czym�PRL�i III RP�na przy�-
kła�dzie� wo�je�wódz�twa� ra�dom�skie�go� (1975–1993) (Lu blin–Ra dom 2014) oraz edy cji
do ku men tów Do�paść�„Drą�ga�la”.�Li�kwi�da�cja�gru�py�Alek�san�dra�Młyń�skie�go�w świe�tle
do�ku�men�tów�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�(Lu blin–Ra dom 2012); współ au tor al bu mu Bić�się
do koń�ca.�Pod�zie�mie�nie�pod�le�gło�ścio�we�w re�gio�nie�ra�dom�skim�w la�tach 1945–1950
(Lublin–Ra dom 2012).

Mar ga ri ta Chi liń ska (ur. 1970 r.), hi sto ryk; pra cow nik Wy dzia łu Ba dań Ar chi wal -
nych i Edy cji Źró deł Ar chi wum IPN w War sza wie; pre zes war szaw skie go od dzia łu
Towarzy stwa Mi ło śni ków Wil na i Zie mi Wi leń skiej.

Szy mon Czwar no (ur. 1980 r.), ar chi wi sta; pra cow nik Wy dzia łu Za rzą dza nia Za so -
bem Ar chi wal nym Ar chi wum IPN w War sza wie.

dr An drzej Czy żew ski (ur. 1980 r.), hi sto ryk; pra cow nik Od dzia ło we go Ar chi wum
IPN w Ło dzi; in te re su je się po li ty ką pa mię ci, hi sto rią hi sto rio gra fii, dzie ja mi opo zy cji
de mo kra tycz nej w PRL oraz ko mu ni stycz nym apa ra tem wła dzy; au tor mo no gra fii Pro�-
ces�de�sta�li�ni�za�cji�pol�skiej�na�uki�hi�sto�rycz�nej�w dru�giej�po�ło�wie�lat 50 XX wie�ku (War -
sza wa 2008); kie row nik gran tu NCN Po�ko�le�nie�czy�Po�ko�le�nia�Mar�ca�’68�–�mię�dzy�oral
hi�sto�ry�a me�to�dą�bio�gra�ficz�ną.

Ra fał Dyrcz (ur. 1975 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta; na czel nik Od dzia ło we go Ar chi wum
IPN w Kra ko wie; in te re su je się for ma mi i me to da mi dzia łań ope ra cyj nych ko mu ni stycz -
nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go, by łych żoł nie rzy
PSZ na Za cho dzie oraz pod zie mia nie pod le gło ścio we go na zie mi wa do wic kiej; współ -
au tor edy cji dokumentów Tecz�ka�Ewi�den�cji�Ope�ra�cyj�nej�na Księ�dza.�Teo�ria�i prak�ty�ka
pra�cy�ope�ra�cyj�nej�SB (Kra ków 2009).

Mag da le na Dźwi gał (ur. 1982 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta; pra cow nik Od dzia ło we go
Biu ra Lu stra cyj ne go IPN w Szcze ci nie, współ re dak tor ka edy cji do ku men tów Szcze�ciń�-
ski�Gru�dzień�’70�w do�ku�men�tach�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa (Szcze cin 2010), to mu wspo -
mnień Mój�sier�pień�’80.�Po�mo�rze�Za�chod�nie�na dro�dze�do wol�no�ści (Szcze cin 2015) oraz
pra cy zbio ro wej Pio�ny�śled�cze�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go 1944–1990 (Szcze -
cin–War sza wa 2017).
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Łu kasz Gra bow ski (ur. 1981 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta; pra cow nik Ar chi wum IPN
w War sza wie; in te re su je się hi sto rią for ma cji Wojsk Ochro ny Po gra ni cza; pu bli ko wał
na ła mach „Pa mię ci i Spra wie dli wo ści” oraz „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię -
ci Na ro do wej”.

