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Słowo wstępne

Rok 2020 obfitował w wiele niezwykle ważnych dla najnowszej historii Polski 
okrągłych rocznic. Stulecie Bitwy Warszawskiej, w wyniku której Polacy powstrzy-
mali na przedpolach stolicy nawałę bolszewicką, a tym samym uchronili Ojczyznę 
i Europę Zachodnią przed „płomieniem rewolucji”; stulecie urodzin Karola Wojtyły, 
późniejszego papieża św. Jana Pawła II, którego pontyfikat wydatnie przyczynił się 
do upadku komunizmu w Polsce i w krajach tzw. bloku wschodniego; pięćdziesię-
ciolecie grudniowych protestów robotniczych na Wybrzeżu, krwawo stłumionych 
przez milicję i wojsko; czy też czterdziestolecie powstania NSZZ „Solidarność”, 
ogólnopolskiego, masowego związku zawodowego, którego celem była obrona 
praw pracowniczych – to tylko niektóre z nich. Na rok 2020 przypadła jeszcze jed-
na ważna rocznica. Otóż dwadzieścia lat temu swoją działalność rozpoczął Instytut 
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Na przestrzeni dwóch dekad instytucja ta stała się jedną z najważniejszych w kraju, 
skupiając zadania o charakterze archiwalnym, naukowym, edukacyjnym, śledczym, 
lustracyjnym, a w ostatnich latach także związane z poszukiwaniami i identyfikacją 
ofiar systemów totalitarnych i czystek etnicznych oraz upamiętnianiem walk i mę-
czeństwa Narodu Polskiego.

Sercem IPN – jak mawiał śp. prof. Janusz Kurtyka, jego prezes w latach 2005–2010 –  
jest archiwum. W murach Instytutu przechowywanych jest obecnie ponad 90 km bie-
żących różnego rodzaju dokumentów – kartotek i pomocy ewidencyjnych, materia-
łów aktowych, fotograficznych i audiowizualnych, przede wszystkim wytworzonych 
i zgromadzonych przez organy represji III Rzeszy i ZSRS oraz aparat terroru Polski 
Ludowej. Są one wykorzystywane zarówno w bieżącej pracy wszystkich pionów me-
rytorycznych IPN, jak również udostępniane (w postaci oryginałów lub kopii) osobom, 
których dotyczą (a w przypadku ich śmierci osobom najbliższym lub spokrewnionym), 
naukowcom, dziennikarzom, wreszcie uprawnionym podmiotom. 

Z okazji rocznicy powstania IPN, a co za tym idzie jego pionu archiwalnego, 
13 tom „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” otwiera obszerny 
artykuł Pawła Perzyny zatytułowany „Zanim powstało Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej. Refleksje o rozliczaniu przeszłości i traktowaniu akt w Polsce”. Jest 
on zarazem pierwszym tekstem w dziale „Archiwum”, w którym znalazły się łącz-
nie cztery artykuły. Autor – wykorzystując bogatą podstawę źródłową – w sposób 
niezwykle zajmujący opisuje kolejne koncepcje i debaty na temat rozliczenia ko-
munistycznej przeszłości, jakie miały miejsce po zmianach ustrojowych w Polsce 
z przełomu lat 1989/1990. Omawia przy tym pomysły związane z wykorzystaniem 
dokumentów archiwalnych wytworzonych i zgromadzonych przez cywilne i woj-
skowe organy bezpieczeństwa państwa w procesie lustracji oraz udostępnianiem 
ich ofiarom represji. Kolejnym artykułem jest tekst Konrada Ślusarskiego. Autor 
podzielił się w nim doświadczeniami z zakresu porządkowania, opracowywania, 
digitalizacji i upowszechniania wiedzy na temat zasobu fotograficznego po byłej 
Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który znajduje 
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się w Archiwum IPN i stanowi niezwykle cenne źródło do historii Polski XX w. 
Z kolei Lech Graduszewski omówił problemy systematyzacji dokumentacji wewnątrz 
jednostek archiwalnych na przykładzie akt wojewódzkich organów bezpieczeństwa 
państwa zgromadzonych w bydgoskiej delegaturze Instytutu. Autor podjął się bardzo 
ważnej problematyki z zakresu metodyki archiwalnej, rzadko podejmowanej w lite-
raturze naukowej z dziedziny archiwistyki. Dział zamyka szkic Marleny Jabłońskiej 
pt. „System kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji w Polsce. Zarys 
problematyki i próba systematyzacji”. Omawiając wybrane programy nauczania, 
autorka przedstawia różne formy kształcenia. Zwraca przy tym szczególną uwagę na 
przedmioty z zakresu nowoczesnych technologii oraz wskazuje na treści z kanonu 
archiwistyki, które mają kształtować postawy i dostarczać wiadomości niezbędnych 
w pracy w różnego typu archiwach.

Na kolejny dział, zatytułowany „Zasób archiwalny”, składają się trzy artykuły. 
Pierwszy z nich jest pióra Krzysztofa Szwagrzyka. Autor w studium pt. „Śmierć na 
filmowej kliszy. Kadry z egzekucji wysokich funkcjonariuszy III Rzeszy w zbiorach 
Instytutu Pamięci Narodowej” podejmuje niezwykle interesujące rozważania dotyczące 
znajdującego się w zasobie audiowizualnym Instytutu filmu dokumentującego przebieg 
egzekucji Ludwiga Fischera, Maksa Daume i Josefa Meissingera, wykonanych 8 mar-
ca 1947 r. w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Artykuł, 
który ilustrują stop-klatki, opisuje okoliczności powstania filmu (w zamierzeniach 
twórców – propagandowego) i jego losy po nakręceniu tego materiału oraz przebieg 
egzekucji (autor porównuje przy tym wydarzenia uwiecznione na filmowej kliszy 
z innymi źródłami), a w szczególności nieudolność funkcjonariuszy wykonujących 
wyroki śmierci. W następnym tekście, przygotowanym przez Zbigniewa Stanucha, 
zostały zaprezentowane w ogólnym zarysie różnego rodzaju źródła do dziejów Kościoła 
katolickiego na Pomorzu Zachodnim, a ściślej rzecz ujmując – istniejącej od 1972 r. 
diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zgromadzone w zasobie archiwalnym Oddziału IPN 
w Szczecinie. Natomiast Łukasz Komorowski w swoim artykule opisuje wybory parla-
mentarne w 1989 r. w województwie poznańskim w świetle zachowanych w poznańskim 
oddziale IPN dokumentów Służby Bezpieczeństwa.

Dział „Historia” składa się z czterech artykułów. W pierwszym z nich Maryna 
Palijenko i Ihor Sribniak opisują – na podstawie zachowanych źródeł polskich i ukra-
ińskich – życie codzienne żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Obozie 
Internowanych nr 10 w Kaliszu w latach 1921–1924, w którym kwitło niezwykle 
bogate życie społeczno-kulturalne. Z kolei Anatolij Chromow przybliżył sylwetkę 
Henryka Tarły – aktora i reżysera Teatru Polskiego w Kijowie, ofiary „operacji pol-
skiej” NKWD, w wyniku której w latach 1937–1938 Sowieci zamordowali co najmniej 
111 tys. Polaków zamieszkujących granice Związku Sowieckiego, oskarżywszy ich 
o działalność dywersyjną i szpiegowską na rzecz II Rzeczypospolitej. Problematykę 
legendarnego koncertu brytyjskiego zespołu rockowego The Rolling Stones w Sali 
Kongresowej w Warszawie w kwietniu 1967 r. porusza Paweł Tomasik. Wykorzy-
stując bogatą podstawę źródłową – dokumenty archiwalne proweniencji esbeckiej, 
wspomnienia i materiały prasowe – opisuje działania Milicji Obywatelskiej przed 
Pałacem Kultury i Nauki oraz polemizuje z mitami, jakie narosły wokół tego wyda-
rzenia, i obala niektóre z nich. Dział zamyka tekst Anny Łosowskiej, ukazujący wy-
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darzenia Marca ’68 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka 
podkreśla w nim, że „Marzec” nie był jedynie wydarzeniem warszawskim, a uliczne 
demonstracje objęły wiele polskich miast. Wystąpienia studenckie w Lublinie były 
niewątpliwie wyrazem solidarności ze studentami warszawskich uczelni, z którymi 
brutalnie rozprawiła się władza komunistyczna.

W kolejnym dziale, zatytułowanym „Dokumenty”, znalazły się trzy teksty. Igor 
Baka i Dawid Golik podali do druku nieznany dotychczas „Dziennik wojenny 1. pułku 
piechoty” armii słowackiej, przechowywany w Wojskowym Archiwum Historycznym 
w Bratysławie. Dziennik opisuje działania militarne sprzymierzonych z hitlerowskimi 
Niemcami Słowaków, którzy brali udział w agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. Ra-
port z inspekcji przeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu ze stycznia 1945 r. – opracowany przez Roberta 
Piwkę – stanowi interesujący zapis funkcjonowania MO na tzw. przyczółku sando-
mierskim. Przygotowany przez funkcjonariuszy Komendy Głównej MO w Lublinie 
dokument prezentuje strukturę i obsadę personalną Komendy Wojewódzkiej i pod-
ległych jej jednostek. Nie jest wolny od ocen krytycznych wobec milicjantów, pracy 
poszczególnych posterunków, warunków służby i różnych patologii, jakie dotykały tę 
formację w pierwszych latach jej istnienia. Ostatni prezentowany w tomie dokument, 
podany do druku przez Piotra Haca, to studium naukowe przygotowane w Akademii 
Spraw Wewnętrznych na jesieni 1980 r. Jest ono poświęcone omówieniu ówczesnej 
sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz przewidywanej taktyce i metodom dzia-
łania opozycji politycznej wobec komunistów, a także przedstawieniu propozycji 
kierunków działań resortu spraw wewnętrznych do momentu wprowadzenia stanu 
wojennego 13 grudnia 1981 r.

Zawartość tomu 13 uzupełniają recenzje i omówienia pięciu książek, przygotowa-
ne przez Dianę Zadurę, Anetę Nisiobęcką, Margaritę Chilińską, Konrada Graczyka 
i Annę Szustek, a także dział „Kronika”, do którego weszło pięć tekstów. Trzy z nich 
zostały poświęcone konferencjom naukowym zorganizowanym przez Archiwum IPN: 
„Fort III Pomiechówek – przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego terroru”, 
zorganizowanej w Pomiechówku 28 września 2019 r. we współpracy z Fundacją Fort 
III Pomiechówek oraz Urzędem Gminy i Ośrodkiem Kultury PomPa w Pomiechów-
ku (autorstwa Doroty Grzechocińskiej); „Obrazy II wojny światowej w materiałach 
fotograficznych i filmowych”, zorganizowanej w Warszawie 28 października 2019 r. 
(pióra Artura Cieślika); „Problemy funkcji archiwów”, przygotowanej wspólnie 
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i tam też odbytej w dniach 7–8 li-
stopada 2019 r. (opracowany przez Michała Kopczyńskiego). Ponadto w dziale tym 
omówiono udział pracowników Archiwum IPN w festiwalu historycznym Defend 
Fife, który odbył się w szkockim mieście Dunfermline w dniach 3–4 sierpnia 2019 r. 
(przygotowany przez Grzegorza Trzynę), oraz uroczystość przekazania cudem odna-
lezionej obrączki ślubnej po byłym więźniu niemieckich obozów koncentracyjnych 
w Auschwitz i Neuengamme, która miała miejsce w siedzibie Archiwum IPN w War-
szawie 2 lipca 2020 r. (autorstwa Iwony Śliwowskiej).

Oddając do rąk Czytelników kolejny tom rocznika, Redakcja „Przeglądu Archi-
walnego Instytutu Pamięci Narodowej” żywi nadzieję, że zyska on ich przychylność, 
a zamieszczone artykuły przygotowane zarówno przez pracowników IPN, jak również 



archiwistów i historyków z różnych – krajowych i zagranicznych – instytucji naukowo-
-badawczych (m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuki 
Wojennej w Warszawie, Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy czy Wojskowego 
Instytutu Historycznego w Bratysławie) będą ważnym głosem w dyskursie naukowym, 
poświęconym szeroko pojętej problematyce archiwalnej i historycznej.

dr Mariusz Żuławnik
Redaktor naczelny

ORCID: 0000-0003-2670-3751
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Refleksje o rozliczaniu  
przeszłości i traktowaniu  

akt w Polsce

Mija dwadzieścia lat od rozpoczęcia działalności przez Instytut Pamięci Naro-
dowej – instytucję zajmującą się kompleksowo rozliczeniem komunistycznej 
przeszłości, nie tylko w sensie prawnym, lecz także historycznym, lustracyj-

nym, kommemoratywnym, prowadzącą także poszukiwania miejsc spoczynku ofiar 
totalitaryzmów nazistowskiego i komunistycznego oraz ofiar czystek etnicznych1. Jej 
powstanie w wolnej Rzeczypospolitej nie było jednak oczywiste.

Pod koniec lat osiemdziesiątych proces wychodzenia Polski z systemu komuni-
stycznego mógł potoczyć się zgodnie z założeniami jednego z trzech przewidywalnych 
teoretycznie modeli2. Pierwszy mógł być wynikiem implozji, czyli zapadnięcia się 

1 Przywołane w tytule Archiwum, będące jedną z wewnętrznych komórek organizacyjnych Instytu-
tu, funkcjonowało pod nazwą „Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów” do nowelizacji usta-
wy o IPN z 29 IV 2016 r.

2 Jako system komunistyczny będę traktował – za prof. Januszem Wroną – wprowadzany od 
22 VII 1944 r. przez PPR, a następnie PZPR system sprawowania władzy opierający się na pięciu pod-
stawach, będących konstytutywnymi cechami systemu totalitarnego: 1) ustanowieniu politycznego mo-
nopolu partii marksistowsko-leninowskiej, 2) wprowadzeniu nomenklaturowego mechanizmu rekrutacji 
kadr, 3) upaństwowieniu gospodarki połączonym z likwidacją prywatnej własności (poza rolnictwem) 
oraz koncentracji wszystkich zasobów i ich rozdziału za pośrednictwem mechanizmu centralnego pla-
nowania i centralnej dystrybucji, 4) stosowaniu terroru i represji wobec przeciwników politycznych, 
5) masowej i centralnie sterowanej propagandzie. Warto również dodać, że budowany w Polsce ustrój 
polityczny miał charakter uzurpatorski i fikcyjną legitymację wyborczą. J. Wrona, Ustanowienie syste-
mu komunistycznego w Polsce [w:] Polski wiek XX, t. III: PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. K. Persak, 
P. Machcewicz, Warszawa 2010, s. 45–46.
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systemu w efekcie zakodowanych w nim sprzeczności ideologicznych, gospodarczych 
i  politycznych. Drugi – następstwem odgórnej rewolucji z wyraźnie zaznaczonym punk-
tem przełomu, którego istotą jest symboliczne i instytucjonalne zerwanie z dotychcza-
sowym ustrojem. Dokonuje się to w rezultacie wynegocjowanego i sformalizowanego 
umową kontraktu politycznego, którego konsekwencją jest zmiana stosunków gospodar-
czych i politycznych poprzez wdrożenie przeobrażeń własnościowych i wprowadzenie 
demokracji parlamentarnej. Trzeci nie zawierał momentu symbolicznego przełomu, ale 
powinien nadejść w efekcie powolnej dyfuzji tradycyjnych i komunistycznych struktur 
instytucjonalnych3. Jak pokazał czas, zmiany polityczno-ustrojowe w Polsce przebieg- 
ły zgodnie z postulatami drugiego wariantu i tym samym po 1989 r. podjęto „próbę 
budowania świata bez historii, w którym najskuteczniejszym środkiem uśmierzającym 
pamięć przedstawicielom różnych orientacji politycznych jest zapomnienie”4.

Wbrew pozorom wszystkie kraje postkomunistyczne dysponowały w momencie 
rozpoczęcia demontażu pozostałości systemu totalitarnego szerokim wachlarzem moż-
liwych do zastosowania działań. Były wśród nich: postępowania karne wobec przedsta-
wicieli reżimu odpowiedzialnych za zbrodnie i przestępstwa, rehabilitacje niesłusznie 
skazanych ofiar systemu, otwarcie tajnych archiwów aparatu bezpieczeństwa, zwrot 
bezprawnie odebranych i skonfiskowanych majątków, wypłata zadośćuczynień i od-
szkodowań, ale również środki prawno-administracyjne, takie jak ustawy lustracyjne 
lub dekomunizacyjne5.

Wydawało się, że – obok rehabilitacji ofiar, otwarcia dla nich i naukowców archiwów 
partyjnych i aparatu bezpieczeństwa – konieczność usunięcia byłych funkcjonariuszy 
i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, Informacji Woj-
skowej i Wojskowej Służby Wewnętrznej, etatowych sekretarzy Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej z ważnych stanowisk i funkcji publicznych oraz stworzenie mechani-
zmów prawnych zabezpieczających państwo przed możliwością objęcia przez nich tych 
funkcji w przyszłości, będzie nie tylko elementem przywracania sprawiedliwości, lecz 
także warunkiem niezagrożonego rozwoju demokracji w Polsce. Zagadnienia lustracji, 
dekomunizacji oraz udostępniania dowodów potwierdzających represje są bowiem ze 
sobą nierozerwalnie związane. Mają trwałe papierowe, filmowe, dźwiękowe spoiwo. 
Żaden z tych procesów nie może bowiem nastąpić bez wglądu w materiały archiwalne, 
bez weryfikacji zawartych w nich danych. Historycznym paradoksem sytuacji państw 
dawnego bloku wschodniego, w tym Polski, w pierwszych latach transformacji ustro-
jowej było zdominowanie debaty publicznej przez bardziej nośne medialnie dywagacje 
na temat stworzenia mechanizmów sprawiedliwego osądzenia poprzedniego systemu, 
dokonania uczciwej lustracji i dekomunizacji, a nie ochrony zasobu archiwalnego aparatu 

3 J. Staniszkis, Ontologia, kultura, przypadek – trzy ścieżki wychodzenia z komunizmu [w:] W po-
szukiwaniu paradygmatu transformacji, red. J. Staniszkis, Warszawa 1994, s. 35–40, 45–54.

4 Wypowiedź Andrzeja Grajewskiego w panelu 1. Rozliczenie z przeszłością – zadanie wyłącznie 
dla historyków? [w:] Od totalitaryzmu do demokracji. Pomiędzy „grubą kreską” a dekomunizacją – do-
świadczenia Polski i Niemiec, red. P. Kuglarz, współpr. H. Sułek, Kraków 2001, s. 38.

5 M. Lubiszewski, Lustracja a prawa człowieka. W poszukiwaniu podstawowych standardów, „Polski 
Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2010, t. 1, s. 87. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. Andrzej Zybertowicz podkreślał, że do ujawnienia powiązań stanowiących o sile środowisk post-
komunistycznych niezbędne jest przeprowadzenie lustracji, a do ich przejęcia – dekomunizacja. A. Zy-
bertowicz, W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, Komorów 1993, 
s. 9. 
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bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania jego „prywatyzacji” i niszczeniu. Logika rozli-
czenia przeszłości nakazywała odwrotną kolejność. Najpierw zabezpieczenie dowodów 
prześladowań, rozpoznanie i przygotowanie ich do udostępniania w prowadzonych po-
stępowaniach, a następnie wszczęcie procesów sprawdzania, weryfikacji osób pełniących 
lub aspirujących do pełnienia określonych funkcji i stanowisk państwowych. Emocje 
– tłumiona przez lata z jednej strony chęć rewanżu, a z drugiej objęcia partnera układu 
politycznego zbiorowym aktem „ułaskawienia” w imieniu całego społeczeństwa –  
wzięły górę nad rozsądkiem.

Efekty tych działań są dzisiaj takie, że z powodu braku dokładnych środków ewi-
dencyjnych obrazujących stan archiwaliów w momencie ich przejęcia nie było możliwe 
opracowanie w archiwach państwowych całościowej analizy zniszczeń akt PZPR, 
choć już po zgromadzeniu 16 tys. mb. materiałów stwierdzono dużą niekompletność 
tego zasobu. Z uwagi na realizację bieżących zadań archiwa nie były również w sta-
nie przeprowadzić badania zawartości 10 tys. zespołów archiwalnych proweniencji 
pezetpeerowskiej pod kątem występowania świadectw potwierdzających stosowanie 
wobec obywateli działań dyskryminacyjnych, szykan i terroru. Należy przypomnieć, 
że przejęcie materiałów PZPR przez archiwa państwowe nastąpiło na podstawie art. 44 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
decyzji Rady Ministrów z 19 marca 1990 r. i miało miejsce 30 lat temu6. Warto zatem 
zastanowić się, o jakiej dekomunizacji możemy w tej chwili mówić. Raczej już tylko 
historycznej, poprzez opracowania naukowe historyków oraz publikację przez Biuro 
Lustracyjne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej IPN katalogu osób, które zajmo-
wały kierownicze stanowiska w Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, 
a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do 23 sierpnia 1989 r. 
lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji państwowej7. 
Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja z badaniami dotyczącymi śladów zacie-
rania kompromitującej działalności organów bezpieczeństwa, choć i w tym przypadku 
możemy mówić bardziej o analizach przyczynkarskich, a nie syntetycznym opracowa-
niu ukazującym skalę zjawiska8. Niezależnie od proweniencji wytwórców akt każdy 

6 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Jerzego Zdrady na interpe-
lację nr 1984 posła Jerzego Grzegorza Zająca w sprawie dostępu do akt PZPR, 9 VI 1999 r., http://orka2.
sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/73252212 (dostęp 20 I 2020 r.); odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina na interpelację nr 13695 posła Jan Klawitera z dnia 
5 VII 2017 r. w sprawie problemu archiwów byłej PZPR, 1 VIII 2017 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.
nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2BCEC1C3 (dostęp 20 I 2020 r.). W całym artykule przywoływana będzie 
Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w wersji opublikowanej 
w DzU nr 38, poz. 183 z późn. zm. Informacje na temat zniszczenia stenogramów posiedzeń Biura Poli-
tycznego KC PZPR i decyzji ze stycznia 1990 r. (podpisanej przez Mieczysława Rakowskiego) nakazują-
cej zniszczenie części dokumentacji Sekretariatu KC zawiera komunikat w: A. Dudek, Archiwa państwo-
we i partyjne [w:] Od totalitaryzmu do demokracji…, s. 232–234. O jednej z prób zahamowania procesu 
niszczenia dokumentacji i przejmowania akt partyjnych na terenie Gdańska i województwa gdańskiego 
traktuje: „Wojna o akta”. Studia i materiały źródłowe, red. S. Flis, Gdańsk 2011, s. 9–161.

7 Wspomniany katalog jest tworzony na podstawie art. 52a pkt 8 Ustawy z dnia 18 XII 1998 r. o In-
stytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU 2019, 
poz. 1882) i udostępniany na stronie: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/kierownicze-stanowiska/?catalog=4.

8 Ostatnie publikacje na temat brakowania i niszczenia dokumentacji organów bezpieczeństwa pań-
stwa zob.: S. Koller, Brakowanie i niszczenie materiałów operacyjnych warszawskiej Służby Bezpieczeń-
stwa w latach 1956–1989. Zarys problematyki [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności 
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 przypadek świadomego i zaplanowanego procesu niszczenia źródeł historycznych po-
winien być traktowany nie tylko jako przestępstwo wobec dokumentów ścigane z mocy 
prawa, ale – w sensie moralnym – jako zamach na świadomość i pamięć o przeszłości.

Przy całym krytycyzmie dla wielu zaniechań w kwestii rozliczenia komunistycznej 
przeszłości, trudno jednak nie zauważyć mniej lub bardziej udanych prób wpisania w pol-
ski system prawny mechanizmów lustracji, dekomunizacji i otwarcia archiwów aparatu 
bezpieczeństwa. Przez blisko dekadę nie przynosiły one efektów, ale ich walorem było 
podtrzymywanie dyskusji na temat wspomnianych procesów. Choć minęło od tamtych 
wydarzeń dopiero 25–30 lat, niewiele osób pamięta, jak wiele koncepcji dotyczących lu-
stracji i dekomunizacji wiązało się z pomysłami wyodrębnienia archiwaliów niezbędnych 
do ich przeprowadzenia oraz zamierzeniami udostępniania obywatelom informacji za-
wartych w aktach. Jubileusz IPN jest doskonałym pretekstem do takiego przypomnienia. 
Nie będzie to jednak zarys historii lustracji, dekomunizacji i udostępniania materiałów 
aparatu bezpieczeństwa, ale próba odtworzenia ich wzajemnych relacji oraz pomysłów 
na budowę i prawne usytuowanie nowego archiwum z zasobem historycznym poszerza-
jącym w istotny sposób bazę źródłową do badania dziejów Polski w XX w.

Ramy czasowe artykułu otwiera rok 1990, w którym nastąpiła likwidacja Służby 
Bezpieczeństwa i rozpoczęto weryfikację jej kadr, a zamykają lata 1997–1998 od-
noszące się do uchwalenia dwóch ustaw: o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących 
funkcje publiczne oraz o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu.

Międzynarodowe wskazówki i zalecenia

Rozważania warto rozpocząć od przypomnienia, że kwestie dekomunizacji i lustracji 
nie zostały uregulowane w żadnej specjalnej umowie międzynarodowej, a podstawą 
prawną do ich przeprowadzenia w krajach postkomunistycznych były akty prawa kra-
jowego, czyli w większości przypadków ustawy. Tym niemniej okazuje się, że i na tej 
płaszczyźnie wypracowano standardy, które powinny być zachowane przez państwa 
dokonujące rozliczenia totalitarnej przeszłości. Dwudziestego siódmego czerwca 1996 r. 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję nr 1096 w sprawie środ-

archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 
2018, s. 437–490 (tam też literatura przedmiotu – s. 437–438); S. Pilarski, Niszczenie materiałów Służby 
Bezpieczeństwa w latach 1989–1990 (ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej NSZZ 
„Solidarność”) w województwie piotrkowskim. Egzemplifikacja przebiegu procederu i próby wyciąg-
nięcia konsekwencji prawnych wobec jego organizatorów oraz wykonawców na szczeblu wojewódzkim 
i ministerialnym, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2018, t. 1, s. 437–467 (tam też lite-
ratura przedmiotu – s. 437–438); B. Kapuściak, Celowe niszczenie czy przepisowe brakowanie? Glosa 
w sprawie nieistniejących materiałów po Głównym Zarządzie Informacji i Wojskowej Służbie Wewnętrz-
nej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 11, s. 33–47. Informacje o „prywaty-
zacji” i niszczeniu archiwaliów SB zawierają również: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład 
dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2014, s. 412–415; T. Kozłowski, Koniec im-
perium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990, Warszawa 2019, s. 54–92; 
G. Wszołek, Służba Bezpieczeństwa w Krakowie na tle przemian w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
1989–1990, Warszawa 2019, s. 53–66. 
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ków demontażu dziedzictwa po byłych komunistycznych ustrojach totalitarnych. Jej 
uchwalenie poprzedziło przygotowanie przez wiceprzewodniczącego Zgromadzenia 
Parlamentarnego, rumuńskiego polityka Adriana Severina, raportu nr 7568 dotyczące-
go wspomnianej kwestii, którego fragment stanowiły „Wskazówki, jak zapewnić, by 
prawa lustracyjne i podobne środki administracyjne były zgodne z wymogami państwa 
opartego na zasadzie rządów prawa”9.

Zgodnie ze wspomnianymi dokumentami celem lustracji miała być ochrona nowo 
powstałych demokracji poprzez wyeliminowanie zagrożeń polegających np. na sto-
sowaniu szantażu wobec osób publicznych. Ujawnianie pracy lub służby w komuni-
stycznym aparacie bezpieczeństwa nie powinno stać się narzędziem zemsty i retrybucji. 
Wykluczano również zastosowanie zasady zbiorowej odpowiedzialności. Lustracja 
miała gwarantować każdemu rzetelny proces, w tym m.in. jawność rozprawy, prawo do 
obrony i przesłuchania świadków oskarżenia oraz dostęp do materiałów dowodowych. 
Zakaz pełnienia funkcji publicznych mógł trwać nie dłużej niż 5 lat. Całą procedurę 
proponowano zakończyć do 31 grudnia 1999 r., ograniczając ją tylko do stanowisk 
kluczowych dla ochrony demokracji i praw człowieka, np. urzędników państwowych, 
funkcjonariuszy służb specjalnych, sędziów i prokuratorów10. Dekomunizację natomiast 
traktowano jako długotrwałe postępowanie odnoszące się do zrywania z dziedzictwem 
systemu komunistycznego, polegające na demontażu i likwidacji totalitarnego ustawo-
dawstwa, instytucji, metod i strategii rządzenia, dawnej mentalności i struktur perso-
nalnych (nomenklatury), które mogło potrwać nawet kilka dekad11.

Dużo szerszy niż europejski wymiar przybrały międzynarodowe regulacje dotyczące 
kwestii dostępu do archiwaliów organów bezpieczeństwa reżimów represyjnych nie tylko 
o zabarwieniu komunistycznym. Na spotkaniu w Meksyku w 1993 r. Międzynarodowa 
Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów (International Conference of the Round Table 
on Archives – CITRA) zatwierdziła powołanie grupy ekspertów, którym powierzono 
zadanie przeanalizowania sytuacji archiwów wspomnianych reżimów w państwach 
Europy, Afryki i Azji, wkraczających pod koniec lat osiemdziesiątych na drogę demo-
kratyzacji. Ostatecznym celem projektu realizowanego przez Międzynarodową Radę 
Archiwów (International Council on Archives – ICA) we współpracy z UNESCO było 
przygotowanie dla archiwistów w państwach znajdujących się w okresie transformacji 
ustrojowej zaleceń dotyczących sposobu gromadzenia i udostępniania materiałów, będą-
cych podstawą do określenia odpowiedzialności prawnej, potwierdzenia ewentualnych 

9 Measures to dismantle the heritage of former communist totalitarian systems, Resolution 1096 
(1996), http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16507&lang=en (dostęp 
21 I 2020 r.); Measures to dismantle the heritage of former communist totalitarian systems (Doc 7568). 
Report by Mr Adrian Severin for Council of Europe’s Parliamentary Assembly’s Committee on Legal 
Affairs and Human Rights, 3 VI 1996 r., https://rm.coe.int/0900001680976ef8 (dostęp 21 I 2020 r.). 
Zob. M. Krotoszyński, Ustawodawstwo lustracyjne wobec upływu czasu, „Forum Prawnicze” 2015, 
nr 6, s. 85–88.

10 A. Bodnar, Lustracja a prawa człowieka – standardy europejskie i standardy polskie, http://www.
hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/Pdfy/prezentacja_lustracja.pdf (dostęp 21 I 2020 r.); Measu-
res to dismantle the heritage of former communist totalitarian systems, Resolution 1096 (1996), http://
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16507&lang=en (dostęp 21 I 2020 r.).

11 Par. 5 Measures to dismantle the heritage of former communist totalitarian systems (Doc 7568)…, 
https://rm.coe.int/0900001680976ef8 (dostęp 21 I 2020 r.).
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szkód, rekonstrukcji historii lub zachowania pamięci zbiorowej, ale również do rozstrzy-
gania dylematów etycznych związanych z przechowywaniem akt czy opieką nad nimi12.

Szefem ośmioosobowej grupy został Antonio González Quintana – dyrektor Sek-
cji Wojny Domowej Narodowego Archiwum Historycznego w Salamance w latach 
1986–199413. W raporcie końcowym eksperci uznali kluczową rolę archiwów służb 
specjalnych reżimów represyjnych w transformacji politycznej. Powodzenie operacji 
zadośćuczynienia i odszkodowania ofiarom prześladowań oraz usunięcia osób odpowie-
dzialnych za szkody wyrządzone przez byłe władze miało w dużej mierze zależeć – jak 
słusznie zauważyli eksperci – od wykorzystania materiałów zarówno zgromadzonych 
przez służby bezpieczeństwa, służby kontrwywiadu i wywiadu, jak i policji kryminalnej 
w zakresie spraw politycznych. Zachowanie i wyodrębnienie tych archiwaliów oraz po-
wierzenie ich odrębnej instytucji odpowiedzialnej za ich zabezpieczenie uznano wręcz za 
czynniki decydujące w procesie umacniania demokracji w poszczególnych państwach14.

Zadania archiwów służb specjalnych reżimów represyjnych wynikały z jednej stro-
ny z potrzeby zagwarantowania każdemu narodowi prawa do zapisanej w materiałach 
pamięci o własnych losach, poznania prawdy oraz wskazania osób winnych popełnienia 
przestępstw przeciwko prawom człowieka. Każda ofiara powinna bowiem mieć możli-
wość poznania nazwisk osób, które brały udział w jej represjonowaniu. Autorzy raportu 
zauważyli tendencje wielu państw do zastosowania w tej kwestii amnestii w ramach 
promowania pojednania narodowego. Uznali jednocześnie, że swoboda wyboru drogi 
do transformacji politycznej wyklucza prawo do niszczenia dokumentów.

Z drugiej strony ważną rekomendacją dla archiwów miało stać się zabezpieczenie 
przywilejów indywidualnych w zakresie:

– dostępu każdej osoby do informacji, jakie o niej były gromadzone;
– prowadzenia badań naukowych z uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności 

ofiar represji oraz osób trzecich;

12 Archives of the Security Services of Former Repressive Regimes: Report prepared for UNESCO 
on behalf of the International Council of Archives, red. A. González Quintana, Paris 1997, s. 3, http://
unesdoc.unesco.org/images/0014/001400/140074e.pdf (dostęp 3 I 2020 r.); Archival policies in the 
 protection of human rights, red. A. González Quintana, Paryż 2009, s. 16, https://www.ica.org/sites/
default/files/Report_Gonzalez-Quintana_EN.pdf (dostęp 3 I 2020 r.); A. Rzepliński, Habeas data. Ar-
chiwa byłych policji politycznych, 1998, http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/
katedra-kryminologii-i-polityki-kryminalnej/referaty-i-artykuly/habeasdat-archiwa-bylych-policji-
-politycznych-a-rzeplinski (dostęp 3 I 2020 r.). W rekomendowanych zasadach kodeksu etycznego 
dla archiwistów znalazł się zapis o szczególnej ochronie interesów ofiar represji politycznych, któ-
rych prawa zdobyły pierwszeństwo nad badaniami historycznymi. P. Perzyna, Dostęp do Archiwum 
IPN w kontekście ochrony danych osobowych [w:] Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego 
Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkow-
ski, Warszawa 2019, s. 307–308.

13 Pozostali członkowie grupy: dr Dagmar Unverhau – dyrektor Archiwum Stasi w Berlinie (Niem-
cy); Laszlo Varga – dyrektor Archiwum Miejskiego Budapesztu (Węgry); Vladimir Kozlov z Archiwum 
Państwowego Federacji Rosyjskiej w Moskwie (Rosja); Alejandro González Poblete – przewodniczą-
cy Narodowej Komisji ds. Odszkodowań i Pojednania w Santiago (Chile); Narissa Ramdhani – dyrek-
tor archiwów Afrykańskiego Kongresu Narodowego w Johannesburgu (RPA); Eliana Resende Furtado 
de Mendoça – dyrektor Archiwum Państwowego w Rio de Janeiro (Brazylia) i Mary Ronan z Narodo-
wego Archiwum Stanów Zjednoczonych. Archival policies…, s. 17, https://www.ica.org/sites/default/fi-
les/Report_Gonzalez-Quintana_EN.pdf (dostęp 3 I 2020 r.).

14 Archives of the Security Services…, s. 9, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001400/140074e.
pdf (dostęp 3 I 2020 r.). Zob. też P. Perzyna, Dostęp do Archiwum IPN…, s. 306–307.
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– rehabilitacji prawnej, wypłacenia zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody 
wyrządzone przez funkcjonariuszy byłych służb oraz zwrotu skonfiskowanego mienia;

– zbadania losu osoby najbliższej, która zaginęła w wyniku działań byłych służb 
specjalnych15.

Podsumowując, zalecenia międzynarodowe nie stanowiły przeszkody do prowa-
dzenia procesu rozliczania, wręcz zachęcały do jego urzeczywistnienia, nawet jeśli 
opowiadały się za jego ograniczeniem czasowym i odwoływały się do praw i wolno-
ści nie tylko ofiar represji, lecz także funkcjonariuszy i współpracowników reżimów 
totalitarnych16. Opieszałość, nieudolność czy wręcz niechęć do oczyszczenia życia 
politycznego i społecznego z pozostałości poprzedniego ustroju od początku tkwiła 
raczej w sytuacji wewnętrznej Polski, niezdolności ówczesnych elit politycznych do 
podejmowania decyzji zmierzających nie tylko do symbolicznego, ale i praktycznego 
zerwania z systemem komunistycznym.

Rozliczanie przeszłości czy ochrona utraty pamięci?

Pierwsze próby zerwania z niechlubną spuścizną komunistyczną zostały podjęte 
podczas organizacji służb specjalnych i porządku publicznego demokratycznej Rze-
czypospolitej Polskiej. W grę wchodziły dwa rozwiązania. Z jednej strony możliwość 
adaptacji części funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa do nowych warunków po-
litycznych oraz opcja zerowa – budowa służb specjalnych od podstaw, zastosowana 
w Czechosłowacji. W Polsce wybrano wariant pierwszy, co z perspektywy 30 lat dzia-
łalności nowych służb, odziedziczonej przez funkcjonariuszy dawnej SB mentalności 
homo sovieticus i prób weryfikacji ich uposażeń emerytalnych w ostatniej dekadzie, 
należy uznać za błąd. Osiemnastego stycznia 1990 r. grupa 15 posłów Obywatelskie-
go Klubu Parlamentarnego Sejmu RP X kadencji złożyła projekty ustaw: o ochronie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli i organach 
właściwych w tych sprawach, a także o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych. To 
właśnie one miały stanowić podstawę prawną do powołania nowej służby specjalnej 
oraz przekształcenia Milicji Obywatelskiej w Policję17.

Kilka dni po wejściu w życie Zarządzenia nr 043/90 Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 10 maja 1990 r. w sprawie zaprzestania działalności Służby Bezpieczeństwa, Rada 
Ministrów wydała Uchwałę nr 69 z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie trybu i warunków 
przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie 
Ochrony Państwa i w innych jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi spraw 
wewnętrznych oraz zatrudniania ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych18. Zgodnie 

15 Archives of the Security Services…, s. 10–11, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001400/140074e.
pdf (dostęp 3 I 2020 r.); A. Rzepliński, Habeas data…, http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-
-i-zaklady/katedra-kryminologii-i-polityki-kryminalnej/referaty-i-artykuly/habeasdata-archiwa-bylych-
-policji-politycznych-a-rzeplinski (dostęp 3 I 2020 r.). 

16 Measures to dismantle the heritage of former communist totalitarian systems (Doc 7568)…, https://
rm.coe.int/0900001680976ef8 (dostęp 21 I 2020 r.).

17 Trzy ustawy o: Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych zo-
stały uchwalone 6 IV 1990 r. R. Leśkiewicz, Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa, 
„Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 172–173.

18 MP 1990, nr 20, poz. 159; R. Leśkiewicz, op. cit., s. 178. Miesiąc później została ona uzupełniona 
Zarządzeniem nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 VI 1990 r. w sprawie przeprowadzenia  oceny 
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z nią funkcjonariusze SB uzyskali możliwość podjęcia – po otrzymaniu pozytywnej 
opinii właściwej terytorialnie komisji kwalifikacyjnej (centralnej, ds. kadr centralnych 
lub wojewódzkiej) – służby w UOP, Policji lub innej jednostce organizacyjnej podleg- 
łej ministrowi spraw wewnętrznych. Centralną Komisję Kwalifikacyjną powoływał 
prezes Rady Ministrów, a jej zadania, obok nadzoru nad komisją ds. kadr centralnych 
i komisjami wojewódzkimi, obejmowały również rozpatrywanie odwołań od decyzji 
wspomnianych komisji. Członków komisji ds. kadr centralnych, zajmującej się wery-
fikacją funkcjonariuszy SB pełniących służbę w jednostkach na szczeblu centralnym, 
mianował szef UOP, a komisji wojewódzkich, rozpatrujących wnioski o przyjęcie do 
pracy funkcjonariuszy z danego województwa, desygnował przewodniczący CKK. 
W skład poszczególnych gremiów weryfikacyjnych weszli przedstawiciele: szefa UOP, 
komendanta głównego Policji, związku zawodowego funkcjonariuszy Policji oraz osoby 
uznawane przez lokalne społeczności za autorytety moralne19. Efekt tych rozwiązań był 
taki, że dawni funkcjonariusze SB stanowili w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
jeszcze w 2012 r. grupę liczącą ok. 300 osób (5 proc. etatów), natomiast w Agencji 
Wywiadu kilkudziesięciu funkcjonariuszy (również 5 proc. etatów)20.

Spośród wielu zagadnień z zakresu rozliczania komunistycznej przeszłości po-
dejmowanych po transformacji ustrojowej w zasadzie tylko kwestia rehabilitacji 
osób represjonowanych w Polsce po 1944 r. z przyczyn politycznych nie budziła 
oporu i niechęci polityków21. Zmiany te nie wymagały zawierania kompromisów, 
były stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, bo nie obciążały ówczesnych czynnych 
w życiu publicznym komunistów, nie stwarzały podstaw do pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności, a jedyne koszty ponosił budżet państwa zrujnowany przez ekipy 
rządowe pozostające u władzy do 1989 r. Dwudziestego trzeciego lutego 1991 r. 
Sejm RP uchwalił Ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, 
zakładającą m.in. przyznanie odszkodowania za poniesione szkody i zadośćuczynienia 
za doznane krzywdy22. Półtora miesiąca później przekształcono Główną Komisję Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, która ścigała zbrodnie nazistowskie, w Główną 
Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Rozszerzono przy tym 
zakres prowadzonych przez nią śledztw poprzez uwzględnienie zbrodni stalinowskich, 
traktowanych jako przestępstwa na szkodę jednostek bądź grup ludności popełnione 

byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. A. Jusupović, A. Ostapa, J. Wygoda, Pojęcie Służba Bez-
pieczeństwa w rozumieniu ustawy lustracyjnej. Propozycja wykładni [w:] Historyczno-prawna analiza 
struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. A. Jusu-
pović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013, s. 66.

19 R. Leśkiewicz, op. cit., s. 178–179. 
20 W. Graca, H. Spustek, Rola byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych w cywil-

nym wywiadzie i kontrwywiadzie Polski i Czech w latach 1989–2018, „Studia nad Autorytaryzmem i To-
talitaryzmem” 2019, t. 41, nr 1, s. 104.

21 A. Grajewski, Balast po komunizmie. Instytucjonalne rozliczenie komunizmu w krajach Euro-
py Środkowej – opis struktur oraz okoliczności ich powstania, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, nr 2, 
s. 174–175. Zob. też Z. Cichoń, Dekomunizacja a prawa człowieka [w:] Od totalitaryzmu do demokra-
cji…, s. 299–304, 306.

22 Ustawa z dnia 23 II 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjono-
wanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (DzU 1991, nr 34, poz. 149).
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do 31 grudnia 1956 r. przez władze komunistyczne, oraz zbrodni wojennych lub 
przeciwko ludzkości23.