Bar tosz Ka pu ściak (ur. 1983 r.), hi sto ryk; pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Ba dań
Hi sto rycz nych IPN w Ka to wi cach; in te re su je się wy wia dem i kontr wy wia dem Sił Zbroj -
nych Pol ski Lu do wej; au tor edy cji do ku men tów In�struk�cje�pra�cy�kontr�wy�wia�dow�czej
Woj�sko�wej�Służ�by�We�wnętrz�nej�wraz�z in�struk�cja�mi�pro�wa�dze�nia�do�ku�men�ta�cji�i ewi�den�-
cji�(1957–1990)�(Kra ków 2010).

dr Piotr Ki lań czyk (ur. 1982 r.), hi sto ryk; au tor pu bli ka cji do ty czą cych naj now szej
hi sto rii Pol ski, m.in. Ju�lian�Sta�chie�wicz�(1890–1934).�Żoł�nierz�i hi�sto�ryk (Po znań 2014).

Krzysz tof Ko la sa (ur. 1973 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta; pra cow nik Od dzia ło we go
Archiwum IPN w Ło dzi; in te re su je się me to dy ką ar chi wal ną, struk tu rą or ga ni za cyj ną
i funk cjo no wa niem or ga ni za cji par tyj nych PZPR oraz hi sto rią Ko ścio ła ka to lic kie go
po 1945 r.; au tor edy cji do ku men tów 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 In for ma cji i Spraw -
dzeń Od dzia ło we go Ar chi wum IPN w Ło dzi; współ au tor edy cji do ku men tów Stan�wo�-
jen�ny�w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�tach�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa (War sza wa–Łódź 2008).

Ma te usz Ku bic ki (ur. 1988 r.), hi sto ryk, niem co znaw ca, eko no mi sta; pra cow nik Od -
dzia ło we go Biu ra Ba dań Hi sto rycz nych IPN w Gdań sku, dok to rant na Wy dzia le Hi sto -
rycz nym Uni wer sy te tu Gdań skie go; in te re su je się II woj ną świa to wą na Po mo rzu
Gdań skim i na Oce anie Spo koj nym oraz hi sto rią go spo dar czą po 1945 r.; au tor wie lu ar -
ty ku łów do ty czą cych po wyż szych za gad nień. 

Woj ciech Ku ja wa (ur. 1981 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta; pra cow nik Wy dzia łu Ba dań Ar -
chi wal nych i Edy cji Źró deł Ar chi wum IPN w War sza wie; au tor al bu mu A mia�ło�być�tak
pięk�nie…�Hi�sto�ria�Ewy�i Je�rze�go�Sto�lar�skich (War sza wa 2018).

dr Ar ka diusz Kut kow ski (ur. 1958 r.), hi sto ryk, dzien ni karz; pra cow nik Biu ra Edu -
ka cji Na ro do wej De le ga tu ry IPN w Ra do miu; au tor m.in. mo no gra fii …jak�my�ich�nie�-
na�wi�dzi�my.�Re�pre�sje�są�do�we�po pro�te�ście�ro�bot�ni�czym�w Ra�do�miu�w czerw�cu 1976�r.
(Lu blin 2016); współ au tor al bu mu Bić�się�do koń�ca.�Pod�zie�mie�nie�pod�le�gło�ścio�we�w re�-
gio�nie�ra�dom�skim�w la�tach 1945–1950�(Lu blin–Ra dom 2012).

dr Ra fał Leś kie wicz (ur. 1977 r.), ar chi wi sta; dy rek tor Biu ra In for ma ty ki IPN
w Warszawie, eks pert w Mi ni ster stwie Cy fry za cji; au tor mo no gra fii Woj�sko�wy�Sąd�Re�-
jo�no�wy�w Po�zna�niu�(1946–1955).�Or�ga�ni�za�cja,�funk�cjo�no�wa�nie,�pro�ce�sy�ar�chi�wo�twór�-
cze�(War sza wa–Po znań 2009), współ re dak tor na uko wy pu bli ka cji 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.�(War sza -
wa 2009) oraz 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�(War sza wa 2013).
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dr Bar tło miej Nosz czak (ur. 1976 r.), hi sto ryk; pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Ba -
dań Hi sto rycz nych IPN w War sza wie; in te re su je się najnowszą historią Polski; au tor mo -
no gra fii i ar ty ku łów na uko wych, re dak tor prac zbio ro wych i to mów po kon fe ren cyj nych,
edy tor źró deł hi sto rycz nych, po my sło daw ca i or ga ni za tor kon fe ren cji na uko wych.