Prawdziwe emocje wzbudzały natomiast kwestie: wprowadzenia zakazu sprawowa-
nia określonych funkcji i stanowisk przez przedstawicieli aparatu partii komunistycznej 
(dekomunizacja), badania przeszłości osób pełniących funkcje publiczne oraz zajmują-
cych określone stanowiska w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej pod kątem ich 
ewentualnej służby jako funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa lub współ-
pracy z nimi w charakterze osobowych źródeł informacji (lustracja), a także otwarcia 
i udostępnienia społeczeństwu akt komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Szcze-
gólna podejrzliwość towarzyszyła ostatniemu zagadnieniu. Z jednej strony zakładano, 
że pozostawienie materiałów aparatu bezpieczeństwa w dyspozycji służb specjalnych 
i rządzących polityków doprowadzi do ich wykorzystania w bieżącej walce politycznej, 
z drugiej natomiast – dostęp do nich byłych funkcjonariuszy SB/WSW zatrudnionych 
w nowych służbach spowoduje ich „prywatyzację”, zawłaszczenie poprzez kradzież lub 
dalsze niszczenie. Jak się szybko okazało, drugie przypuszczenie było jak najbardziej 
uzasadnione. Pod pozorem prowadzonego brakowania przeterminowanych materiałów 
i w oparciu o niejednokrotnie fałszowaną dokumentację (antydatowanie protokołów lub 
zmiana kwalifikacji archiwalnej) w jednostkach SB oraz WSW nieprzerwanie trwało 
niszczenie dokumentacji operacyjnej24. Informacje o paleniu akt doprowadziły 20 marca 
1990 r. do powołania przez ministra edukacji narodowej prof. Henryka Samsonowicza 
komisji do spraw zbiorów archiwalnych MSW, która funkcjonowała od 12 kwietnia do 
27 czerwca 1990 r. w archiwach MSW. W jej skład weszli: Bogdan Kroll (przewodni-
czący) – dyrektor Archiwum Akt Nowych, prof. Jerzy Holzer, prof. Andrzej Ajnenkiel, 
Adam Michnik – ówczesny poseł OKP i redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. Jej 
działalność zakończyła się lakonicznym, dwustronicowym sprawozdaniem, zawiera-
jącym opis materiałów archiwalnych i prośbę o przekwalifikowanie (zmianę kategorii) 
części z nich, ale bez żadnych konkluzji w sprawie dalszej przyszłości archiwów ko-
munistycznego aparatu bezpieczeństwa25.

Pierwszą próbę wpisania lustracji w porządek prawny niepodległego państwa podjął 
w Sejmie RP I kadencji Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodległej, wnosząc 
10 grudnia 1991 r. projekt ustawy o restytucji niepodległości. Przewidywano w nim, że 
„osoby należące do organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, albo faktycznie 

23 Ustawa z dnia 4 IV 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce – Instytucie Pamięci Narodowej (DzU nr 45, poz. 195).

24 Zob. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzę-
du Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Archiwalny 
Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4, s. 272–273, 279–280, 282; S. Białek, Brakowanie i niszczenie 
dokumentacji SB w województwie opolskim w latach 1987–1990. Ustalenia wstępne, „Przegląd Archi-
walny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2, s. 70, 85; B. Kapuściak, op. cit., s. 41–47.

25 Komisja została powołana na prośbę Politycznego Komitetu Doradczego MSW. T. Kozłowski, 
op. cit., s. 126–128; G. Wszołek, op. cit., s. 194; A. Grajewski, Balast po komunizmie [w:] Białe plamy – 
czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918–2008, red. A.D. Rotfeld, A.W. Tor-
kunowa, Warszawa 2010, s. 957; A. Dudek, Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej 
Polski, Kraków 2019, s. 241–242. Zob. też Co kryją teczki? O tajnych współpracownikach bezpieki z An-
drzejem Chojnowskim, Grzegorzem Majchrzakiem, Zbigniewem Nawrockim i Tadeuszem Ruzikowskim 
rozmawia Władysław Bułhak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 3, s. 26–28.
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wypełniające te funkcje, także w ramach formacji wojskowych, współdziałające z tymi 
organami lub nadzorujące je” będą poddane specjalnemu  postępowaniu sprawdzającemu, 
a w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępstwa ich sprawy zostaną przekazane 
sądowi, natomiast „sędziowie, prokuratorzy i adwokaci oraz osoby, które sprawowały te 
funkcje w okresie między 10 października 1939 [r.] a 10 września 1989 r.” – procesowi 
weryfikacji na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Do rozpatrzenia m.in. prze-
stępstw zdrady ojczyzny i zdrady stanu, naruszenia suwerenności państwa, osłabiania 
mocy obronnej i uzależniania jej od interesu obcego państwa, współdziałania w oddaniu 
części terytorium państwowego, naruszenia prawa obywateli do wolnych wyborów, 
ludobójstwa i tworzenia systemu terroru zamierzano z kolei powołać Naczelny Try-
bunał Narodowy26. Głosami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Zjednoczenia 
Chrześcijańsko-Narodowego i Porozumienia Centrum projekt KPN został odrzucony 
już w pierwszym czytaniu podczas posiedzenia sejmu 31 stycznia 1992 r.27

Drugą próbę przeprowadzenia lustracji podjęto cztery miesiące później. Dnia 
28 maja 1992 r. sejm przyjął zaproponowaną przez posła Unii Polityki Realnej Janu-
sza Korwin-Mikkego uchwałę lustracyjną, która nakazywała ministrowi spraw we-
wnętrznych ujawnienie nazwisk posłów, senatorów, ministrów, wojewodów, sędziów 
i prokuratorów będących tajnymi współpracownikami UB i SB w latach 1945–1990. 
Rankiem 4 czerwca 1992 r. minister Antoni Macierewicz doręczył Konwentowi Se-
niorów Sejmu RP listę nazwisk 64 członków rządu zarejestrowanych przez SB jako 
tajni współpracownicy UB i SB. W apologetycznym zachwycie nad realizacją uchwały 
zabrakło refleksji, że nie została ona wykonana zgodnie z intencjami większości po-
słów. Wykaz nie obejmował bowiem nazwisk wojewodów, sędziów i prokuratorów, 
a rzecznik MSW wydał oświadczenie, w którym stwierdzono, że minister spraw 
wewnętrznych czuł się zobowiązany uchwałą do wydania informacji o znajdujących 
się w dyspozycji ministerstwa materiałach, a nie do ustalenia, kto był agentem UB/
SB. Po północy 5 czerwca sejm podjął uchwałę o odwołaniu rządu Jana Olszewskiego 
a Trybunał Konstytucyjny dwa tygodnie później orzekł, że uchwała była niezgodna 
z konstytucją28.

26 Artykuły: 5 par. 5 i 6; 6 par. 1 poselskiego projektu ustawy o restytucji niepodległości (druk nr 15 
z 5 XII 1991 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/MT53EIP51RSK21JEP-
KFMKG37DAX6BQ.pdf (dostęp 23 I 2020 r.). Pierwszą próbę przeprowadzenia lustracji, ograniczonej 
jedynie do kandydatów do parlamentu, podjęło ZChN pod koniec kwietnia 1991 r. Postulowana wery-
fikacja miała stać się częścią ordynacji wyborczych do sejmu i senatu. Propozycja ZChN nie uzyskała 
uznania większości posłów w głosowaniu w trakcie posiedzenia sejmu w dniu 10 V 1990 r. P. Grzelak, 
Wojna o lustrację, Warszawa 2005, s. 22–24.

27 Stenogram 7 posiedzenia Sejmu RP I kadencji w dniu 31 I 1991 r., http://orka2.sejm.gov.pl/Deba-
ta1.nsf/main/1E3DFD95#080 (dostęp 23 I 2020 r.).

28 Stenogram 17 posiedzenia Sejmu RP I kadencji w dniu 4 VI 1992 r., http://orka2.sejm.gov.pl/Deba-
ta1.nsf (dostęp 23 I 2020 r.); Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 VI 1992 r., sygn. akt U 6/92, 
w sprawie dopuszczalności badania konstytucyjności uchwał Sejmu RP (OTK 1992, poz. 130), https://ipo.
trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?sprawa=2955&dokument=5339 (dostęp 23 I 2020 r.). Dodatkowa 
lista, zawierająca dane dotyczące prezydenta RP Lecha Wałęsy i marszałka Sejmu RP Wiesława Chrza-
nowskiego, została przesłana prezydentowi, premierowi, marszałkom sejmu i senatu, pierwszemu preze-
sowi Sądu Najwyższego oraz prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. P. Grzelak, op. cit., s. 61–66, 72–77; 
A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków 2016, s. 213–218.
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A jednak archiwalia są potrzebne

Podwójny falstart lustracyjny doprowadził do zniknięcia na kilka kolejnych lat 
kwestii rozrachunku z komunistyczną przeszłością z debaty publicznej, ale nie z prac 
parlamentarnych. Zaistnienie takiej sytuacji ułatwiły: zwycięstwo wyborcze nierozliczo-
nej formacji postkomunistycznej w 1993 r. oraz nastawienie ówczesnych elit politycz-
nych, dla których mottem stało się hasło z kampanii wyborczej prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego w 1995 r.: „Wybierzmy przyszłość” – nośne i pojemne zarówno dla 
obawiających się ponoszenia konsekwencji za udział w utrwalaniu totalitarnego systemu, 
jak i „technokratów” zainteresowanych rzekomo jedynie zagadnieniami modernizacji 
społecznej i gospodarczej Polski29.

Odkładanie rozprawy z niechlubną przeszłością poprzedniego systemu, liczenie 
na społeczną i polityczną amnezję nie przyniosło w sejmie oczekiwanych skutków. 
Już 22 kwietnia 1992 r. do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy lustracyjnej 
zgłoszony przez KPN30, a w lipcu tego roku kolejne pięć propozycji autorstwa ZChN31, 
KL-D32, PC33, NSZZ „Solidarność”34 i senatu35. Warto zauważyć, że trzy z nich, przygo-
towane przez ZChN, „Solidarność” i senat, łączyły postulaty lustracji i dekomunizacji, 
wyraźnie nawiązując do modelu rozliczeń z totalitarną przeszłością zastosowanego 
w Czechosłowacji36.

29 A. Grajewski, Balast po komunizmie. Instytucjonalne rozliczenie…, s. 175.
30 Poselski projekt ustawy lustracyjnej (druk nr 386 z 6 VII 1992 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/ 

aleph/a22_1/apache_media/LC5NCLTMG764FBJ4XDAHTNNHATFE98.pdf (dostęp 23 I 2020 r.).
31 Poselski projekt ustawy o warunkach zajmowania niektórych stanowisk publicznych w Rzeczy-

pospolitej Polskiej (druk nr 394 z 21 VII 1991 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_me
dia/7R21KKGMHUG7PJMF1ND2FDDUAF14RH.pdf (dostęp 23 I 2020 r.). Była to najszersza koncep-
cja zakazu pełnienia określonych funkcji i stanowisk państwowych, która miała dotyczyć byłych sekreta-
rzy i członków władz wszystkich szczebli PPR i PZPR, studentów i pracowników Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych przy KC PZPR, lektorów PZPR oraz osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach 
w Urzędzie ds. Wyznań lub Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. M. Krotoszyń-
ski, Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji, Warszawa 2014, s. 69–70.

32 Poselski projekt ustawy o trybie sprawdzania i ujawniania okoliczności dotyczących 
współpracy z organami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa oraz 
z innymi służbami specjalnymi osób pełniących lub ubiegających się o pełnienie publicznych funkcji 
państwowych (druk nr 399 z 24 VII 1992 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/ 
SYBFCA8AS3E3PNMTKXLQHPSBKEY1R2.pdf (dostęp 23 I 2020 r.).

33 Poselski projekt ustawy o warunkach wstępnych zajmowania niektórych stanowisk w Rzeczypo-
spolitej Polskiej (druk nr 423 z 31 VII 1992 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_me-
dia/BIIG6EU8LSC11D1EVU4P5R9DERQSUN.pdf (dostęp 23 I 2020 r.).

34 Poselski projekt ustawy o lustracji (druk nr 406 z 23 VII 1992 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/ 
aleph/a22_1/apache_media/2L2368FITHHIEI6U5DI8HPJQK146NH.pdf (dostęp 23 I 2020 r.).

35 Senacki projekt ustawy o warunkach wstępnych zajmowania niektórych stanowisk w Rzeczypo-
spolitej Polskiej (druk nr 417 z 28 VII 1992 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_me-
dia/N9GCLA31B5I34KAESXXGXD4Q3A2R77.pdf (dostęp 23 I 2020 r.).

36 Dnia 4 X 1991 r. parlament Czechosłowacji uchwalił Ustawę, którą się ustanawia niektóre dalsze 
warunki sprawowania niektórych funkcji w państwowych organach i organizacjach Czeskiej i Słowackiej 
Republiki Federacyjnej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej (Zákon, kterým se stanoví některé 
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Fe-
derativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky – Zákon č. 451/1991 Sb). Zob. C. Kuta, Lu- 
stracja w Polsce na tle krajów Europy Środkowej, „Horyzonty Polski” 2014, t. 5, nr 11, s. 100–101;  
Lustracja po czesku. Rozmowa z Petruŝką Šustrovą, byłą wiceminister spraw wewnętrznych Czechosłowa-
cji, rozmowę przeprowadził A. Grajewski, „Więź” 1997, nr 4, s. 174–178; P. Šustrova, Ustawa lustracyjna 
to nie wszystko [w:] Dekomunizacja i rzeczywistość, Warszawa 1993, s. 12–16; P. Grzelak, op. cit., s. 89.
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Z archiwalnego punktu widzenia szczególnie interesujący był projekt ustawy klubu 
NSZZ „Solidarność” przewidujący pozbawienie funkcji i stanowisk kierowniczych 
funkcjonariuszy i świadomych współpracowników cywilnych i wojskowych organów 
bezpieczeństwa państwa oraz przedstawicieli aparatu PPR i PZPR od sekretarza komitetu 
gminnego lub zakładowego wzwyż. W celu przeprowadzenia tych zamierzeń postulowano 
utworzenie Centralnej Komisji Lustracyjnej oraz Centralnego Archiwum Lustracyjne-
go, gromadzącego „materiały osobowe” resortu spraw wewnętrznych z lat 1944–1989 
oraz rejestry funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i sekretarzy PZPR. Z kontekstu 
zaproponowanych przepisów można wnioskować, że pod pojęciem  „materiały  osobowe” 
kryły się akta osobowych źródeł informacji przechowywane w Archiwum UOP, które 
zamierzano wykorzystać jako materiał dowodowy w procesie lustracji.

Na czele CAL miał stać dyrektor powoływany przez sejm, a w jego kompetencjach 
znalazło się ustalenie regulaminu korzystania z zasobu archiwum, wykorzystywanego 
jedynie w zakresie przewidzianym w ustawie, określenie wysokości opłat (prawdopo-
dobnie za reprodukcje) oraz przekazywanie CKL informacji o osobach podlegających 
lustracji. Zgodnie z założeniami projektu prawo wglądu do materiałów zgromadzonych 
na swój temat zagwarantowano każdemu obywatelowi, oczywiście z zachowaniem 
obowiązku ochrony tajemnicy państwowej i praw osób trzecich37. Nie określano jed-
nak statusu samego archiwum. Wydzielenie akt osobowych z zasobu MSW miało 
dodatkowo zabezpieczyć je przed wykorzystaniem przez ten resort w przyszłości, co 
stanowiło dodatkową gwarancję ochrony dóbr osobistych osób „objętych bezprawnym 
badaniem w przeszłości”. Nie wiadomo jednak, co planowano uczynić z archiwaliami 
po zakończeniu procesu lustracji przewidzianego na dzień 31 grudnia 1999 r. Czy 
miały trafić one do archiwów państwowych, czy też ze względu na klauzule tajności 
stanowić zasób nowego archiwum wyodrębnionego spod nadzoru Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych?38. Dla posłów „Solidarności” ważniejszy był w tym przy-
padku cel pozyskania materiałów do CAL, czyli lustracja i dekomunizacja, niż losy 
zgromadzonego zasobu po 1999 r.

Piątego września 1992 r. Sejm RP zdecydował o przekazaniu wszystkich sześciu 
projektów do komisji sejmowych: Sprawiedliwości, Administracji i Spraw Wewnętrz-
nych oraz Komisji Ustawodawczej. Do końca maja 1993 r., czyli rozwiązania obu izb, 
parlament nie zdążył jednak uchwalić ustawy lustracyjnej39.

W kolejnej, II kadencji sejm zajął się rozpatrzeniem pięciu nowych projektów ustaw 
związanych z problematyką lustracji, zgłoszonych tym razem przez Unię Pracy40, KPN41, 

37 Artykuły: 1; 2; 3 par. 6; 4 par. 1, 3–5; 8 par. 1 poselskiego projektu ustawy o lustracji (druk nr 406 
z 23 VII 1992 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/2L2368FITHHIEI6U5DI8
HPJQK146NH.pdf (dostęp 24 I 2020 r.).

38 Art. 14 par. 2 oraz uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o lustracji…, ibidem (dostęp 
24 I 2020 r.).

39 M. Krotoszyński, Lustracja w Polsce…, s. 72.
40 Poselski projekt ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu materia-

łów dotyczących tajnych współpracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa działających do roku 
1990 (druk nr 515-A z 2 VII 1994 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/
RDTP539VGSMYYVF7QSANSGMKYBJX9C.pdf (dostęp 24 I 2020 r.).

41 Poselski projekt ustawy lustracyjnej (druk nr 382 z 22 IV 1994 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/ 
aleph/a22_1/apache_media/CR1AAK593M2RVC5YNNHX2RKJGMMPSC.pdf (dostęp 24 I 2020 r.).



27

A
r

c
h

iw
u

m
Zanim powstało Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej...  

Unię Wolności42, PSL i SLD. Trzy pierwsze dotyczyły wprost badania przeszłości osób 
pełniących określone stanowiska państwowe, a dwa – ugrupowań postkomunistycznych –  
stanowiły wręcz zaprzeczenie idei lustracji. Projekt SLD odnosił się bowiem do we-
ryfikacji osób, które miały obejmować stanowiska publiczne związane z dostępem do 
tajemnicy państwowej, natomiast PSL proponowało ujawnienie dokumentów jedynie 
osobom znajdującym się na liście Macierewicza. Ostatecznie to jednak postkomuni-
styczna większość parlamentarna zdecydowała 7 lipca 1994 r., że do prac w komisjach 
skierowano projekt SLD i nie został on upubliczniony przez kolejne dwa lata, a pozostałe 
propozycje odrzucono głosami SLD i PSL43.

W kontekście wykorzystania materiałów archiwalnych w procesie lustracyjnym 
pojawiły się tym razem aż trzy propozycje. Najbardziej absurdalnie przedstawiała się 
propozycja „sprostowania dokumentów” w procesie lustracyjnym, sprzeczna nie tylko 
z przepisami prawa archiwalnego, ale i Kodeksu karnego (rozdział XXXIV) w zakresie 
przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Zgodnie z projektem ustawy złożo-
nej w sejmie przez posłów UW materiały niezbędne do przeprowadzania postępowania 
o ujawnienie pracy w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi miały w dalszym 
ciągu pozostawać w gestii ministrów spraw wewnętrznych i obrony narodowej. W związ-
ku z powyższym każdy obywatel mógł zwrócić się do nich z pytaniem, czy w doku-
mentach przechowywanych w archiwach MSW i MON znajdują się dane świadczące 
o ich pracy w aparacie bezpieczeństwa lub świadomej współpracy z nim. W przypadku 
uzyskania potwierdzenia osobie zainteresowanej uznającej otrzymaną informację za 
nieprawdziwą przysługiwało prawo do sprostowania dokumentów w postępowaniu pro-
cesowym „przy drzwiach zamkniętych” przed Sądem Wojewódzkim dla m.st. Warszawy. 
Ciężar udowodnienia faktu pracy w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi miał 
spoczywać na ministrach spraw wewnętrznych i obrony narodowej44.

Projekt ustawy nie precyzował, w jaki sposób następowałoby wspomniane „sprosto-
wanie”, czy poprzez naniesienie adnotacji na oryginale, co byłoby ingerencją, porówny-
walną z uszkodzeniem, utratą wiarygodności dokumentu, czy też dołączenie wyroku sądu, 
wyjaśnień osoby zainteresowanej. Niejasne pozostawało także określenie „nieprawdzi-
wość”. Nie wiadomo bowiem, czy odnosiło się ono do opisanych w treści wydarzeń, braku 
własnoręcznie sporządzonych dokumentów (np. donosów, zobowiązania do współpracy) 
przez osobę zainteresowaną, które można byłoby poddać badaniom grafologicznym, czy 
też fałszerstwa samego dokumentu. Wyrok w sprawie prawdziwości lub nieprawdziwości 

42 Poselski projekt ustawy o ujawnieniu współpracy osób pełniących niektóre funkcje publiczne 
z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1989 (druk nr 501 z 24 VI 1994 r.), https://bs.sejm.
gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/3SY9BKEBQYLJK65QRFT87SNI23PETC.pdf (dostęp 
24 I 2020 r.).

43 M. Krotoszyński, Lustracja w Polsce…, s. 74–76; P. Grzelak, op. cit., s. 97–105. Projekt SLD –  
poselski projekt ustawy o warunkach wstępnych zajmowania niektórych stanowisk państwowych 
w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 499 z 23 VI 1994 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_ 
1/apache_media/HVRNBR22BA2I6YDJDALCPGYIYNIGG7.pdf (dostęp 24 I 2020 r.); projekt  
PSL – poselski projekt ustawy o udostępnieniu niektórych dokumentów stanowiących tajemnicę 
państwową (druk nr 464 z 27 V 1994 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/
NFD8MQL4GRY2Y9IKSK9UJJRPTVDYXC.pdf (dostęp 24 I 2020 r.).

44 Artykuły 6 i 10 poselskiego projektu ustawy o ujawnieniu współpracy osób pełniących niektóre 
funkcje publiczne z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1989 (druk nr 501 z 24 VI 1994 r.), 
https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/3SY9BKEBQYLJK65QRFT87SNI23PETC.
pdf (dostęp 24 I 2020 r.).
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dokumentów lub zawartych w nich informacji, ale nie przestępstwa polegającego na 
ich fałszowaniu, miał wydawać trzyosobowy skład sędziowski. Zapomniano przy tym, 
że każde stwierdzenie manipulacji w dokumentach, ocena ich autentyczności powinna 
opierać się na analizie źródła, jego krytyce zewnętrznej i wewnętrznej, co jest naukową 
domeną archiwistów i historyków, a nie instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Tytuł kolejnego nowatorskiego projektu udostępnienia niektórych dokumentów 
stanowiących tajemnicę państwową, autorstwa PSL, sugerował poważne przedsięwzię-
cie archiwalne, ale w rzeczywistości był mylący. Chodziło bowiem o ujawnienie akt 
wyłącznie osobom znajdującym się na liście Macierewicza. W tym celu minister spraw 
wewnętrznych miał przekazać ministrowi sprawiedliwości, a w zasadzie wypożyczyć 
na czas potrzebny do zakończenia postępowań sądowych, dokumentację stanowiącą 
podstawę sporządzenia informacji przekazanej sejmowi przez Antoniego Macierewi-
cza w dniu 4 czerwca 1992 r. W ten sposób to na ministra sprawiedliwości spadała 
odpowiedzialność za zapewnienie wglądu do wspomnianych akt prokuraturze, sądom, 
ale tylko w związku z ewentualnymi postępowaniami o stwierdzenie naruszenia dóbr 
osobistych, a także samym zainteresowanym, czyli osobom wymienionym w informacji 
ministra Macierewicza. Sam proces udostępniania miał odbywać się z zachowaniem 
procedur postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową, a także 
z wyłączeniem informacji o współpracownikach organów bezpieczeństwa państwa45. 
Koncepcja umożliwienia wglądu w dokumenty jedynie 66 osobistościom życia pub-
licznego, zarejestrowanym przez UB i SB jako osobowe źródła informacji, nie tylko 
dyskryminowała ofiary komunistycznych represji, lecz także pokazywała niechęć ugru-
powania wówczas współrządzącego do wypracowania mechanizmu szerokiego dostępu 
obywateli do archiwaliów organów bezpieczeństwa państwa.

Z punktu widzenia późniejszych debat w sprawie otwarcia archiwów organów 
bezpieczeństwa państwa za szczególnie intrygujący należy uznać projekt ustawy UP 
o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu materiałów dotyczących tajnych 
współpracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa działających do roku 
1990. Zakładał on powołanie Urzędu do spraw Archiwum Służb Specjalnych (UASS) 
w Warszawie, którego głównym zadaniem byłoby zgromadzenie i przechowywanie 
zasobu archiwalnego dotyczącego tajnych współpracowników MBP, MSW, UB i SB 
z okresu od 21 lipca 1944 r. do 6 kwietnia 1990 r., a także opracowywanie dla upraw-
nionych podmiotów informacji o osobach figurujących w przejętych materiałach jako 
współpracownicy wspomnianych powyżej organów bezpieczeństwa46.

Autorzy projektu ustawy, jako jedyni spośród przygotowujących koncepcje przepro-
wadzenia lustracji, nie zapomnieli o wyjaśnieniu użytych pojęć. Za zasób archiwalny 

45 Artykuły 1 i 2 poselskiego projektu ustawy o udostępnieniu niektórych dokumentów stanowią-
cych tajemnicę państwową (druk nr 464 z 27 V 1994 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apa-
che_media/NFD8MQL4 GRY2Y9IKSK9UJJRPTVDYXC.pdf (dostęp 25 I 2020 r.).

46 Data końcowa gromadzonych materiałów była związana z uchwaleniem 6 IV 1990 r. ustaw o UOP 
i Policji. Artykuły 1 i 2 ust. 1 poselskiego projektu ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udo-
stępnianiu materiałów dotyczących tajnych współpracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa działających 
do roku 1990 (druk nr 515-A z 2 VII 1994 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/
RDTP539VGSMYYVF7QSANSGMKYBJX9C.pdf (dostęp 25 I 2020 r.).
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dotyczący TW uznali np. akta, filmy, zdjęcia, zapisy na taśmach magnetofonowych 
i magnetowidowych oraz inne przedmioty mające wartość historyczną i dokumentacyj-
ną, a także ich kopie, odpisy i wyciągi z nich, jeśli zawierały informacje o osobach, które 
podjęły tajną współpracę z organami bezpieczeństwa. Do osób tych zaliczono: tajnych 
współpracowników, informatorów, kontakty operacyjne w Departamencie I MSW, 
kontakty służbowe, kontakty informacyjno-służbowe, kontakty poufne, punkty kore-
spondencyjne, a więc dość szeroką grupę delatorów, dla których bardziej odpowiednie 
było określenie „osobowe źródła informacji”, z wyłączeniem współpracowników służb 
kryminalnych, finansowych i gospodarczych47.

Organem nadzorczym nad urzędem miała zostać Rada Nadzorcza, składająca się 
z trzech członków Trybunału Stanu, trzech członków Trybunału Konstytucyjnego 
i trzech sędziów Sądu Najwyższego. To ona powoływałaby – na wniosek prezesa Rady 
Ministrów – kierującego bieżącą pracą UASS dyrektora generalnego. Do jego zadań na-
leżałoby z kolei wydawanie na wniosek prezydenta RP, marszałka Sejmu RP, marszałka 
Senatu RP, prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i szefa UOP, komi-
tetów wyborczych, klubów poselskich i senatorskich, sądu lub prokuratora generalnego 
informacji o osobach, które podjęły tajną współpracę z organami bezpieczeństwa. Kopie 
informacji udzielonych wspomnianym podmiotom, z wyjątkiem przekazanych MSW 
lub szefowi UOP do celów operacyjnych, miały otrzymywać również osoby zaintere-
sowane, które mogły żądać ich sprostowania w trybie postępowania sprawdzającego 
prawidłowość zawartych w nich danych. Rozpoznanie odwołań znalazłoby się w gestii 
Rady Nadzorczej, a jej orzeczenia byłyby ostateczne48.

Praca urzędu związana z udostępnianiem materiałów w postępowaniu lustracyj-
nym sprowadzała się zatem do dwóch czynności: prowadzenia kwerend archiwalnych 
i wydawania na ich podstawie informacji, a raczej zgodnie z Kodeksem postępowania 
administracyjnego zaświadczeń potwierdzających lub nie fakt współpracy oraz wypoży-
czania materiałów jedynie Radzie Nadzorczej w ramach postępowania odwoławczego. 
Proponowane rozłożenie akcentów w tym procesie i udostępnianie nie akt, lecz jedynie 
informacji o ich zawartości, stanowiło typowy przykład naiwności politycznej. Trudno 
było bowiem liczyć na skuteczne wyodrębnienie akt osobowych źródeł informacji 
z całości materiałów operacyjnych UB i SB, a tym bardziej na rzetelność poszukiwań 
źródłowych opartych na wycinku materiałów wytworzonych przez organy bezpieczeń-
stwa państwa. Biorąc pod uwagę system obiegu informacji w organach bezpieczeństwa 
państwa, skalę dokonanych zniszczeń akt (zacierania śladów), istnienie potwierdzeń 

47 Art. 2 ust. 2 i 5 poselskiego projektu ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udostęp-
nianiu materiałów dotyczących tajnych współpracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa działających do 
roku 1990…, ibidem (dostęp 25 I 2020 r.).

48 Przekazanie informacji o konkretnych osobach wymienionym podmiotom mógł zablokować mini-
ster spraw wewnętrznych, który otrzymywał wiadomość o każdym złożonym wniosku od dyrektora ge-
neralnego w ciągu 14 dni od jego wpłynięcia. Wydane informacje stanowiły tajemnicę państwową przez 
14 dni od ich otrzymania, a po upływie tego okresu uprawnione podmioty i osoby zainteresowane mogły 
podjąć decyzję o ujawnieniu ich treści. Termin ten ulegał wydłużeniu w przypadku złożenia odwołania. 
Artykuły: 3 ust. 1; 7 ust. 1; 8 ust. 1–2, 4–6; 9 ust. 1–2 i 7 poselskiego projektu ustawy o wyodrębnieniu, 
przechowywaniu oraz udostępnianiu materiałów dotyczących tajnych współpracowników Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bez-
pieczeństwa działających do roku 1990…, ibidem (dostęp 25 I 2020 r.).
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współpracy poszczególnych osób z aparatem bezpieczeństwa w materiałach o róż-
norodnym charakterze, należy tę propozycję traktować jako zaprzeczającą zasadom 
gromadzenia i udostępniania zasobu oraz wyszukiwania informacji, wypracowanym 
odpowiednio przez archiwistykę i informatologię.

Jak uczy praktyka działań politycznych, nierozwiązane, odsuwane problemy najczęś-
ciej powracają ze zdwojoną siłą. Ta prawidłowość potwierdziła się również w przypadku 
lustracji, która stała się ponownie przedmiotem debaty politycznej na początku 1996 r., 
co było niewątpliwie efektem oskarżenia ówczesnego premiera Józefa Oleksego przez 
ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego o współpracę z rezydentami 
KGB w Polsce i działalność szpiegowską na rzecz Rosji. To właśnie afera „Olina” stała 
się pretekstem do złożenia nowych projektów ustaw dotyczących lustracji:

1. Poselskiego projektu ustawy lustracyjnej zgłoszonego przez KPN, identycznego 
z projektem złożonym w 1994 r.49;

2. Poselskiego projektu ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu 
informacji o pracownikach i tajnych współpracownikach organów bezpieczeństwa pań-
stwa w latach 1944–1989, złożonego przez PSL, a opartego na propozycji UP z 1994 r.50;

3. Poselskiego projektu ustawy o ujawnieniu pracy w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne, 
przedstawionego przez UW, UP i PSL, a opartego na koncepcji UW z 1994 r.51;

4.  Prezydenckiego projektu ustawy o Komisji Zaufania Publicznego52.
W trzech z nich dostrzeżono problem zabezpieczenia bazy dowodowej lustracji 

w postaci archiwaliów. Zasadnicza zmiana w projekcie zgłoszonym przez posłów PSL 
w stosunku do pierwotnej koncepcji UP polegała na rozszerzeniu zakresu gromadzonych 
materiałów przez Urząd ds. Archiwum Służb Specjalnych na akta osobowe dotyczące 
obywateli polskich zgromadzone od 21 lipca 1944 r. do 10 maja 1990 r. i przechowy-
wane w zasobach MSW i MON. Kolejna różnica odnosiła się do wzrostu liczby zadań 
realizowanych przez Urząd. Miał on opracowywać na wniosek uprawnionych pod-
miotów informacje już nie tylko o osobach figurujących w przejętych materiałach jako 
współpracownicy, ale również jako pracownicy „służb specjalnych milicji i wojska”, 
co wskazywało na niezrozumienie pojęcia „organy bezpieczeństwa państwa”. Dodano 
również nową funkcję polegającą na wydawaniu decyzji o zniszczeniu akt osobowych 
na wniosek osoby zainteresowanej takim rozstrzygnięciem bądź dyrektora general-
nego Urzędu. Ta pasja do niszczenia akt, tym razem nie z zasobu Archiwum Służb 

49 Projekt ustawy lustracyjnej (druk nr 1494 z 19 I 1996 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22 
_1/apache_media/CF5MXHDQ2IQ3TUEE2CNXULYPMYEKN7.pdf (dostęp 26 I 2020 r.); M. Kroto-
szyński, Lustracja w Polsce…, s. 78.

50 Projekt ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu informacji o pracownikach i taj-
nych współpracownikach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1989 (druk nr 1534 z 31 I 1996 r.), 
https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/ T281M3YSUQHQIF21UN45TS1MMGIDPX.
pdf (dostęp 26 I 2020 r.); M. Krotoszyński, Lustracja w Polsce…, s. 78.

51 Projekt ustawy o ujawnieniu pracy w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi 
w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne (druk nr 1582 z 1 III 1996 r.), http://orka.sejm.
gov.pl/proc2.nsf/0/FAC2DD972B833CDAC1257458002193C3?OpenDocument (dostęp 26 I 2020 r.); 
M. Krotoszyński, Lustracja w Polsce…, s. 78.

52 Projekt ustawy o Komisji Zaufania Publicznego (druk nr 1513 z 1 II 1996 r.), https://bs.sejm.
gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/MQNJ64IKKTTDHLUQ6VMDE2FDTK23HX.pdf (dostęp 
26 I 2020 r.).
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Specjalnych (ASS), przejawiała się w jeszcze jednym pomyśle. Na ministrów spraw 
wewnętrznych i obrony narodowej nałożono zakaz posiadania kopii przekazanych do 
Urzędu akt personalnych osób oraz innych materiałów operacyjnych ich dotyczących. 
Konsekwencją takiego rozwiązania było ustawowe zobowiązanie wspomnianych mini-
strów do zniszczenia niepodlegających przekazaniu materiałów obywateli, których akta 
osobowe trafiły do Urzędu. Jeszcze ciekawiej przedstawiała się kwestia odpowiedzial-
ności za właściwe przekazanie akt osobowych oraz zniszczenie pozostałej w resortach 
dokumentacji, którą obarczono ministrów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, 
wyłączając jednocześnie zastosowanie do wykonywania tych zadań przepisów ustawy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, określonej w projekcie jako „ustawa 
o archiwizacji dokumentów” (sic!)53. Nonszalancja prawna pozwalała zatem twórcom 
projektu – wbrew obowiązującym przepisom – proponować selekcję zarchiwizowanych 
materiałów prowadzącą do deformacji zasobu archiwalnego MSW i MON.

Znaczące zmiany w stosunku do projektu UP wprowadzono w kwestii udostępniania 
informacji o ewentualnej pracy w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi i – co 
było nowością – samych archiwaliów. Według autorów tej koncepcji każdy miał prawo 
zgłosić się do Urzędu, uzyskać wgląd w swoje akta osobowe i w trakcie wykonywania 
tej czynności sporządzać notatki. Osobom pomówionym publicznie o współpracę oraz 
tym, które w wyniku udostępnienia archiwaliów nabrały przekonania, że mogą być po-
sądzone o świadomą agenturalną działalność, zagwarantowano możliwość wystąpienia 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania sprawdzającego, które kończyło się wydaniem 
w pierwszej i – po odwołaniu – w drugiej instancji orzeczenia o fakcie współpracy 
z organami bezpieczeństwa lub jej braku. Warto przypomnieć, że wcześniej powyższe 
uprawnienie przysługiwało jedynie prezydentowi, marszałkom sejmu i senatu, pre-
mierowi występującym z wnioskiem o lustrację osób pełniących lub ubiegających się 
o najważniejsze funkcje w państwie oraz ministrowi spraw wewnętrznych i szefowi 
UOP pozyskującym dane z informacji do celów operacyjnych.

W projekcie PSL wymieniono również rodzaje dokumentów stanowiących dowód 
pracy w charakterze funkcjonariusza lub pracownika organów bezpieczeństwa, a także 
świadomej współpracy z nimi54. Tym samym mogły one korzystać z domniemania praw-
dziwości tego, co zostało w nich stwierdzone, co biorąc pod uwagę późniejsze – już po 
powstaniu IPN – próby zakwestionowania urzędowego charakteru części dokumentów 
wytworzonych i zgromadzonych przez organy bezpieczeństwa, było rozwiązaniem słusz-
nym55. Pozytywne wrażenie w tej kwestii mija jednak szybko w kontekście zastrzeżenia 

53 Artykuły: 1, 2, 3 ust. 4–6 projektu ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu infor-
macji o pracownikach i tajnych współpracownikach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1989…,  
https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/ T281M3YSUQHQIF21UN45TS1MMGIDPX.
pdf (dostęp 27 I 2020 r.); M. Krotoszyński, Lustracja w Polsce…, s. 78.

54 Artykuły: 10; 12; 13; 14 ust. 4–6; 15 projektu ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu 
oraz udostępnianiu informacji o pracownikach i tajnych współpracownikach organów bezpieczeń-
stwa państwa w latach 1944–1989…, https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/ 
T281M3YSUQHQIF21UN45TS1MMGIDPX.pdf (dostęp 27 I 2020 r.); M. Krotoszyński, Lustracja 
w Polsce…, s. 78.

55 Na przykład w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 X 2005 r. (sygn. akt K 31/04) stwierdzo-
no: „Nie wszystkie dokumenty wytworzone i zgromadzone przez organy bezpieczeństwa są zarazem 
dokumentami urzędowymi, czyli dokumentami wytworzonymi w ramach statutowej i legalnej działal-
ności danego organu. Trudno też uznać, by było [uważane] za dokument urzędowy np. raport spisany 
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zawartego w dalszej części projektu, uznającego, że akta osobowe bądź pochodzące 
z nich informacje nie mogą być przesłanką umożliwiającą wszczęcie jakiegokolwiek 
postępowania przeciwko innej osobie. Wydaje się, że ta nagła utrata wartości dowodowej 
akt była spowodowana obawą, że ich lektura doprowadziłaby osoby inwigilowane do 
wytoczenia procesów cywilnych i karnych b. funkcjonariuszom UB i SB oraz konfi-
dentom przekazującym informacje na ich temat56.

Najbardziej kuriozalny okazał się jednak inny pomysł zawarty w projekcie. Osoba 
oczyszczona w postępowaniu sprawdzającym z zarzutu kolaboracji mogła bowiem wy-
stąpić z wnioskiem o wydanie zarządzenia nakazującego zniszczenie jej akt osobowych. 
Arbitralnie uznano zatem, wyłączając po raz kolejny stosowanie przepisów Ustawy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, że można złamać zakaz brakowania ar-
chiwaliów, a w przypadku dokumentacji niearchiwalnej nie jest potrzebne przestrzeganie 
jakichkolwiek procedur związanych z ich trwałym wyłączeniem, a następnie zniszcze-
niem. Wystarczyło bowiem zarządzenie dyrektora generalnego Urzędu o zniszczeniu akt 
osobowych, o ile ich zawartość nie przedstawiała „wybitnych wartości historycznych” 
lub nie była szczególnie ważna dla „interesów państwa polskiego”. Wspomniane prze-
słanki wstrzymujące proces niszczenia akt nie obowiązywały jednak w przypadku osób 
nieżyjących w dniu wejścia ustawy w życie, a zarządzenie dyrektora generalnego wraz 
z informacją potwierdzającą fakt trwałego usunięcia miało być doręczane osobie zain-
teresowanej57. O ile „sprostowanie dokumentów” zaproponowane przez UW w 1994 r. 
stanowiło próbę zadośćuczynienia osobom oczyszczonym przez sąd z podejrzeń o współ-
pracę, o tyle późniejsza o dwa lata koncepcja posłów PSL była formą zalegalizowanego 
przestępstwa dokonanego na narodowym i państwowym zasobie archiwalnym.

W kolejnym poselskim projekcie ustawy o ujawnieniu pracy w organach bezpie-
czeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje 
publiczne, przedstawionym przez UW, UP i PSL, odstąpiono od możliwości zdoby-
cia wiedzy przez każdego obywatela na temat zachowania się lub braku materiałów 
świadczących o ich pracy w aparacie bezpieczeństwa lub świadomej współpracy z nim, 
a postępowanie w tym względzie powierzono Komisji Lustracyjnej. Po raz kolejny, 
używając nieco demagogicznych argumentów, zrezygnowano ze stworzenia wyodręb-
nionego specjalnego archiwum, zakładając, że Komisja będzie miała pełny, swobodny 
i niezależny dostęp do archiwaliów MSW i MON. Rozwiązanie to uznano za skutecz-
niejsze i tańsze od powołania archiwum, które spowodowałoby odroczenie procesu 
lustracyjnego i zawężenie badań do materiałów zgromadzonych w tymże archiwum58. 

przez funkcjonariusza na podstawie relacji tajnego współpracownika, uzyskanej w drodze szantażu czy 
 przekupstwa, lub też zwykły donos przesłany przed laty anonimowo i przechowywany nadal w archi-
wach IPN” (DzU 2005, nr 222, poz. 1914). 

56 Art. 19 projektu ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu informacji o pra-
cownikach i tajnych współpracownikach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1989…, https://
bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/T281M3YSUQHQIF21UN45TS1MMGIDPX.pdf (do-
stęp 27 I 2020 r.).

57 Art. 17 projektu ustawy o wyodrębnieniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu informacji o pra-
cownikach i tajnych współpracownikach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1989…, ibi-
dem (dostęp 27 I 2020 r.). 

58 Artykuły 1 i 17 projektu ustawy o ujawnieniu pracy w organach bezpieczeństwa państwa lub 
współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne (druk nr 1582 z 1 III 1996 r.), 
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W kontekście wiedzy o niszczeniu materiałów cywilnych i wojskowych organów bez-
pieczeństwa oraz zaleceń komisji Quintany było to niewątpliwie myślenie życzeniowe.

Równie zawikłane były losy archiwaliów aparatu bezpieczeństwa w koncepcji prze-
prowadzenia lustracji zaproponowanej przez prezydenta Kwaśniewskiego. Po pierwsze, 
wykluczono z tego procesu funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa. Po drugie, nie 
wiadomo, dlaczego Komisja Zaufania Publicznego – właściwa w sprawach wydawania 
oświadczeń stwierdzających fakt współpracy z organami bezpieczeństwa – miała przejąć 
materiały archiwalne wytworzone do dnia 31 lipca 1990 r. tylko z MSW i podległych 
jemu organów. Przecież wśród wspomnianych w projekcie ustawy organów bezpie-
czeństwa obok cywilnych wymieniono również wojskowe: Zwiad Wojsk Ochrony 
Pogranicza, Informację Wojskową i Wojskową Służbę Wewnętrzną. Powstaje zatem 
pytanie, czy i na jakiej zasadzie: udostępnienia czy też wypożyczenia akt z jednostek 
podległych ministrowi obrony narodowej, miała odbywać się lustracja osobowych źródeł 
informacji wojskowego aparatu bezpieczeństwa? Być może w tym przypadku chodziło 
jedynie o pozorowanie przeprowadzania weryfikacji, a kwestia zgromadzenia akt miała 
znaczenie drugorzędne. Po trzecie, zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem środowiska 
postkomunistów za współpracę z organami bezpieczeństwa nie uznano zbierania i prze-
kazywania informacji mieszczących się w zakresie działania wywiadu, kontrwywiadu 
i ochrony granic. W tej sytuacji spora część ze zgromadzonych archiwaliów nie mogła 
stanowić materiału dowodowego w postępowaniach prowadzonych przez KZP. Przyjęte 
w projekcie rozwiązania wskazują zatem jednoznacznie na niechęć wywodzącego się 
z SLD prezydenta do przeprowadzenia rzetelnej lustracji osób pełniących kierownicze 
stanowiska państwowe59.

Ostatecznie 23 sierpnia 1996 r. Sejm RP II kadencji postanowił wszystkie inicjatywy 
ustawodawcze rozpatrywać wspólnie i podjął uchwałę o powołaniu Komisji Nadzwyczaj-
nej do rozpatrzenia projektów ustaw lustracyjnych, której przewodniczącym został poseł 
Bogdan Pęk60. Po siedemnastu posiedzeniach Komisja przygotowała 30 stycznia 1997 r. 
sprawozdanie ze swoich prac wraz z projektem ustawy lustracyjnej pod nazwą: „Ustawa 
o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy 
z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne”61. Projekt powrócił do 
Komisji po drugim czytaniu w dniu 6 marca, a ta rozpatrzyła zgłoszone w czasie debaty 

http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/0/FAC2DD972B833CDAC1257458002193C3?OpenDocument (do-
stęp 27 I 2020 r.); M. Krotoszyński, Lustracja w Polsce…, s. 78.