dr Se ba stian Pi lar ski (ur. 1977 r.), hi sto ryk; na czel nik Od dzia ło we go Biu ra Ba dań
Hi sto rycz nych IPN w Ło dzi; in te re su 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 czpo spo li tej oraz dzie ja mi NSZZ „So li dar ność”; autor
mo no gra fii Za�rys�sto�sun�ków�pol�sko�-cze�cho�sło�wac�kich 1918–1933�(To ruń 2008), Mię�dzy
obo�jęt�no�ścią�a nie�chę�cią.�Pił�sud�czy�cy�wo�bec�Cze�cho�sło�wa�cji�w la�tach 1926–1939 (War -
sza wa–Łódź 2017), a tak że edy cji do ku men tów Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�prze�mian
po�li�tycz�nych�w la�tach 1988–1990.�Re�gion�łódz�ki (War sza wa–Łódź 2009), NSZZ�„So�li�-
dar�ność”�w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�tach�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa 1980–1981 (War -
sza wa–Łódź 2010, współ au tor).

dr hab. Pa tryk Ple skot (ur. 1980 r.), hi sto ryk; pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Ba -
dań Hi sto rycz nych IPN w War sza wie, pro fe sor nad zwy czaj ny w Pań stwo wej Wyż szej
Szko le Za wo do wej w Oświę ci miu; sty pen dy sta Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej,
Minister stwa Edu ka cji Na ro do wej oraz rzą du Re pu bli ki Fran cu skiej; vi�si�ting� fel�low
na Universi ty of We stern Syd ney (2013); czło nek m.in. Po lish Ame ri can Hi sto ri cal As -
so cia tion, Po lish Stu dies As so cia tion oraz Bal tic In tel li gen ce and Se cu ri ty Stu dies As so -
cia tion; au tor, współ au tor lub re dak tor po nad 30 ksią żek i 150 ar ty ku łów na uko wych.

dr Elż bie ta Ro ma now ska, hi sto ryk; pra cow nik Biu ra Lu stra cyj ne go IPN; in te re su -
je się hi sto rią woj sko we go i po wszech ne go wy mia ru spra wie dli wo ści w Pol sce; au tor ka
mo no gra fii Ka�rzą�ce�ra�mię�spra�wie�dli�wo�ści�lu�do�wej.�Pro�ku�ra�tu�ry�woj�sko�we�w Pol�sce
w la�tach 1944–1955 (War sza wa 2012). 

Łu kasz Sku bisz (ur. 1981 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta; pra cow nik Od dzia ło we go Ar chi -
wum IPN w Szcze ci nie; in te re su je się ar chi wi sty ką i naj now szą hi sto rią Pol ski, zwłasz -
cza dzie ja mi Po mo rza Za chod nie go i Ma zur; współ au tor książ ki Po�mni�ki,� ak�cen�ty
rzeź�biar�skie,�ta�bli�ce�pa�miąt�ko�we�Szcze�ci�na�(Szcze cin 2012) oraz współ twór ca blo ga Z ar�-
chi�wum�„O”�po świę co ne go hi sto rii Olec ka.

dr Do mi nik Szulc (ur. 1982 r.), hi sto ryk; pra cow nik In sty tu tu Hi sto rii im. Tadeusza
Man teuf fla PAN w War sza wie; interesuje się hi sto rią państw Eu ro py Wschod niej.

Ma rek Wę grzyn (ur. 1980 r.), po li to log, ar chi wi sta; pra cow nik Od dzia ło we go Ar -
chi wum IPN w Kra ko wie; in te re su je się naj now szą hi sto rią Pol ski, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem za gła dy lud no ści ży dow skiej na te re nie Kra ko wa i oko lic oraz przed -
wo jen ne go po wia tu sta ni sła wow skie go. 