59 Artykuły: 1 ust. 1 i 3; 9 ust. 2 i 3; 26 projektu ustawy o Komisji Zaufania Publicznego (druk nr 1513  
z 1 II 1996 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/MQNJ64IKKTTDHLUQ6VM 
DE2FDTK23HX.pdf (dostęp 28 I 2020 r.). Projekt ustawy lustracyjnej (druk nr 1494 z 19 I 1996 r.), https://
bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/ CF5MXHDQ2IQ3TUEE2CNXULYPMYEKN7.pdf 
(dostęp 28 I 2020 r.). 

60 Stenogram 86 posiedzenia Sejmu RP II kadencji w dniu 23 VIII 1996 r., http://orka2.sejm.gov.pl/
Debata2.nsf (dostęp 28 I 2020 r.). Skład Komisji zob. http://www.sejm.gov.pl/archiwum/komisje/kaden-
cja2/kom_nul.htm (dostęp 28 I 2020 r.). Wcześniej, podczas posiedzenia sejmu w dniu 4 VII 1996 r., od-
była się debata w sprawie czterech złożonych do laski marszałkowskiej projektów ustaw lustracyjnych. 
P. Grzelak, op. cit., s. 110–116.

61 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw lustracyjnych (druk 
nr 2141 z 30 I 1997 r., https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/118RU35AERJSSAY
UAB9MAIEC1YFKE5.pdf (dostęp 28 I 2020 r.). O działalności „komisji Pęka” zob. P. Grzelak, op. cit., 
s. 116–132. 
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plenarnej poprawki62. Ostatecznie ustawa lustracyjna została uchwalona 11 kwietnia 
1997 r. głosami 214 posłów. Pomimo apelu parlamentarzystów SLD o zawetowanie 
ustawy prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ją 18 czerwca, zapowiadając 
jednocześnie podejmowanie inicjatyw dotyczących nowelizacji tego aktu prawnego63. 
Dalej to już historia lustracji z większymi lub mniejszymi perypetiami, która nadal trwa.

W drodze do archiwum nazistowskiego i komunistycznego aparatu represji64

W ramach realizacji programu przedwyborczego Akcji Wyborczej „Solidarność” 
z 1997 r., którego jednym z istotnych punktów było rozliczenie spuścizny PRL, dosyć 
szybko zrezygnowano z wprowadzenia zakazu sprawowania określonych funkcji i sta-
nowisk przez wyższych funkcjonariuszy aparatu władzy komunistycznej. Zgłoszony 
przez AWS i Ruch Odbudowy Polski w czerwcu 1998 r. projekt ustawy o dekomunizacji 
życia publicznego w Polsce, został bowiem w październiku następnego roku odrzucony 
w pierwszym czytaniu na wniosek posłów SLD i UW65. Nadal nierozstrzygnięta pozo-

62 Dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw lustracyj-
nych (druk nr 2141-A z 25 III 1997 r., https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/BN-
7KERFHMC6HSGPGY5TNH2SMD4A2I9.pdf (dostęp 28 I 2020 r.); P. Grzelak, op. cit., s. 133–139.

63 Ustawa z dnia 11 IV 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub 
współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne (DzU 1997, nr 70, poz. 443); 
Ustawa z dnia 18 VI 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeń-
stwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (DzU 1998, nr 131, poz. 860). Ustawa lustracyjna formalnie weszła w życie 
z początkiem sierpnia 1997 r., ale z uwagi na problemy ze skompletowaniem składu sądu lustracyjnego, 
co było efektem bojkotu zastosowanego przez środowisko sędziowskie, pozostawała przez 16 miesięcy 
martwym aktem prawnym. Sytuacja uległa zmianie dopiero 18 VI 1998 r., gdy sejm uchwalił  nowelizację 
ustawy. Zrezygnowano w niej z tworzenia sądu lustracyjnego, przekazując jego kompetencje do orze-
kania o zgodności z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa pań-
stwa (zwanego „lustracyjnym”) nowemu V Wydziałowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ustawę za-
skarżyli do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Kwaśniewski i politycy SLD. Trybunał w orzeczeniu 
z 10 XI 1997 r. uznał, że do uznania przez sąd kogoś za TW niezbędne jest zaistnienie łącznie pięciu prze-
słanek. Współpraca musiała być tajna i świadoma, wiązać się z operacyjnym zdobywaniem informacji 
przez służby, polegać na kontaktach z nimi i konkretnych działaniach danej osoby, czyli nie mogło po-
zostać tylko aktem woli, bez podjęcia świadomych działań. C. Kuta, Lustracja w Polsce na tle krajów 
Europy Środkowej, „Horyzonty Polityki” 2014, t. 5, nr 11, s. 108–109; A. Opalińska, Problem lustracji 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach bałtyckich, „In Gremium. Studia nad Historią, Kul-
turą i Polityką” 2008, t. 2, s. 158–159; J. Woleński, Lustracja jako zwierciadło, Kraków 2007, s. 41–44.

64 Pojęcie „aparat represji” jest w tym przypadku użyte szerzej niż określenia „organy bezpieczeń-
stwa” lub „aparat bezpieczeństwa”, gdyż obejmuje cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa, Służbę 
Więzienną, MO i jednostki paramilitarne, prokuraturę i sądownictwo (adekwatnie do zasobu archiwal-
nego określonego w ustawie o IPN).

65 A. Dudek, Historia polityczna…, s. 393–394. Zob. też: Z.A. Kamiński, Dekomunizacja instytucji 
i systemu władzy [w:] Od totalitaryzmu do demokracji…, s. 38–92; B. Wildstein, Długi cień PRL-u, czyli 
dekomunizacja, której nie było, Kraków 2005, s. 76–96. Zgodnie z projektem problemami związanymi 
z ustaleniem w razie wątpliwości, czy daną osobę obejmuje zakaz pełnienia funkcji publicznych oraz czy 
dane obiekty wyczerpują znamiona symboli związanych z systemem komunistycznym, miała zajmować 
się Komisja do spraw dekomunizacji życia publicznego w Polsce. Do jej zadań miało należeć również 
prowadzenie działalności archiwalnej w zakresie działania systemu komunistycznego, czyli gromadze-
nie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów odnoszących się do osób, które peł-
niąc funkcje publiczne, sprzeniewierzyły się interesom narodu polskiego, a także instytucji, organizacji, 
które przyczyniły się do utworzenia i utrwalenia systemu. Projekt ustawy o dekomunizacji życia publicz-
nego w Polsce (druk nr 553 z 16 VI 1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/553/$file/553.
pdf (dostęp 15 II 2020 r.).
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stawała jednak kwestia dostępu do materiałów aparatu bezpieczeństwa. Sytuacja uległa 
zmianie po wpłynięciu do sejmu 13 listopada 1997 r. prezydenckiego projektu ustawy 
o utworzeniu Archiwum Obywatelskiego i powszechnym udostępnianiu dokumentacji 
wytworzonej w latach 1944–1990 przez organy bezpieczeństwa państwa, a następnie 
24 marca następnego roku – rządowego projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej66.

Oba projekty skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu w dniu 
3 kwietnia 1998 r. Uzasadnienia do nich wygłosili odpowiednio: sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP – Marek Siwiec oraz członek Rady Ministrów, minister-koordy-
nator ds. służb specjalnych – Janusz Pałubicki. Po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu 
marszałek Maciej Płażyński zaproponował skierowanie obu projektów ustaw do Komisji 
Nadzwyczajnej, której jeszcze nie było, a sejm przyjął jego wniosek w głosowaniu67. 
Projekt uchwały w sprawie powołania i wyboru składu Komisji Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do archiwów i do-
kumentacji byłych organów bezpieczeństwa, przygotowany przez Prezydium Sejmu, 
zaprezentowano na następnym posiedzeniu sejmu 23 kwietnia. Za jego przyjęciem 
opowiedziało się 414 posłów, 19 wstrzymało się od głosu, a 5 było przeciw68. W składzie 
Komisji znalazło się 29 posłów. Przewodniczącym został Marek Biernacki (AWS), a jego 
zastępcami: Jan Lityński (UW), Bogdan Pęk (PSL) i Katarzyna Maria Piekarska (SLD)69.

Warto przyjrzeć się bliżej obu zgłoszonym projektom. Postulowane przez prezydenta 
rozwiązania miały zapewnić obywatelom polskim dostęp do materiałów wytworzonych 
na ich temat przez organy bezpieczeństwa państwa, a tym samym poznanie wpływu 
tychże organów na ich życie prywatne i zawodowe. Powyższy cel zamierzano realizować 
w ogólnokrajowym archiwum państwowym pod nazwą „Archiwum Obywatelskie”, 
podporządkowanym naczelnemu dyrektorowi archiwów państwowych, który miał 
mu nadać statut określający organizację i zasady działania. Budżet AO stanowiłby 
wydzieloną część budżetu NDAP, a jego dyrektora powoływałby naczelny dyrektor 

66 Pierwsze czytanie projektów prezydenckiego (druk nr 31) i rządowego (druk nr 252) miało miej-
sce 3 IV 1998 r., http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/31.htm (dostęp 27 X 2020 r.); http://orka.sejm.
gov.pl/proc3.nsf/opisy/252.htm (dostęp 27 X 2020 r.).

67 W następnym punkcie porządku obrad odbyło się pierwsze czytanie poselskich projektów uchwał: 
o przestępczym charakterze systemu komunistycznego (druk nr 192) i w sprawie potępienia systemu 
 totalitarnego (druk nr 206), do których uzasadnienia wygłosili odpowiednio posłowie: Stefan Niesiołow-
ski i Jacek Kuroń. Projekty zostały przekazane Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu roz-
patrzenia. Stenogram 15 posiedzenia Sejmu RP III kadencji w dniu 3 IV 1997 r., http://orka2.sejm.gov.
pl/Debata3.nsf (dostęp 29 X 2018 r.).

68 Stenogram 16 posiedzenia Sejmu RP III kadencji w dniu 23 IV 1998 r., http://orka2.sejm.gov.pl/
Debata3.nsf (dostęp 27 X 2020 r.).

69 Poza członkami prezydium w skład komisji weszli: z AWS – Stanisław Iwanicki, Mariusz Kamiń-
ski, Teresa Liszcz, Konstanty Miodowicz, Stefan Niesiołowski, Jerzy Polaczek, Andrzej Szkaradek, To-
masz Wełnicki, Dariusz Wójcik; Jan Olszewski z ROP i Antoni Macierewicz (niezależny), Michał Jani-
szewski z KPN-Ojczyzna; z UW – Jerzy Ciemniewski (odwołany 18 XII 1998 r.), Władysław Frasyniuk 
(powołany 22 I 1999 r.), Olga Krzyżanowska, Ryszard Andrzej Ostrowski; Tadeusz Gajda z PSL; z SLD – 
Bronisław Cieślak, Jerzy Dziewulski, Ryszard Hayn, Bogdan Lewandowski, Marek Lewandowski, Ma-
rian Marczewski, Zbigniew Siemiątkowski, Zbigniew Sobotka, Janusz Zemke, http://orka.sejm.gov.pl/
SQL.nsf/skladkom?OpenAgent&NAD (dostęp 27 X 2018 r.). Uchwała Sejmu RP z dnia 23 IV 1998 r. 
w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów 
ustaw dotyczących powszechnego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa 
państwa (druk nr 290 z 22 IV 1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/290/$file/290.pdf 
(dostęp 28 I 2020 r.).
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po zasięgnięciu opinii Komisji Zaufania Publicznego, która pojawiła się już wcześniej 
w prezydenckim projekcie lustracyjnym z całkowicie odmiennym zakresem zadań70.

Komisja, niezależna od innych organów władzy publicznej, miała stać na straży 
prawa dostępu obywateli do dokumentacji wytworzonej i zebranej na ich temat przez 
aparat bezpieczeństwa, analizować wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przy-
padku osób powiadomionych przez dyrektora AO o braku w zasobie archiwalnym do-
kumentacji ich dotyczącej oraz o zmianę formy lub spowodowanie czytelności danych 
osób niezadowolonych z zakresu przeprowadzonej w udostępnionych dokumentach 
anonimizacji. W skład Komisji weszliby: naczelny dyrektor archiwów państwowych 
(z urzędu) jako zastępca przewodniczącego, po pięciu przedstawicieli Sejmu RP i Senatu 
RP oraz czterech reprezentantów prezydenta RP, wykazujących się nieskazitelnością 
charakteru i nieposzlakowaną opinią. Członkowie tego gremium, powoływani na czte-
roletnią kadencję, nie powinni należeć do partii politycznych, związków zawodowych 
oraz prowadzić działalności sprzecznej z zasadą niezależności KZP. Projekt ustawy 
obligował ich również do składania organom ich powołującym oświadczeń dotyczących 
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi71.

W zakresie działania AO znalazło się przejmowanie, ewidencjonowanie, przechowy-
wanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji, a także wykony-
wanie i wydawanie z niej reprodukcji. W zakresie spraw nieuregulowanych w ustawie 
AO było zobligowane do stosowania przepisów dotyczących archiwów państwowych. 
Przekazaniu podlegałyby bliżej nieokreślone materiały wytworzone od 22 lipca 1944 r. 
do 9 maja 1990 r. przez organy bezpieczeństwa państwa i przechowywane w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Obrony Narodowej oraz 
w podległych i nadzorowanych przez ministrów wspomnianych resortów jednostkach 
organizacyjnych, a także w Urzędzie Ochrony Państwa, a wśród nich „teczki operacyjne 
dotyczące obywateli”. Przejęcie akt ze wspomnianych instytucji miało nastąpić w ter-
minie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, w trybie ustalonym przez prezesa Rady 
Ministrów po zasięgnięciu opinii naczelnego dyrektora archiwów państwowych. W tym 
kontekście przytaczano w uzasadnieniu do projektu dwa absurdalne argumenty mające 
wzmacniać postulat powołania AO. Pierwszy odnosił się do rzekomego scalenia rozpro-
szonych akt wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego (do czego dąży 
też Archiwum IPN), a drugi do profesjonalizmu służby archiwalnej zaangażowanej do 
opracowania przekazanej dokumentacji. Należy zatem zakładać, że tworzenie AO zamie-
rzono powierzyć doświadczonemu „desantowi” pracowników archiwów państwowych72.

70 Artykuły 3 i 5 oraz uzasadnienie do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
projektu ustawy o utworzeniu Archiwum Obywatelskiego oraz o powszechnym udostępnianiu dokumen-
tacji wytworzonej w latach 1944–1990 przez organy bezpieczeństwa państwa (druk nr 31 z 13 XI 1997 r.), 
http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/31/$file/31.pdf (dostęp 28 I 2020 r.). Zob. projekt ustawy 
o Komisji Zaufania Publicznego (druk nr 1513 z 1 II 1996 r.), https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/
apache_media/MQNJ64IKKTTDHLUQ6VMDE2FDTK23HX.pdf (dostęp 28 I 2020 r.).

71 Artykuły 13–17 oraz uzasadnienie do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej projektu ustawy o utworzeniu Archiwum Obywatelskiego oraz o powszechnym udostępnianiu do-
kumentacji wytworzonej w latach 1944–1990 przez organy bezpieczeństwa państwa…, http://orka.sejm.
gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/31/$file/31.pdf (dostęp 28 I 2020 r.).

72 Artykuły: 4, 6–7 oraz uzasadnienie do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej projektu ustawy o utworzeniu Archiwum Obywatelskiego oraz o powszechnym udostępnianiu do-
kumentacji wytworzonej w latach 1944–1990 przez organy bezpieczeństwa państwa…, ibidem (dostęp 
28 I 2020 r.).
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Każdy obywatel otrzymał prawo dostępu do dokumentacji wytworzonej i zebra-
nej przez organy bezpieczeństwa na swój temat. Wgląd w materiały osób zmarłych 
zapewniono z kolei małżonkom oraz ich wstępnym i pełnoletnim zstępnym w linii 
prostej posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Anonimizacji podlegałaby 
dokumentacja zawierająca dane i informacje, których ujawnienie mogło spowodować 
naruszenie prawnie chronionych interesów państwa lub obywateli, określone w Ustawie 
z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz wchodzą-
cej w życie w kwietniu 1998 r. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Ważnym postanowieniem było wprowadzenie osiemnastomiesięcznej 
karencji na składanie wniosków o udostępnienie dokumentów, licząc od dnia wejścia 
w życie ustawy (30 dni po ogłoszeniu), co miało zapewne umożliwić – w realnym dla 
archiwistów terminie – zgromadzenie i wstępne rozpoznanie zasobu73.

Punktem wyjścia dla projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej było powoła-
nie instytucji, która w pierwszym rzędzie zapewniłaby przeprowadzenie w „rozsądnie 
szybkim” terminie postępowań karnych przeciwko osobom podejrzanym o popełnienie 
zbrodni nazistowskich i komunistycznych. W dużym stopniu uzasadnienie do niego po-
wielało krytyczne opinie o przewlekłości postępowań i zakresie prowadzonych śledztw 
przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut 
Pamięci Narodowej74. Ostateczny priorytet dla działalności planowanego Instytutu 
wyznaczyli twórcy ustawy: prof. Andrzej Rzepliński – ekspert w zakresie kryminologii 
UW i ochrony praw człowieka (skarbnik Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), 
będący wówczas również doradcą ministra-koordynatora ds. służb specjalnych i ini-
cjatora powołania IPN Janusza Pałubickiego, oraz prof. Witold Kulesza – specjalista 
w zakresie prawa karnego materialnego z UŁ. Prokuratorów Instytutu proponowano 
wyłączyć organizacyjnie z organów prokuratury powszechnej i zapewnić im szczególną 
ochronę przed naciskami politycznymi, aby mogli poświęcić się wyłącznie ściganiu 
zbrodni wymienionych w ustawie75.

W uzasadnieniu projektu to był tak naprawdę najważniejszy cel powołania Insty-
tutu, choć zapewniano, że równie ważną jak śledcza miała być funkcja udostępniania 
dokumentów organów bezpieczeństwa państwa ofiarom masowych naruszeń praw 

73 Artykuły: 2, 9, 21 oraz uzasadnienie do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej projektu ustawy o utworzeniu Archiwum Obywatelskiego oraz o powszechnym udostępnianiu do-
kumentacji wytworzonej w latach 1944–1990 przez organy bezpieczeństwa państwa…, ibidem (dostęp 
28 I 2020 r.). 

74 Ustawa z dnia 4 IV 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce – Instytucie Pamięci Narodowej (DzU nr 45, poz. 195). 

75 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (druk nr 252 
z 24 III 1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/252/$file/252.pdf (dostęp 1 II 2020 r.). 
W koncepcji Kuleszy i Rzeplińskiego IPN miał być w zakresie badania zbrodni kontynuacją, transfor-
macją Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, co znalazło swój wyraz cho-
ciażby w przeniesieniu do projektu ustawy preambuły z nowelizacji ustawy o Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytucie Pamięci Narodowej. Wypowiedź Witolda Kuleszy podczas 
posiedzenia nr 9 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego 
dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 15 VII 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/87F86A025B2F0DCFC1256B73003A1D41?OpenDocument (do-
stęp 2 II 2020 r.). W ostatniej fazie prac nad projektem ustawy o IPN uczestniczył jako konsultant – głów-
nie kwestii archiwalnych – prof. Andrzej Paczkowski. A. Dudek, Instytut. Osobista historia IPN, War-
szawa 2011, s. 39.
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człowieka przez władze komunistyczne, określonych jako osoby pokrzywdzone. To 
właśnie ich prawa zamierzano chronić w ustawie w sposób szczególny. Dostrzegano 
bowiem paradoks, że obywatele pierwszego państwa, które przystąpiło do demontażu 
instytucji totalitarnych, nie mieli tego uprawnienia w przeciwieństwie do obywateli 
innych państw postkomunistycznych (Niemcy, Czechy, Węgry) z Europy Środkowo-
-Wschodniej. Realizację postulatu dostępu do akt miały zapewnić oddziały, utworzone 
w miastach siedzibach sądów apelacyjnych, oraz delegatury IPN.

Projekt początkowo zakładał udzielanie informacji o posiadanych dokumentach 
dotyczących każdego pytającego, niezależnie od jego statusu: pokrzywdzonego, czyli 
osoby, o której organy bezpieczeństwa zbierały wiadomości na podstawie celowo 
gromadzonych danych, w tym w sposób tajny76, czy też funkcjonariusza, pracownika 
lub współpracownika aparatu bezpieczeństwa. Zawiadomienie miało zawierać opis 
dostępnych dokumentów oraz streszczenie ich istotnej części. Od tego momentu na-
stępowało zróżnicowanie w uprawnieniach wspomnianych kategorii wnioskodawców. 
Pokrzywdzeni mogli w kolejnym etapie otrzymać kopie dotyczących ich dokumentów 
ze zanonimizowanymi danymi osób trzecich, poznać dane identyfikujące funkcjona-
riuszy i współpracowników zbierających i oceniających informacje o nich, zastrzec 
nieudostępnianie własnych danych oraz dołączyć do zbioru materiałów zgromadzonych 
na ich temat własne uzupełnienia, sprostowania i wyjaśnienia. Funkcjonariusze mogli 
z kolei ubiegać się jedynie o wydanie im świadectw lub opinii o służbie77.

Zdecydowanie szerzej niż w przypadku projektu ustawy o AO określono zasób 
archiwalny przyszłego archiwum, obejmujący nie tylko materiały organów bezpie-
czeństwa wytworzone od 22 lipca 1944 r. do 6 maja 1944 r. w przypadku cywilnych 
i do 31 grudnia 1990 r. w odniesieniu do wojskowych, ale również całość dokumentacji 
aparatu więziennictwa PRL do 31 grudnia 1956 r., archiwalia, zbiory danych, rejestry 
i kartoteki gromadzone przez jednostki podległe Wydziałowi Ochrony Centralnego 
Zarządu Zakładów Karnych do 31 grudnia 1989 r., akta penitencjarne oraz spraw proku-
ratorskich i sądowych dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych oraz 
za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, a także kopie materiałów 
PPR i PZPR (z archiwów państwowych) odnoszących się do organów bezpieczeństwa 
po 22 lipca 1944 r. oraz aparatu bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i ZSRS78.

Niewątpliwie słabą stroną rządowego projektu była idealistyczna wiara w skuteczną 
egzekucję istniejącego prawa i w samonaprawianie błędów popełnionych przy tworzeniu 
służb specjalnych niepodległej Polski. Uważano np., że ustawa:

– wymusi przecięcie przez służby niepodległego kraju „pępowiny” (którą były zasoby 
aktowe aparatu bezpieczeństwa) z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa,

76 W definicji „pokrzywdzonego” tkwił jednak zasadniczy problem wykluczenia z grona pokrzyw-
dzonych tylko tych, którzy po okresie inwigilacji, a nie przed nią, pracowali lub współpracowali z or-
ganami bezpieczeństwa państwa. Zauważył go poseł Antoni Macierewicz, który wniósł poprawkę pole-
gającą na zastąpieniu słów „została następnie” wyrazem „była”, ale została ona odrzucona. Posiedzenie 
nr 10 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu 
do  archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 22 VII 1998 r., http://
orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/877AE543CBE126D1C1256B73003A32C2?OpenDocument (dostęp 
2 II 2020 r.).

77 Artykuły 27–33 rządowego projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (druk nr 252 
z 24 III 1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/252/$file/252.pdf (dostęp 2 II 2020 r.).

78 Art. 22 rządowego projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej…, ibidem (dostęp 2 II 2020 r.).
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– wyposaży Instytut w instrumenty prawne pozwalające na szybkie zgromadzenie 
całej dokumentacji wytworzonej przez organy bezpieczeństwa państwa po 1944 r.,

– zapewni asekurację danych koniecznych do ochrony bezpieczeństwa państwa 
poprzez wyłączenie przez służby ochrony państwa określonych dokumentów i przeka-
zanie ich do zasobu tajnego.

IPN, jako organ śledczy, instytut naukowo-badawczy i archiwum, miał się stać 
instytucją-pomnikiem, memento dla pamięci zbiorowej oraz wyrazem „ekspiacji pań-
stwa wobec pokrzywdzonych ludzi”. Szczególna odpowiedzialność za wykonanie tych 
zadań spoczęłaby na prezesie IPN, którego kompetencje, sposób powoływania, długa 
kadencja, odpowiedzialność przed Sejmem RP stwarzały gwarancję bezpieczeństwa 
od nacisków politycznych79. Warto też zauważyć, że szeroki zakres wpływu na sprawy 
archiwalne zdobyło Kolegium IPN. Z siedmiu zadań, w których zgodnie z projektem 
ustawy powinno wspierać prezesa, aż cztery dotyczyły Biura Udostępniania i Archiwi-
zacji Dokumentów. Odnosiły się one do kwestii pełnego przejęcia akt spraw do zasobu 
IPN i ich oceny, ustalania zasad archiwizacji oraz wglądu w dokumenty, wskazywania 
priorytetów w sprawie realizacji wniosków poszczególnych osób, instytucji i organów 
władzy publicznej oraz innych podmiotów80.

Tak przedstawiały się założenia dwóch konkurencyjnych koncepcji – powołania 
wąsko rozumianego Archiwum Obywatelskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej 
o szeroko zakrojonym zakresie działania. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia pro-
jektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych 
organów bezpieczeństwa państwa odbyła 17 posiedzeń (23 kwietnia 1998 r. – 7 kwietnia 
1999 r.), z czego podczas 12 zajmowała się opracowaniem projektu ustawy do drugiego 
czytania w sejmie, a kolejne odnosiły się do omówienia poprawek zgłoszonych przez 
sejm, senat, prezydenta oraz do projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Naro-
dowej. Drugiego czerwca 1998 r. Komisja przyjęła do rozpatrzenia jako bazowy projekt 
rządowy, oczywiście przy jednoznacznym sprzeciwie posłów SLD i przedstawiciela 
prezydenta Marka Dukaczewskiego81, wykorzystujących w dalszej dyskusji m.in. uwagi 
zawarte w opinii prawnej Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, w tym odnoszące się do 
szerszego zakresu zagadnień objętych wspomnianym projektem niż te, które zostały 
określone w samej nazwie Komisji Nadzwyczajnej82.

Już na samym początku działalności wspomnianego organu Sejmu RP zarysowały 
się główne linie podziału zwolenników i przeciwników powołania IPN. Z uwagi na 
objętość i problematykę artykułu zostaną omówione tylko wybrane zagadnienia ar-
chiwalne związane z określeniem statusu prawnego przyszłego archiwum i miejsca 
przechowywania archiwaliów oraz tworzeniem zbioru zastrzeżonego i kształtowaniem 
kadry Instytutu. Zasadnicze różnice pomiędzy projektami utworzenia z jednej strony 

79 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej…, ibidem (dostęp 
2 II 2020 r.).

80 Art. 20 rządowego projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej…, ibidem (dostęp 2 II 2020 r.).
81 Marek Dukaczewski w marcu 1997 r. objął funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta 

RP, z oddelegowaniem do pracy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od listopada 2001 r. do grud-
nia 2005 r. był szefem Wojskowych Służb Informacyjnych.

82 Posiedzenie nr 3 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 2 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/9A40808D46E1AFDCC1256B7300399F28?OpenDocument (do-
stęp 3 II 2020 r.).
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Archiwum  Obywatelskiego, a z drugiej IPN przedstawił minister Pałubicki, który 
reprezentował w Komisji rząd. W pierwszej koncepcji akta podlegające przejęciu 
traktowane były – jego zdaniem – jako materiał archiwalny, a w drugiej jako doku-
mentacja ogromnej krzywdy ludzkiej, stanowiąca „własność obywateli”. W opinii 
Pałubickiego Instytut nie miał tworzyć archiwum sensu stricto, a kwestia udostępnia-
nia akt pokrzywdzonym stanowiła w założeniach tylko jedną z realizowanych przez 
niego funkcji. IPN powinien natomiast zebrać materiały dotychczas utajnione, co było 
zadaniem niewykonalnym w przypadku archiwów państwowych, a następnie zapewnić 
w nie wgląd. Druga różnica wypływała z prognoz zainteresowania udostępnianiem 
dokumentów organów  bezpieczeństwa, szacowanego przez Pałubickiego na kilka 
milionów osób. Przewidywania te opierały się prawdopodobnie na doświadczeniach 
Instytutu Gaucka83, ale w Polsce okazały się nazbyt optymistyczne. Koncepcja pre-
zydencka zakładała jedno archiwum z jedną czytelnią, natomiast propozycja rządowa 
kilkanaście miejsc uzyskiwania wglądu w materiały. Trzecia rozbieżność była efektem 
wyłączenia w projekcie prezydenckim materiałów wywiadu spośród akt przewidzia-
nych do przejęcia przez AO84.

Oponent propozycji rządowej, Marek Dukaczewski, twierdził z kolei – mijając się 
z prawdą – że Instytut Gaucka nie przejął materiałów enerdowskiego wywiadu i kontr-
wywiadu. Jego zdaniem przejęcie przez IPN akt analogicznych służb w Polsce mogłoby 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, a anonimizacja danych funkcjonariu-
szy i pracowników naruszać przepisy dwóch ustaw: o ochronie tajemnicy państwowej 
i służbowej oraz o ochronie danych osobowych85. W ten sposób wyraźnie rysował się 
jeden z celów misji parlamentarnej przyszłego szefa WSI, którym była obrona akt 
kontrwywiadu i wywiadu przed upublicznieniem. Posługując się wyrywkowo raportem 
Gonzáleza Quintany, zalecającego wyodrębnienie jedynie archiwaliów byłego aparatu 
bezpieczeństwa oraz powierzenie ich odrębnej instytucji, Dukaczewski dostrzegał 
zagrożenie dla nierozerwalności całości archiwalnych (zasady proweniencji) spowodo-
wane szerokim zakresem gromadzenia materiałów podporządkowanym trzem funkcjom 

83 Pełnomocnik Federalny do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik – BStU). Od nazwiska pierwszego pełnomocnika, Joachi-
ma Gaucka, określany „Urzędem” lub „Instytutem Gaucka”.

84 Posiedzenie nr 3 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 2 VI 1998 r., 
ibidem (dostęp 3 II 2020 r.).

85 Ibidem. Akta w wersji papierowej z archiwum Zarządu Głównego Wywiadu Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Państwa (Hauptverwaltung Aufklärung – HVA) zostały co prawda zniszczone, ale wcześniej 
je zmikrofilmowano i przekazano KGB. W niejasnych okolicznościach mikrofilmy trafiły do Centralnej 
Agencji Wywiadowczej na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. CIA dopiero ok. 2000 r. rozpoczę-
ła przekazywanie tych materiałów drogą służbową pełnomocnikowi ds. służb specjalnych w Urzędzie 
Kanclerskim. Przez kilka lat były one dostępne tylko dla służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwo-
ści. Do Instytutu Gaucka materiały wywiadu NRD trafiły w 2003 r. (według A. Grajewskiego w 2004 r.). 
W. Pięciak, Niemcy (landy wschodnie) [w:] Problemy lustracji w Europie Środkowej i krajach bałtyckich. 
Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, red. A. Łabuszewska, Warszawa 2005, s. 48; A. Grajewski, Świa-
dectwo Gaucka. Recenzja książki Joachima Gaucka Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerun-
gen (książka napisana we współpracy z Helgą Hirsch), München, Pantheon Verlag, 2011, ss. 352, „Pa-
mięć i Sprawiedliwość” 2013, nr 2, s. 326.
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realizowanym przez IPN, czyli udostępnianiu akt osobom zainteresowanym (w tym po-
krzywdzonym), prowadzeniu działań śledczych oraz naukowych i popularyzatorskich86.

Broniąc niezależności Instytutu, koordynator służb specjalnych odwoływał się do 
ograniczeń archiwów państwowych w zakresie udostępniania archiwaliów (30-letnia 
karencja) oraz przejmowania dokumentów niejawnych, których IPN będzie pozbawiony. 
„Instytut Pamięci Narodowej nigdy nie będzie więc archiwum – twierdził – a będzie 
zajmował się tylko ujawnianiem zbrodni dokonanych na obywatelach polskich”87. 
W tych zapewnieniach Janusz Pałubicki brnął dalej na kolejnych posiedzeniach. Jego 
zdaniem, wobec IPN jako instytucji niearchiwalnej nie będzie można stosować procedur 
i terminologii archiwalnej. Materiały zgromadzone przez Instytut miały stać się archiwal-
nymi dopiero po zakończeniu jego działalności, czyli po przekazaniu ich do archiwów 
państwowych i poddaniu regułom postępowania wynikającym z Ustawy o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach. Powodem takiego traktowania gromadzonych 
przez organy bezpieczeństwa państwa akt była rzekoma ich specyfika, sprowadzająca 
się do trzech elementów: niejawności, skomplikowanego wewnętrznego układu oraz 
wcześniejszego nieudostępniania osobom spoza aparatu bezpieczeństwa PRL. Każdy 
z wygłoszonych argumentów był niedorzeczny, gdyż prosty zamysł wyodrębnienia 
archiwum Instytutu spod nadzoru NDAP można było – jak czas pokaże – przedstawić 
w sposób logiczny i prosty. Stanowisko ministra skrytykowali m.in.: ekspert Komisji 
prof. Andrzej Paczkowski i sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa An-
drzej Przewoźnik. Pierwszy z nich słusznie zaznaczył, że jednym z celów gromadzenia 
archiwaliów jest tworzenie z nich zasobu, opracowywanego następnie według zasad 
powszechnie obowiązujących, a skoro archiwa organów bezpieczeństwa były dotychczas 
wyjątkiem od tej reguły, to tym bardziej należy je uporządkować. Drugi przypomniał 
z kolei, że jedną z podstaw działania IPN będzie archiwum, a pomoc pokrzywdzonym 
w ujawnianiu prawdy o ich losach ma przecież polegać na przejmowaniu od dotych-
czasowych dysponentów i udostępnianiu im zasobu archiwalnego88.

W kontekście wpisania do projektu ustawy kryterium wykluczenia z grona poten-
cjalnych kandydatów do pracy w Instytucie funkcjonariuszy lub współpracowników 
organów bezpieczeństwa państwa dosyć osobliwie prezentowała się koncepcja stwo-
rzenia wyjątku w tym względzie dla nie więcej niż 10 osób i zatrudnienie po jednej 
z nich w planowanych oddziałach IPN89. Jak wyjaśniał Janusz Pałubicki, powyższa 

86 Posiedzenie nr 4 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 10 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/44DAFC51A8D01B31C1256B730039B5C6?OpenDocument (do-
stęp 4 II 2020 r.).

87 Ibidem.
88 Posiedzenie nr 6 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-

nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 24 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/41BD86E8F33D642DC1256B730039E753?OpenDocument (do-
stęp 4 II 2020 r.).

89 „Kolegium Instytutu Pamięci, na wniosek Prezesa Instytutu, może wyrazić zgodę na zatrudnie-
nie nie więcej niż 10 osób, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1. Powyższe zastrzeżenie 
nie dotyczy prokuratorów Głównej Komisji i oddziałowych Komisji” – art. 8 ust. 6 rządowego projektu 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (druk nr 252 z 24 III 1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.
nsf/wgdruku/252/$file/252.pdf (dostęp 5 II 2020 r.).
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propozycja dotyczyła byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, których 
doświadczenie i wiedzę zamierzano wykorzystać w dwóch celach. Po pierwsze, do roz-
poznania zasobu i wyszukiwania w nim informacji, gdyż koordynator służb specjalnych 
żywił obawę, że osoby niezwiązane ze wspomnianymi organami „nie poradzą sobie 
w wielu sprawach dotyczących materiałów archiwalnych”. Funkcjonariuszy znających 
system obiegu informacji i zasób materiałów operacyjnych uznawał jednocześnie 
za „fachowców gwarantujących dobrą obsługę poszkodowanym” i zwiększających 
„możliwość dociekania prawdy”90. Z uwagi na brak w aktach odpowiedzi na wiele 
pytań nurtujących ofiary represji Pałubicki planował dla długoletnich pracowników SB 
jeszcze jedno zadanie. Sprowadzało się ono do wyjaśnienia mechanizmu „działania 
bezdokumentowego w tamtych czasach”91. Drugą płaszczyzną zdyskontowania wiedzy 
byłych funkcjonariuszy miała być działalność śledcza, w ramach której projektowano 
wprowadzenie instytucji świadka koronnego92. W tym myśleniu zasłużonego opo-
zycjonisty zastanawiający był nie tyle brak przekonania do kwalifikacji archiwistów 
zatrudnionych w placówkach zarządzających państwowym zasobem archiwalnym, 
ile fascynacja profesjonalizmem części funkcjonariuszy SB, niepoparta zresztą żadną 
wiedzą praktyczną. Dzisiaj wiadomo, że w przypadku np. kompetencji archiwalnych 
ta wysoka ocena ich umiejętności była wręcz nieuprawniona93.

Sprzeczność o podłożu etyczno-moralnym polegającą na istnieniu dwóch katego-
rii pracowników – tych podlegających jako pracownicy nowej instytucji tworzonej 
w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej standardom selekcji lustracyjnej oraz tych 
niepoddanych wspomnianym kryteriom naboru do pracy, wypunktowali posłowie Teresa 
Liszcz i Antoni Macierewicz. Oni również byli autorami wprowadzenia do projektu 
ustawy poprawki polegającej na wykreśleniu kontrowersyjnego przepisu, którą w Ko-
misji zaakceptowano minimalną większością głosów (10 do 9)94. Warto zauważyć, że 
ten ruch uchronił IPN od kompromitacji, jakiej kilka lat później uległ Instytut Gaucka. 

90 Posiedzenie nr 6 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 24 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/41BD86E8F33D642DC1256B730039E753?OpenDocument (do-
stęp 15 II 2020 r.).

91 Stenogram 27 posiedzenia Sejmu RP III kadencji w dniu 9 IX 1998 r., http://orka2.sejm.gov.pl/
Debata3.nsf (dostęp 15 II 2020 r.).

92 Posiedzenie nr 6 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 24 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/41BD86E8F33D642DC1256B730039E753?OpenDocument (do-
stęp 15 II 2020 r.).

93 O niskich kwalifikacjach archiwalnych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa pisał m.in.: P. Pe-
rzyna, Kształtowanie zasobu archiwalnego i specyfika działalności Wydziału „C” Komendy Miejskiej MO 
w Łodzi do 1975 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4, s. 64–66; idem, Za-
kres działania i sytuacja kadrowa pionu archiwalnego SB KW MO/WUSW w Łodzi w latach 1956–1990 
[w:] W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959–2017), 
red. T. Balbus, J. Bednarek, Warszawa 2019, s. 469–470.

94 Posiedzenie nr 6 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 24 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/41BD86E8F33D642DC1256B730039E753?OpenDocument (do-
stęp 15 II 2020 r.); posiedzenie nr 10 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw doty-
czących powszechnego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa 
w dniu 22 VII 1998 r., http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/595effc1afbb8582c1256b6e0044a58a/877ae
543cbe126d1c1256b73003a32c2?OpenDocument (dostęp 15 II 2020 r.).
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Jego pierwszy pełnomocnik federalny zatrudnił bowiem kilkudziesięciu byłych funk-
cjonariuszy Stasi, których wiedzę fachową uznał za przydatną dla funkcjonowania 
kierowanego przez siebie urzędu. Ich zadaniem miało być jedynie „przekazywanie 
wiedzy na temat zbiorów archiwalnych”, ale w rzeczywistości zajmowali się oni udo-
stępnianiem i zabezpieczaniem akt, rekonstrukcją zniszczonych materiałów, rehabilitacją 
osób represjonowanych, konserwacją komputerów oraz wykonywaniem usług kurier-
skich. Afera wybuchła w listopadzie 2006 r. po publikacji „Die Welt” o zatrudnianiu 
oficerów Stasi, a rok później ujawniono, że Instytut przez lata świadomie fałszował 
dane na ten temat. Wizerunkowym obciążeniem stało się również zatrudnienie pracow-
ników służb państwowych NRD. To właśnie podejście do kwestii kadr zarządzających 
zasobem archiwalnym Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD spowodo-
wało nadszarpnięcie wiarygodności urzędu stworzonego przez Joachima Gaucka95.

Nie tylko kwestia wykorzystania funkcjonariuszy SB w pracy Instytutu, ale również 
dyskusje o realizacji zadań przez jego pion archiwalny dowodziły, że zarówno minister-
-koordynator ds. służb specjalnych, jak i przedstawiciele ugrupowań popierających rząd 
nie wypracowali rozwiązania, w jaki sposób IPN miał zgromadzić, a następnie umożliwić 
wgląd do akt organów bezpieczeństwa. Można odnieść wrażenie, że koncepcje rodziły 
się w trakcie prac nad projektem ustawy. Janusz Pałubicki zakładał, że przejmowanie 
materiałów będzie możliwe w jednej lub w dwóch lokalizacjach w Polsce, a dzięki digi-
talizacji zostanie stworzona szansa udostępnienia osobom zainteresowanym wydruków 
i wersji cyfrowych akt na stanowiskach komputerowych w wielu innych miejscach. 
Z uwagi na koszty inwestycji Pałubicki dostrzegał możliwość zaadaptowania na potrzeby 
magazynów archiwalnych opuszczonych budynków wojskowych łatwych do ochrony, 
wykluczając jednocześnie budowę nowego gmachu na potrzeby przechowywania – jak 
wówczas szacowano – ok. 120 km akt.

W sprawie gromadzenia akt przez IPN pojawiły się jeszcze ciekawsze rozwiązania. 
Poseł Jan Lityński proponował np. oddzielenie dokumentów dotyczących pokrzyw-
dzonych i pozostawienie ich w archiwach UOP i innych instytucjach będących ich 
dysponentami. Wynikało to z obawy, że przenoszenie archiwaliów do Instytutu może 
doprowadzić do ich zagubienia lub zniszczenia. Przeciwnikiem tego pomysłu okazał 
się minister Janusz Pałubicki, dla którego istotna była w tej sprawie nie tyle logika 
archiwalnego postępowania, ile działań prokuratorskich i procesowych. Pozostawie-
nie archiwaliów w miejscach, w których pracowały osoby mające potencjalny interes 
w zacieraniu śladów i zniekształcaniu dowodów, np. funkcjonariusze SB pozytywnie 
zweryfikowani w 1990 r., byłoby – jego zdaniem – pozbawione sensu.

Podobną do Lityńskiego inicjatywę zgłosił poseł Antoni Macierewicz. W zakresie 
uzyskiwania przez pokrzywdzonych wglądu w materiały archiwalne proponował on 
bowiem wzorować się na modelu niemieckim, czyli wybrać jako materiał bazowy dla 
IPN np. zasób zgromadzony w UOP, pozostawić go w miejscu zarchiwizowania, a po-
zostałe archiwa zobowiązać nie tyle do przenoszenia do Instytutu całości archiwalnych 
– co uważał za ryzykowne – ile do udostępniania i kopiowania dokumentacji96. Obawy 

95 U. Müller, G. Hartmann, Stasi. Zmowa milczenia, Poznań 2012, s. 268–269, 289–293. Dopiero trze-
ci szef urzędu, Roland Jahn, zdecydował się ich pozbyć w 2011 r. A. Grajewski, Świadectwo Gaucka…, 
s. 327.

96 W modelu niemieckim, który był ewenementem w bloku wschodnim, do uratowania, a w końco-
wym efekcie upublicznienia akt Stasi doprowadzili enerdowscy opozycjoniści. Na wieść o niszczeniu 
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Pałubickiego co do możliwości utraty akt pozostawionych w UOP Macierewicz roz-
wiewał poprzez propozycję wymiany personelu obsługującego magazyny archiwalne 
Urzędu. Paradoksalnie, przyjęcie propozycji byłego ministra spraw wewnętrznych mogło 
prowadzić do sytuacji, że nie byłoby w przyszłej ustawie potrzebne zabezpieczenie 
wpływu służb specjalnych RP na część zbioru akt wyłączonych ustawowo z udostęp-
nienia. Ostro na propozycję posła Macierewicza zareagował Stefan Niesiołowski, 
uznając ją za sprzeczną z ideą powołania Instytutu. Ochoczo podchwycił ją natomiast 
poseł Zbigniew Siemiątkowski, który bazę materiałową chciał stworzyć w Archiwum 
UOP i przewozić do niego z innych archiwów materiały odnoszące się do prześladowań 
i represjonowania obywateli97.