Grze gorz Wołk (ur. 1983 r.), hi sto ryk, po li to log; pra cow nik Biu ra Ba dań Hi sto rycz -
nych IPN w Warszawie; in te re su je się dzie ja mi opo zy cji po li tycz nej oraz apa ra tu re pre -
sji w PRL; se kre tarz re dak cji „En cy klo pe dii So li dar no ści”, au tor mo no gra fii Ośrod�ki
od�osob�nie�nia�w Pol�sce�po�łu�dnio�wo�-wschod�niej�(1981–1982) (Rze szów 2009).
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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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Wio sną 2017 r. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej za ini cjo wał
projekt Archiwum Peł ne Pa mię ci, ma ją cy na ce lu gro -
ma dze nie i za bez pie cza nie spu ścizn, ar chi wów ro dzin -
nych i ko lek cji pry wat nych do ty czą cych naj now szych
dzie jów Pol ski. Jed nym z cen niej szych ar chi wów ro dzin -
nych prze ję tych przez IPN są ma te ria ły mał żeń stwa Ewy
i Je rze go Sto lar skich – żoł nie rzy AK i PSZ na Za cho dzie
oraz więź niów okre su sta li now skie go. Na „Ar chi wum
ro dzin ne Ewy i Je rze go Sto lar skich” skła da się do ku -
men ta cja wy two rzo na i zgro ma dzo na przez obo je mał -
żon ków oraz ma te ria ły odzie dzi czo ne po człon kach ich
ro dzin. Do naj cen niej szych archiwaliów za li cza się ko -
re spon den cję, re la cje i dzien ni ki z peł ny mi oso bi stych
re flek sji za pi ska mi na te mat m.in. co dzien no ści oku pa -
cyj nej, obo zu je niec kie go i ży cia na ob czyź nie. Wśród licz nych fo to gra fii uwa gę zwra ca na to -
miast zdję cie wy ko na ne pod czas po wstań cze go ślu bu Ewy i Je rze go.

Ar chi wum ro dzin ne Ewy i Je rze go Sto lar skich prze ka za ne do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w ra mach Ar chi wum Peł ne go Pa mię ci (s. 11–32)

Obo zy pra cy dla lud no ści ży dow skiej, tzw. ju la gi,
na te re nie oku po wa ne go Kra ko wa znaj do wa ły się
w ob rę bie dzi siej szych dziel nic mia sta: Pła szo wa, Pro -
ko ci mia oraz Bie ża no wa. Po cząt ko wo ju la gi by ły
samo dziel ny mi obo za mi pod le ga ją cy mi do wód cy SS
i po li cji na dys trykt kra kow ski. W dru giej po ło -
wie 1943 r. zo sta ły przy łą czo ne do Zwang sar be it sla -
ger (ZAL) Pla szow ja ko fi lie obo zu głów ne go. Ta ki
stan rze czy utrzy mał się aż do ich li kwi da cji w li sto -
pa dzie 1943 r. Wię zio no w nich Ży dów z Kra ko wa, 
powia tów kra kow skie go i mie chow skie go oraz wy sie -

dleń ców z dal szych oko lic. Obo zy pra cy dla Ży dów w Pła szo wie, Pro ko ci miu i Bie ża no wie wpi -
su ją się w tra gicz ne lo sy więź niów gi ną cych od mor der czej pra cy w cza sie II woj ny świa to wej. 

Ju la gi. Za po mnia ne obo zy pra cy dla Ży dów na te re nie Kra ko wa (1942–1943) (s. 105–120)

Wy miar spra wie dli wo ści w la tach 1981–1983 stał się
jed nym z głów nych na rzę dzi wy ko rzy sty wa nych przez
wła dze ko mu ni stycz ne do zwal cza nia „so li dar no ścio -
wej” re wo lu cji. W wo je wódz twie piotr kow skim od by ły
się w tym cza sie dwa pro ce sy dzia ła czy NSZZ „So li dar -
ność”, któ rzy pod ję li dzia łal ność po 13 grud nia 1981 r.
Jed nym z nich był tzw. pro ces to ma szow ski, bę dą cy
kon se kwen cją roz pra co wa nia przez Służ bę Bez pie czeń -
stwa gru py związ kow ców za an ga żo wa nych w druk
i kol por taż nie le gal nych ma te ria łów na te re nie To ma szo -
wa Ma zo wiec kie go. Roz pra wy przed Są dem Wo je wódz -
kim w Piotr ko wie Try bu nal skim od by ły się w 1982 r. Na ka rę 2 lat bez względ ne go po zba wie nia
wol no ści zo sta ły ska za ne czte ry oso by, wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia ka ry sąd za sto so wał
wo bec sze ściu osób, wo bec jed nej po stę po wa nie umo rzył, a jed ną – unie win nił. 

Pro ces dzia ła czy NSZZ „So li dar ność” z To ma szo wa Ma zo wiec kie go ja ko przy kład re pre syj -
nej dzia łal no ści są dow nic twa po wszech ne go w okre sie sta nu wo jen ne go (s. 295–364)
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