Kolejnym ważnym problemem rozpatrywanym przez Komisję Nadzwyczajną była 
kwestia przechowywania w IPN wyodrębnionego tajnego zbioru akt, znanego szerzej 
jako zbiór zastrzeżony. Stała się ona przedmiotem debaty podczas posiedzenia Komi-
sji 25 czerwca 1998 r. Andrzej Rzepliński zauważył wówczas, że twórcom projektu 
ustawy przyświecało założenie, że „częścią bezpieczeństwa narodowego Polski po 
1990 roku nie mogą być informacje zbierane przed tym rokiem przez dawne służby 
bezpieczeństwa”. Trafnie spostrzegł, że służby specjalne niepodległego państwa miały 
aż 9 lat na zgromadzenie informacji zagrażających bezpieczeństwu państwa i jeśli tego 
nie uczyniły, to albo były nieudolne, albo dane przed 1990 r. okazały się nieprawdziwe. 
Nie wszyscy podzielili ten punkt widzenia, a uległość byłych opozycjonistów wobec 
pomysłów zastrzegania materiałów ważnych dla bezpieczeństwa państwa przez szefów 
służb specjalnych była wręcz zastanawiająca. Niełatwo z dzisiejszej perspektywy wy-
tłumaczyć, czy był to efekt fascynacji materią działań operacyjnych, czy też bardziej 
polityczna naiwność? Trudno bowiem zrozumieć poparcie ministra Pałubickiego dla 
objęcia tajemnicą państwową samego zastrzeżenia, po to, by nie można było „zoriento-
wać się, jakie tajemnice z ważnych powodów są szczególnie chronione”, a tym bardziej 
jego przekonanie, że wobec niejawnych materiałów „nie działają żadne przepisy, zasady 
i normy prawne”98. Wydawać się mogło, że w archiwum tajemnicą powinna być obej-

archiwaliów rozpoczęli oni w grudniu 1989 r. i styczniu 1990 r. okupację najpierw okręgowych siedzib, 
a następnie berlińskiego kompleksu Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD. To dzięki tej od-
dolnej inicjatywie pracownicy zatrudnieni w Instytucie Gaucka rozpoczynali prace w dawnych budyn-
kach Stasi i nie musieli zajmować się dyslokacją materiałów archiwalnych. Zob. 25 Jahre Stasi-Unter-
lagen-Gesetz. Umgang mit Dokumenten staatlichen Unrechts auf rechtsstaatlicher Basis, https://www.
bstu.de/ueber-uns/aktuelles/detail/25-jahre-stasi-unterla/ (dostęp 15 II 2020 r.); M. Polańska-Bergman, 
P. Perzyna, Podstawy prawne działania archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na tle rozwiązań wybra-
nych krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian. 
Materiały z międzynarodowej konferencji, Toruń, 20–21 kwietnia 2007 r., red. H. Robótka, Toruń 2007, 
s. 93; U. Müller, G. Hartmann, op. cit., s. 266, 279–281.

97 Posiedzenie nr 4 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 10 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/44DAFC51A8D01B31C1256B730039B5C6?OpenDocument (do-
stęp 4 II 2020 r.).

98 Posiedzenie nr 7 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 25 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/5C9FBB164ECFE6F8C1256B730039EEE6?OpenDocument (do-
stęp 5 II 2020 r.). Jeszcze ciekawsza była wymiana zdań w sprawie zbioru zastrzeżonego pomiędzy oso-
bami mającymi w swojej karierze zawodowej kontakt ze służbami specjalnymi: ministrem Pałubickim 
a posłami Siemiątkowskim (b. ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem służb specjalnych) i Mio-
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mowana treść dokumentów, a nie fakt ich istnienia czy też nadania im klauzuli tajności 
(zastrzeżenia), ponieważ inaczej takie działanie sprawiało wrażenie ukrywania materia-
łów przed społeczeństwem, a przecież chyba nie na takim efekcie zależało klubom AWS 
i UW. Jeżeli nawet jakiś margines spraw musiał zostać wyłączony z udostępniania, to 
wystarczyło to uczynić na drodze wprowadzenia ochronnych klauzul tajności na określo-
ny czas i pozostawienia ich u poprzednich dysponentów do momentu zdjęcia gryfów99.

Sprawa określenia statusu archiwum gromadzącego akta nazistowskiego i komu-
nistycznego aparatu bezpieczeństwa wydawała się dosyć prosta, ale wymagała jednak 
sprawdzenia rozwiązań dostępnych w polskim prawie archiwalnym. Zgodnie z nim – jak 
zauważyła ówczesna naczelna dyrektor archiwów państwowych Daria Nałęcz – archi-
wum IPN mogło uzyskać rangę archiwum wyodrębnionego, archiwum z powierzonym 
zasobem lub przechowującego dokumentację własną archiwum bieżącego, choć ostatnie 
rozwiązanie w kontekście pozyskiwania zasobu historycznego z innych instytucji nie 
było realne100. Twórcy projektu ustawy dosyć długo nie dostrzegali zagrożeń wynika-
jących z braku określenia statusu archiwum dla przyszłej działalności IPN. Minister 
Pałubicki i prof. Rzepliński uważali, że skoro w rozumieniu ustawy o IPN jedynym dys-
ponentem informacji zawierających tajemnice państwowe (zawartych w dokumentach) 
jest prezes Instytutu i dostęp do nich jakiegokolwiek organu państwowego czy też organu 
władzy publicznej, w tym przedstawicieli archiwów państwowych, będzie zabroniony, 
to powstanie wystarczające zabezpieczenie dla samodzielności archiwum Instytutu101.

Z odsieczą w kwestii ustalenia miejsca archiwum IPN w polskiej sieci archiwalnej 
przyszedł zaproszony na jedno z posiedzeń Komisji dyrektor Centralnego Archi-
wum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dr Grzegorz Jakubowski102. 

dowiczem (b. szefem kontrwywiadu UOP) w trakcie posiedzenia Komisji 19 II 1999 r. poświęconego 
omówieniu trzech poselskich projektów nowelizacji ustawy o IPN autorstwa AWS, SLD i UW. Siemiąt-
kowski nie widział żadnego uzasadnienia dla utrzymywania przez kilkanaście lat od rozwiązania Służ-
by Bezpieczeństwa zastrzeżenia w odniesieniu do niektórych materiałów (na mocy decyzji szefa Urzędu 
Ochrony Państwa). Uważał, że nie ma wśród nich materiałów wymagających ograniczenia komukol-
wiek dostępu do nich, a ewentualne wyłączenie ich z upublicznienia powinno nastąpić na maksymalnie 
5 lat. Miodowicz z kolei podważał ukrywanie przed pokrzywdzonym informacji o istnieniu dotyczących 
go dokumentów w zbiorze zastrzeżonym, uznając, że w ten sposób IPN będzie potwierdzał nieprawdę, 
co jest sprzeczne z zasadami obowiązującymi w demokratycznym państwie. Pałubicki upierał się jed-
nak, że podstawą zastrzeżenia archiwaliów jest wzgląd na bezpieczeństwo państwa. Posiedzenie nr 15 
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do ar-
chiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 19 II 1999 r., http://orka.sejm.
gov.pl/Biuletyn.nsf/0/66CAFEC7A889D204C1256B7300365D95?OpenDocument (dostęp 5 II 2020 r.).

  99 P. Perzyna, Jakiego archiwum potrzebuje Instytut Pamięci Narodowej? Rozważania o organizacji 
i priorytetach działalności archiwum historycznego [w:] Archiwa – Historia – Pamięć…, s. 33–34.

100 Posiedzenie nr 4 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 10 VI 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/44DAFC51A8D01B31C1256B730039B5C6?OpenDocument (do-
stęp 6 II 2020 r.).

101 Posiedzenie nr 8 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 2 VII 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/D76D46A4642F0FE1C1256B73003A097F?OpenDocument (do-
stęp 6 II 2020 r.).

102 Grzegorz Jakubowski (1954–2001), dr nauk humanistycznych, archiwista i historyk. W latach 
1977–1984 pracownik AAN; 1984–1989 archiwista w Wydawniczo-Oświatowej Spółdzielni „Wspól-
na Sprawa”; od sierpnia 1990 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Archiwum MSW/MSWiA; od 
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W trakcie omawiania art. 57, który w sprawach nieuregulowanych w ustawie odsy-
łał do regulacji zawartych m.in. w ustawie archiwalnej, skonstatował, że zgodnie 
z zaproponowanym brzmieniem przepisu archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
zostało potraktowane jako zwykłe archiwum zakładowe, które będzie zobligowane 
do uzgodnienia wszelkich zagadnień kancelaryjno-archiwalnych z naczelnym dyrek-
torem archiwów państwowych i rutynowo kontrolowane przez jego przedstawicieli. 
W tej sytuacji zaproponował, aby podobnie jak w przypadku MSWiA, archiwum IPN 
uzyskało status archiwum wyodrębnionego, co umożliwi samodzielne podejmowanie 
decyzji w sprawie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania 
akt przez prezesa Instytutu103.

Janusz Pałubicki nie wykluczył rozważenia propozycji Grzegorza Jakubowskiego. 
Brak decyzji w kwestii określenia statusu archiwum IPN postanowili wykorzystać do 
przeforsowania swoich pomysłów posłowie Janusz Zemke i Bogdan Lewandowski 
z SLD. Zaproponowali uznanie materiałów gromadzonych przez Instytut za część pań-
stwowego zasobu archiwalnego i potraktowanie BUiAD IPN jako archiwum z zasobem 
powierzonym w rozumieniu Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Takie rozwiązania miały rzekomo zapobiec powstaniu odrębnej sieci archiwalnej, 
niepodlegającej NDAP. Manewr ten zauważyli prof. Andrzej Paczkowski i Antoni 
Macierewicz, przypominając, że są dwa sposoby potraktowania zasobów archiwalnych 
pozostających w gestii administracji państwowej. Pierwszy odnosi się do archiwów 
wyodrębnionych, np. MON, MSWiA i MSZ, które posiadają niezależność w zakresie 
gromadzenia i udostępniania archiwaliów od Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych. Drugi natomiast, zgodnie z art. 28 pkt 4 i 38 ustawy archiwalnej dotyczy sy-
tuacji jednostek organizacyjnych, którym ze względu na szczególny charakter i zadania 
NDAP mogła powierzyć na stałe lub na czas określony gromadzenie i przechowywanie 
materiałów archiwalnych, a przy okazji objąć kontrolą zasady postępowania z nimi, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku archiwów zakładowych. Poprawka posłów 
SLD przepadła w głosowaniu i ostatecznie to pomysł Grzegorza Jakubowskiego znalazł 
odzwierciedlenie w art. 59 projektu ustawy przedłożonej sejmowi do drugiego czytania 
(druk nr 557), zakładającym nowelizację ustawy archiwalnej pod kątem wprowadzenia 
do niej zapisów o archiwum wyodrębnionym IPN104.

20 IX 2000 r. pierwszy dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. Zob. A. Zie-
liński, Grzegorz Jakubowski (1954–2001). Dyrektor Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, pierwszy dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci 
Narodowej. Sylwetka praktyka [w:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. 
Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, red. A. Kulecka, Warszawa 
2012, s. 304–312.

103 Posiedzenie nr 8 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 2 VII 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/D76D46A4642F0FE1C1256B73003A097F?OpenDocument (do-
stęp 6 II 2020 r.).

104 Posiedzenie nr 10 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 22 VII 1998 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/595effc1afbb8582c1256b6e0044a58a/877ae543cbe126d1c1256b73
003a32c2?OpenDocument (dostęp 7 II 2020 r.); wniosek mniejszości do art. 29 zawarty w sprawozda-
niu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do ar-
chiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa (druk nr 557 z 28 VII 1998 r.), http://
orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/557/$file/557.pdf (dostęp 7 II 2020 r.).
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Dziewiątego września 1998 r. poseł Stefan Niesiołowski przedstawił na forum 
plenarnym sejmu sprawozdanie z prac Komisji105. Po uwzględnieniu części poprawek 
zgłoszonych przez obie izby polskiego parlamentu Sejm RP uchwalił 9 listopada 
ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu, a dzień później trafiła ona do podpisu prezydenta106. Aleksander 
Kwaśniewski zawetował ten akt prawny i skierował go do ponownego rozpatrze-
nia107. Komisja przeanalizowała uwagi prezydenta na posiedzeniu 16 grudnia 1998 r. 
i ostatecznie rekomendowała sejmowi odrzucenie prezydenckiego weta i ponowne 
uchwalenie ustawy. Podsumowując prace Komisji nad ustawą, minister Pałubicki 
słusznie zauważył, że wprowadzone nią regulacje dotyczące sposobu rozliczenia się 
z przeszłością komunistyczną nie były dotąd znane polskiemu prawu, a w Polsce – 
mimo upływu 10 lat od transformacji ustrojowej – obowiązywało ustawodawstwo 
przyjęte w czasach komunistycznych, które dopuszczało możliwość ukrywania pod 
osłoną tajemnicy państwowej krzywd doznanych przez obywatela108. Szkoda tylko, 
że od tej słusznej idei odchodzenia od kamuflowania informacji uczyniono wyjątek 
w postaci wyodrębnienia w przyszłym archiwum IPN tajnego i podlegającego szcze-
gólnej ochronie zbioru zastrzeżonego.

Siedemnastego grudnia 1998 r. Sejm RP wysłuchał argumentów Ryszarda Kalisza, 
sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej reprezentującego 
Aleksandra Kwaśniewskiego, oraz sprawozdawcy Komisji posła Stefana Niesiołowskie-
go, wnioskującego o ponowne przegłosowanie zakwestionowanego aktu prawnego109. 

105 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa…, http://orka.sejm.
gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/557/$file/557.pdf (dostęp 10 II 2020 r.).

106 W czasie drugiego czytania zgłoszono do projektu ustawy poprawki i w związku z powyższym 
trafiła ona ponownie do Komisji Nadzwyczajnej, która przyjęła część uwag. Głosowanie nad całością 
projektu odbyło się 22 IX 1998 r.: 237 posłów opowiedziało się za jej przyjęciem, 157 było przeciw, 
a 10 wstrzymało się od głosu. W dniu 12 października senat zajął stanowisko wobec uchwalonej ustawy 
i tego samego dnia Komisja rozpatrzyła zgłoszone przez izbę wyższą poprawki, postanawiając uwzględ-
nić część z nich. Sejm 4 listopada wysłuchał sprawozdawcy Komisji, a pięć dni później przyjął w gło-
sowaniu część poprawek. Stenogram 27 posiedzenia Sejmu RP III kadencji w dniu 9 IX 1998 r., http://
orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (dostęp 10 II 2020 r.); dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej 
do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do archiwów i dokumentacji by-
łych organów bezpieczeństwa państwa (druk nr 557A z 11 IX 1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.
nsf/wgdruku/557-a/$file/557-a.pdf (dostęp 10 II 2020 r.); przebieg prac nad rządowym projektem usta-
wy o Instytucie Pamięci Narodowej (druk nr 252 z 24 III 1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/0/ 
699A649BA8401B15C1257456004D5BF4?OpenDocument (dostęp 10 II 2020 r.).

107 Wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy o IPN–KŚZpNP przez Sejm RP (druk nr 770 z 4 XII 
1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/770/$file/770.pdf (dostęp 12 II 2020 r.).

108 Za odrzuceniem weta prezydenta opowiedziało się 12 posłów, 9 było przeciw, a 2 wstrzymało 
się od głosu. Posiedzenie nr 14 Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących 
powszechnego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa w dniu 
16 XII 1998 r., http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/7A37E0D82A493C0FC1256B7300361EE2?Open 
Document (dostęp 12 II 2020 r.).

109 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszech-
nego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa (druk nr 782 
z 16 XII 1998 r.), http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/782/$file/782.pdf (dostęp 12 II 2020 r.); 
stenogram 39 posiedzenia Sejmu RP III kadencji w dniu 17 XII 1998 r., http://orka2.sejm.gov.pl/Deba-
ta3.nsf (dostęp 12 II 2020 r.).
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Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu została uchwalona następnego dnia, gdy sejm odrzucił weto prezydenta 
większością 3/5 głosów. Za wnioskiem o ponowne uchwalenie ustawy w brzmieniu 
dotychczasowym opowiedziało się 282 posłów, a przeciwko było 164 posłów110. W tym 
miejscu rozpoczyna się historia IPN – urzędu, instytucji państwowej o uprawnieniach 
archiwalnych, badawczych, edukacyjnych, śledczych, lustracyjnych, prowadzącego 
również działalność w zakresie upamiętniania historycznych wydarzeń oraz miejsc 
i postaci ważnych dla dziejów walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i za granicą, 
a także poszukiwania miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość 
Polski lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych.

Zakończenie

Od opisanych wydarzeń minęły ponad dwie dekady. Zapomnieniu uległo już część 
koncepcji i debat na temat rozliczenia komunistycznej przeszłości. Do pomysłów zwią-
zanych z wykorzystaniem archiwaliów w procesie lustracji i udostępnianiem ich ofiarom 
represji warto jednak wracać z dwóch powodów111.

Po pierwsze, potwierdzają one konieczność planowania i wykonywania działań 
administracyjnych i archiwalnych w określonej kolejności. W przypadku omawianych 
w artykule procesów należało najpierw zgromadzić materiały archiwalne (środki dowo-
dowe) w odrębnej placówce, a następnie wykorzystać je do weryfikacji osób pełniących 
w przeszłości funkcje w aparacie władzy i partii komunistycznej oraz funkcjonariuszy 
i współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, a także zapewnić wgląd w za-
wartość archiwaliów osobom prześladowanym oraz prowadzącym badania naukowe. 
Ten błąd w rozpoznaniu priorytetów stał się niewątpliwie – obok uwarunkowań po-
litycznych: silnej pozycji środowiska działaczy byłej PZPR, niechęci do rozliczania 
wyrażanej przez część ugrupowań wywodzących się z obozu postsolidarnościowego, 
nastawienia kolejnych rządów na transformację gospodarczą – jedną z przyczyn opóź-
nień w demontażu systemu komunistycznego w Polsce.

Po drugie, powinny one być przestrogą dla polityków debatujących nad przepisami 
odnoszącymi się do akt i archiwów, że nie można – w ustawodawczym i państwo-
wotwórczym pośpiechu – traktować instrumentalnie zagadnień dotyczących istotnej 
części polskiego dziedzictwa kulturowego. Warto bowiem przypomnieć, że polskie 
archiwa od wielu lat oczekują nie tyle na kolejną nowelizację nieprzystosowanej 
do obecnych realiów Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ile 
na uchwalenie nowego prawa archiwalnego. Niska jakość stanowionych w polskim 

110 Stenogram 39 posiedzenia Sejmu RP III kadencji w dniu 18 XII 1998 r., http://orka2.sejm.gov.pl/
Debata3.nsf (dostęp 12 II 2020 r.). Odrzucenie weta prezydenta Kwaśniewskiego było jedynym takim 
przypadkiem w sejmie III kadencji. A. Dudek, Historia polityczna…, s. 397.

111 Sprawa zabezpieczenia materiałów do dekomunizacji okazała się zdecydowanie prostsza. Udało 
się je zgromadzić (w stanie niekompletnym) w archiwach państwowych już na początku transformacji 
ustrojowej, wykorzystując z jednej strony obowiązujące prawo, a z drugiej determinację przedstawicieli 
części środowisk opozycyjnych (m.in. KPN, FMW, NZS) w zapobieganiu niszczenia i „prywatyzacji” 
akt partyjnych, m.in. poprzez demonstracje uliczne i okupację budynków PZPR. Jak na ironię projekt 
przeprowadzenia dekomunizacji, z uwagi na brak większości parlamentarnej i woli politycznej, został 
zarzucony już pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w.
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parlamencie aktów prawnych, wyrażająca się chociażby w dużej liczbie nowelizacji 
ledwo uchwalonych ustaw oraz przekonanie polityków o drugorzędnym znaczeniu 
kwestii archiwalnych w polityce państwa, nie mogą napawać środowiska archiwalnego 
zbytnim optymizmem co do kształtu przyszłej ustawy. Dobre prawo może otworzyć 
szerokie perspektywy rozwoju działalności archiwów, natomiast złe – wprowadzić 
nieprzewidziane przez ustawodawcę ograniczenia i przeszkody, których pokonanie 
spadnie na wykonawców przepisów.

Ilustracją nieznajomości wśród polityków podstawowych zasad i przepisów od-
noszących się do postępowania z materiałami archiwalnymi, braku świadomości ich 
znaczenia dla ochrony pamięci narodowej, może stać się wypowiedź ministra spraw 
wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego z lipca 1990 r. Tłumacząc parlamentarzystom 
OKP trudności w wykryciu i przeciwdziałaniu akcji niszczenia akt SB, stwierdził, że 
„struktura archiwum [MSW – P.P.] polega na tym, że jest to przechowalnia akt, a nie 
archiwum zabezpieczające akta. Po prostu producent dokumentu ma prawo dokument 
zniszczyć bądź przekazać do archiwum”112. I można byłoby ten głos w dyskusji zaliczyć 
do kategorii gaf politycznych, gdyby minister Kozłowski lub któryś z jego następców 
uzyskali przynajmniej wiedzę, jaka część archiwaliów w podległym im resorcie została 
w latach 1989–1990 bezpowrotnie utracona.

Analizowane w artykule podejście polityków – będących w końcu emanacją 
społeczeństwa – do kwestii gromadzenia, przechowywania, udostępniania akt wska-
zuje również na ugruntowany, lekceważący stosunek Polaków do dokumentów, akt 
i archiwów. Można to tłumaczyć okolicznościami historycznymi. Archiwalia były 
przecież wywożone, rzadziej rewindykowane, palone przez zaborców i okupantów, 
ginęły w czasie działań wojennych. O ile arcyważny dla dorobku naukowego ar-
chiwistyki i praktyki archiwalnej okazał się okres II Rzeczypospolitej, o tyle odra-
dzająca się po 1989 r. suwerenna Polska nigdy nie miała „dostatecznie dużo” czasu 
i determinacji, by uporządkować kwestie związane z zachowaniem i zabezpieczeniem 
narodowego i państwowego zasobu archiwalnego. Skoro tyle materiałów uległo 
zniszczeniu, nikt nie reagował i nie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, nikogo 
nie spotkało potępienie i ostracyzm, to jak wytłumaczyć, że dokonywane w kolizji 
z obowiązującymi przepisami trwałe usuwanie archiwaliów miało i ma szkodliwe 
następstwa113. Niestety, nie były i nie są to odosobnione przypadki, o czym świad-
czą wszczęte dwa lata temu postępowania w sprawie bezprawnego niszczenia akt 
w archiwach wojskowych w Gdyni, Nowym Dworze Mazowieckim i Rembertowie 
w latach 1990–2009114.

112 T. Kozłowski, op. cit., s. 154. 
113 Na poparcie tego wniosku można przytoczyć przykłady: śledztwa w sprawie niszczenia materia-

łów SB w WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, postępowania w sprawie niszczenia akt SB prowadzo-
ne przeciwko generałom: Henrykowi Dankowskiemu (w 1990 r. wiceministrowi spraw wewnętrznych), 
Krzysztofowi Majchrzakowi (dyrektorowi Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa 
MSW) i Tadeuszowi Szczygłowi (dyrektorowi Departamentu Studiów i Analiz) oraz wyroku Sądu War-
szawskiego Okręgu Wojskowego w sprawie niszczenia akt WSW na rozkaz gen. Edmunda Buły. S. Pi-
larski, op. cit., s. 450–567; B. Kapuściak, op. cit., s. 41–46. 

114 K. Krzykowska, WBH: były przypadki niszczenia akt w archiwach wojskowych w latach 1990–
2009, https://dzieje.pl/aktualnosci/wbh-byly-przypadki-niszczenia-akt-w-archiwach-wojskowych-w-la-
tach-1990-2009 (dostęp 25 II 2020 r.).
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S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono kwestie związane z rozliczeniem komunistycznej przeszłości, próby 
wpisania tego procesu w polski system prawny oraz konsekwencje archiwalne tych dążeń. Wiele 
koncepcji dotyczących lustracji i dekomunizacji wiązało się bowiem z pomysłami wyodrębnienia 
archiwaliów niezbędnych do ich przeprowadzenia oraz zamierzeniami udostępniania obywatelom 
informacji zawartych w aktach organów bezpieczeństwa państwa. W tej sytuacji logika postępowania 
nakazywała najpierw zgromadzić materiały archiwalne (środki dowodowe) w odrębnej placówce, 
a następnie wykorzystać je do weryfikacji osób pełniących funkcje w aparacie władzy i partii ko-
munistycznej oraz funkcjonariuszy i współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, a także 
zapewnić wgląd w ich zawartość osobom prześladowanym oraz prowadzącym badania naukowe. 
W Polsce tak się jednak nie stało. Dwudziesta rocznica rozpoczęcia działalności przez Instytut Pa-
mięci Narodowej stała się doskonałą okazją do odtworzenia wzajemnych relacji pomiędzy lustracją, 
dekomunizacją oraz pomysłami na budowę i prawne usytuowanie nowego archiwum z zasobem 
historycznym poszerzającym w istotny sposób bazę źródłową do badania dziejów Polski w XX w.

Słowa kluczowe: archiwum, dekomunizacja, lustracja, niszczenie akt, Instytut Pamięci Naro-
dowej, organy bezpieczeństwa, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, rozliczenie komunizmu, 
służby specjalne, udostępnianie akt.

S u m m a r y

This article discusses the issues related to the settling of accounts with the communist past, 
attempts to incorporate this process into the Polish legal system and the archival consequences of 
these endeavours. Many of the concepts concerning lustration and decommunization were connected 
to the idea of separating archival materials required to carry these out, as well as the intention of 
making the information contained in the files of state security organs accessible to citizens. In this 
situation, the logic of the proceedings dictated that the archival materials (the means of evidence) 
should first be collected in a separate institution, and then used to verify persons exercising functions 
in the government and communist party apparatus, as well as functionaries and collaborators of state 
security organs, and also provide access to the contents [of such individuals’ files] to persecuted 
persons and researchers. However, this has not happened in Poland. The twentieth anniversary of 
the commencement of activities by the Institute of National Remembrance is an excellent occasion 
to reconstruct the reciprocal relations between lustration, decommunization and ideas for the 
construction and legal position of a new archive with a historical repository that will significantly 
broaden the source database for research into the history of twentieth century Poland.

Keywords: archive, decommunization, lustration, destroying files, Institute of National 
Remembrance, security organs, Polish United Workers’ Party, settling of accounts with communism, 
secret services, provision of files.
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i upowszechnianiu*

Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
jest jedną z najważniejszych kolekcji materiałów ikonograficznych ukazujących 
II wojnę światową na ziemiach polskich i związane z nią zbrodnie niemieckie. 

Wiele ze zgromadzonych w nim obrazów już od dziesięcioleci funkcjonuje m.in. w li-
teraturze przedmiotu jako materiał ilustracyjny. Niestety, bardzo często nie jest w niej 
wskazywane źródło pochodzenia fotografii, przez co nie są one kojarzone ze spuścizną 
po Głównej Komisji. Co gorsza, zdecydowana większość materiałów z tego zbioru 
w ogóle nie jest szerzej znana w społeczeństwie.

Prezentacja zbioru i jego „stanu zastanego”

Zbiór fotografii był prawdopodobnie tworzony przez cały okres istnienia Głównej 
Komisji, a zatem już od jej powstania w 1945 r.1 Od 1965 r. za jego porządkowanie, 

* Tekst jest zmodyfikowaną wersją referatu wygłoszonego przez autora na konferencji naukowej: 
„Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych”, zorganizowanej 28 X 2019 r. 
w Warszawie przez Archiwum IPN z okazji ustanowionego przez UNESCO Światowego Dnia Dziedzic- 
twa Audiowizualnego.

1 Początkowo Komisja funkcjonowała pod nazwą „Główna Komisja Badania Zbrodni Niemiec-
kich w Polsce”, od 1949 r. – „Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, od 1984 r. – 
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opracowanie archiwalne i opiekę odpowiadała w archiwum komórka zajmująca się 
dokumentacją audiowizualną.

Omawiane archiwalia GK składają się z zebranych razem i zewidencjonowanych 
luźnych materiałów fotograficznych o bardzo różnorodnej formie, treści i pochodzeniu. 
Nie należą do tego zbioru zdjęcia znajdujące się w innych zespołach i dokumentach 
Komisji, najczęściej w aktach, a także mikrofilmy i fotokopie. W skład zbioru weszły 
jednak wykonane z nich reprodukcje, rzadziej oryginały wyłączone z akt i zastąpione 
w nich przez kopie.

W związku z tym, że dzieje i sposób kształtowania się zbioru oraz jego zawartość 
były przedmiotem wcześniejszych publikacji2, aby nie powtarzać znanych już infor-
macji, w niniejszym artykule zdecydowano się ograniczyć tylko do krótkiej syntezy.

Kolekcja jest przykładem zbioru otwartego o charakterze funkcjonalnym i użytko-
wym. Sposób jej powstawania, kształt i metody opracowywania były pochodną potrzeb 
aktotwórcy wynikających z celów jego działalności.

Myślą przewodnią Głównej Komisji podczas tworzenia zbioru było gromadzenie 
fotografii, które mogły służyć jako materiał dokumentacyjny i poglądowy oraz być wy-
korzystywane do identyfikacji osób oskarżanych o zbrodnie wojenne. Wartość zatem miał 
jedynie utrwalony obraz, a forma i charakter nośnika oraz jego pochodzenie w zasadzie 
były bez większego znaczenia. Przy takim założeniu równie istotne były zarówno orygi-
nały, jak i kopie. Doprowadziło to do występowania obok siebie odbitek będących orygi-
nałami oraz zdjęć zachowanych jedynie w formie kolejnych kopii (najczęściej reprodukcji 
pierwotnych lub wtórnych, czyli reprodukcji reprodukcji). Często nie starano się nawet 
odrzucać np. otrzymywanych kopii zdjęć, mimo że w zbiorze posiadano już ich oryginał.

Komisję interesowały wyłącznie te fotografie, których tematyka odpowiadała jej 
zapotrzebowaniom. Skupiono się więc na gromadzeniu dokumentacji fotograficznej 
zbrodni dokonywanych przez okupanta niemieckiego oraz prowadzonej przez niego 
polityki w stosunku do ludności zamieszkałej na ziemiach polskich. Stąd też w jej zasobie 
niewiele jest materiałów dotyczących polskiego podziemia, polityki międzynarodowej 
i zagranicznych przywódców, walk na różnych frontach i teatrach działań wojennych, 

„Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej”, od 1991 r. 
– „Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej”. 
Została zlikwidowana w 1999 r., a w jej miejsce powstał Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2 Pierwsze kompleksowe omówienie zawartości zbioru wraz z jego dziejami zawiera obszerna praca 
Zbiór fotografii byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pa-
mięci Narodowej, t. 1: Przegląd zawartości, red. nauk. T. Stempowski, K.W. Ślusarski, Warszawa 2019. 
Czytelnik znajdzie w niej szczegółowe opisy poszczególnych albumów oraz omówienie zawartości ha-
seł tematycznych, na które w GK podzielono zdjęcia luźne. Bardzo pomocne są tu rozbudowane indek-
sy osobowy i miejsc, które opublikowano w osobnym tomie: Zbiór fotografii byłej Głównej Komisji…, 
t. 2: Indeksy, red. nauk. T. Stempowski, K.W. Ślusarski, Warszawa 2019. Wymieniona edycja jest znacz-
nym rozszerzeniem wcześniejszego artykułu autorstwa obu redaktorów. Zob. T. Stempowski, K.W. Ślu-
sarski, Wydzielony zbiór fotografii byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6, s. 171–203. Warto w tym miejscu wymienić 
także pierwsze publikacje omawiające całość zbioru: I. Gass, Zbiór fotografii GK Badania Zbrodni Hitle-
rowskich w Polsce – Instytutu Pamięci Narodowej, „Fotografia” 1988, nr 3/4, s. 54–57; eadem, Zbiór foto-
grafii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodo-
wej, „Archiwista” 1993, nr 88, s. 49–56.
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ruchu oporu w innych krajach okupowanych, polskich władz politycznych i formacji 
wojskowych za granicą. Zbiór pokazuje zatem niepełny obraz II wojny światowej. 
Zgromadzono w nim np. wiele zdjęć Niemców – od przedstawicieli najwyższych 
władz III Rzeszy po szeregowych żołnierzy i funkcjonariuszy, często anonimowych, 
a jednocześnie – poza nielicznymi wyjątkami – brak tu wizerunków polskich polityków, 
działaczy, wojskowych i członków podziemia3.

Duża różnorodność zebranych w zbiorze materiałów fotograficznych i przyjęte 
w Głównej Komisji zasady ewidencji powodują, że jego wielkość można określić jedynie 
szacunkowo na ok. 128 tys. zdjęć. Aktotwórca swoją ewidencją objął 67 960 pozycji, 
nadając im numerację ciągłą od 1 wzwyż, jednolitą dla całości zbioru niezależnie od 
charakteru fotografii i rodzaju nośnika (pozytyw, negatyw, fotokopia, zdjęcie w albu-
mie, nawet druk i ksero). Kolejne numery nadawano w miarę „wciągania” fotografii na 
ewidencję – bez podziału na serie, podserie i kolekcje, a zatem niezgodnie z metodyką 

3 Próżno szukać w zbiorze zdjęć takich postaci, jak np. gen. Władysław Anders, gen. Emil Fieldorf, 
delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski, prezydent RP Władysław Raczkiewicz, gen. Stanisław 
Sosabowski, gen. Kazimierz Sosnkowski, czy członków Szarych Szeregów (np. Jana Bytnara ps. „Rudy”, 
Jana Rodowicza ps. „Anoda”, Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”) i innych formacji (m.in. GL/AL, BCh, 
NSZ, AK – wyjątek stanowi tu dokumentacja związana z powstaniem warszawskim), a także powojen-
nego podziemia antykomunistycznego.

Księgi inwentarzowe zbioru fotografii GKBZpNP: u góry jeden z pierwszych 
tomów (z lat czterdziestych); poniżej jeden z ostatnich tomów  

(z lat osiemdziesiątych), Warszawa, 2015 r. Fot. Jerzy Sieradzki
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archiwalną. Wiele numerów ewidencyjnych jest wspólnych dla odbitki i negatywu 
tego samego obrazu lub dla kilku odbitek. Dodatkowo wykonywano reprodukcje zdjęć 
znajdujących się w albumach, a następnie umieszczano je w skrzynkach tematycznych. 
Co więcej, liczne fotografie – zwłaszcza te umieszczone w albumach – nie zostały 
zewidencjonowane przez pracowników GK.

Ewidencjonowanie fotografii opierało się na katalogowaniu obrazów, więc niekiedy 
zdjęcia znajdujące się na jednej odbitce (np. na reprodukcji karty albumowej lub strony 
książki, odbitce zdjęcia sygnalnego) dostawały osobne sygnatury. Zasad ewidencji zdjęć 
nigdy jednak w Komisji nie sformalizowano, stąd można zauważyć wiele niekonse-
kwencji w opracowywaniu obrazów, które wynikały z różnych rozwiązań stosowanych 
przez poszczególne osoby. Przykładem może być ich podejście do zdjęć sygnalnych, 
a więc obrazów zawierających kilka ujęć danej osoby: raz nadawano odbitce jeden 
numer, a konkretne ujęcia wyróżniano literą (lub rzadziej cyfrą rzymską), w innych 
przypadkach każde ujęcie otrzymywało osobny numer, mimo znajdowania się na jednej 
odbitce. Równie niezdecydowanie postępowano ze stykówkami, które czasem cięto na 
paski po 2–6 klatek, a innym razem na poszczególne klatki. Podobne ujęcia danego 
motywu lub osoby często łączono pod jedną sygnaturą, mimo różnego pochodzenia 
poszczególnych odbitek.

W zbiorze z czasem wyodrębniły się osobne części zawierające materiały wytwo-
rzone na odmiennych nośnikach: klisze negatywów celuloidowych, klisze negatywów 
szklanych, odbitki pozytywowe uporządkowane tematycznie, odbitki w albumach, 
odbitki dużego formatu. Każde zdjęcie z tych materiałów, choć często odnosiło się do 
tego samego obrazu i było połączone sygnaturą, przechowywano osobno.

Obecnie bardzo dużym problemem jest odtworzenie dziejów fotografii i jej pier-
wotnego źródła, ustalenie autora i okoliczności powstania. W przypadku wielu zdjęć 
spowodowane jest to szczątkowymi lub bardzo ogólnymi informacjami, jakie zacho-
wały się w dostępnej dokumentacji, na temat pochodzenia poszczególnych odbitek 
i okoliczności ich pozyskania przez aktotwórcę. Często jedyną informacją jest niewiele 
mówiący zapis: „przekazał pan… X [tu podane jest nazwisko – K.W.Ś.]” lub „przeka-
zano z… XXX [tu podana jest nazwa instytucji, urzędu lub komórki GK – K.W.Ś.]”. 
Wiele odbitek pozyskano (w formie oryginału lub wykonanej kopii) od osób prywatnych 
lub instytucji, które weszły w ich posiadanie przypadkowo. Nie można przez to nieraz 
jednoznacznie stwierdzić, czy w zbiorach znajduje się oryginał, czy też jakaś kopia, 
a także ustalić miejsca przechowywania oryginału lub pierwowzoru. Zwłaszcza, że czę-
sto z oryginałów były wykonywane reprodukcje, które ponownie były reprodukowane, 
a proces ten był powtarzany niekiedy wielokrotnie.

Metody opracowywania, porządkowania i przechowywania zbioru zostały wykształ-
cone dopiero w połowie lat sześćdziesiątych wraz z powstaniem Archiwum GK i jego 
wyspecjalizowanej komórki zajmującej się gromadzeniem dokumentacji audiowizual-
nej. Opracowanie polegało na umieszczeniu zewidencjonowanej odbitki pozytywowej 
zdjęcia na karcie zabezpieczającej i zaopatrzeniu jej w opis według przyjętego szablonu 
oraz przypisaniu do danego hasła tematycznego. W obrębie haseł tematycznych zdjęcia 
układano według numerów inwentarzowych, nie stosowano więc porządku chrono-
logicznego czy logicznego. Z czasem ogólne hasła tematyczne dzielono na bardziej 
szczegółowe (np. działania wojenne – kampania wrześniowa, kampania na Zachodzie, 
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Skrzynki zbioru negatywów (stan odziedziczony po aktotwórcy),  
Warszawa, 2015 r. Fot. Jerzy Sieradzki

Przykłady kart zabezpieczających ze zdjęciami luźnymi. Widoczne różnice 
w sposobie sporządzania opisów, Warszawa, 2015 r. Fot. Jerzy Sieradzki
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kampania w Grecji, kampania w ZSRS) lub na podhasła geograficzne (np. według 
dawnych województw4 lub miejscowości).

Materiały najczęściej przechowywano uporządkowane tematycznie w odkrytych 
drewnianych skrzynkach zawierających odbitki umieszczone na kartach zabezpie-
czających wykonanych z grubego papieru oraz zaopatrzone w opisy. Skrzynki często 
były niższe od wysokości kart, które w dodatku wkładano pionowo5. Miały więc formę 
katalogu i nie zapewniały należytej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi kart 
(np. zaginanie się, odkształcanie, kruszenie) i odbitek (np. zahaczanie rogami zdjęcia 
o nacięcia na odbitki na sąsiednich kartach przy wyjmowaniu lub wkładaniu karty) 
oraz wpływem czynników zewnętrznych (np. kurz). Karty (zwłaszcza te najstarsze) 
wykonywano nierzadko z kwaśnego papieru, który z czasem zaczynał się kruszyć. Często 
na pojedynczej karcie umieszczano kilka odbitek pozytywowych tego samego zdjęcia 

(np. oryginał i kopie, ewentualnie kilka 
lub kilkanaście identycznych odbitek,  
gdy zdjęcie zachowało się w wielu 
egzemplarzach). Warto podkreślić, że 
Komisja nie stworzyła katalogu kartko-
wego i innych pomocy pozwalających 
na prowadzenie kwerend w zbiorze bez 
korzystania z oryginałów6.

Serie i kolekcje zdjęć luźnych 
o wspólnym pochodzeniu nie zawsze 
traktowano jako spójną całość, mimo 
katalogowania ich pod kolejnymi nu-
merami. Chociaż w wielu przypadkach 
tworzono z nich jedno hasło tematyczne 
i przechowywano obok siebie, to jednak 
równie często rozbijano je na poszcze-
gólne odbitki, przypisywano do różnych 
haseł i tym samym zrywano ich wza-
jemne powiązania, np. chronologiczne, 
pochodzenia czy autorstwa.

Albumów także nie traktowano jako 
osobne jednostki archiwalne, a jedynie 

ewidencjonowano znajdujące się w nich zdjęcia. Poza nielicznymi wyjątkami nie do-
strzegano w nich określonej kompozycji będącej efektem działalności autora. Nie były 
też – jako całość – przedmiotem opracowania i krytyki badawczej.

4 Przez cały okres funkcjonowania GK konsekwentnie stosowano podział na województwa istnie-
jące w latach 1950–1975, nie uwzględniając zmian wprowadzonych w wyniku reformy administracyj-
nej PRL z 1975 r.

5 Wysokość bocznych ścianek skrzynki to 9,5 lub 13 cm (w zależności od modelu), przy rozmia-
rach skrzynki (długość × szerokość) 35,5 × 24 cm lub 35,5 × 22,7 cm. Dla porównania wielkość karty 
(wysokość × podstawa) to najczęściej ok. 25 × 20 cm.

6 Podejmowane były próby tworzenia kartotek tematycznych dla wybranych zagadnień, lecz żad-
nej z nich nie ukończono, a potem nie uzupełniano. Można je zatem uznać za niepełne i nieobejmujące 
całości zbioru. Wyjątkiem jest Kartoteka zbrodniarzy, która była prawdopodobnie przeznaczona tylko 
do użytku wewnętrznego.

Skrzynki tematyczne z fotografiami 
luźnymi (stan pierwotny) – porów-
nanie wielkości kart zabezpiecza-

jących i skrzynek o dwóch różnych 
 wysokościach. Widoczne odkształcenia 
i uszkodzenia kart wynikające z takiego 
sposobu przechowywania, Warszawa, 

2015 r. Fot. Jerzy Sieradzki
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Podjęte działania i czynności

Stan kolekcji po jej przejęciu do zasobu archiwalnego IPN od początku był nieza-
dowalający z perspektywy obecnie obowiązujących standardów opracowania i prze-
chowywania tego rodzaju dokumentacji w archiwach. Wymagał więc podjęcia wielu 
działań mających na celu poprawienie tej sytuacji.

W pierwszej kolejności zlikwidowano skrzynkę zdjęć „zastrzeżonych”, czyli wyłą-
czonych z udostępniania. Nie jest znane kryterium przyjęte do stworzenia tej skrzynki, 
lecz najprawdopodobniej chodziło o uniemożliwienie szerokiego dostępu do fotografii 
najdrastyczniejszych i nieodpowiadających ideologicznej linii polityki historycznej pro-
wadzonej w PRL7. Osoby zainteresowane mogły się z nimi zapoznać jedynie za zgodą 
dyrektora Archiwum GK i kierownictwa GK. W IPN zdjęcia „zastrzeżone” scalono 
z resztą zbioru, umieszczając je pod odpowiednimi hasłami tematycznymi, zgodnymi 
z opisami zawartymi na kartach zabezpieczających.

Po przeprowadzeniu skontrum całość zbioru – uporządkowanego tematycznie 
i opracowanego przez aktotwórcę – została zdigitalizowana i w przyszłości będzie 
udostępniana zainteresowanym w bazie kopii cyfrowych ZEUS. Obecnie układ kopii 

7 Dotyczyło to głównie fotografii z pogromu Żydów dokonanego we Lwowie przez ludność ukra-
ińską po zajęciu miasta przez Niemców w 1941 r., w mniejszym stopniu zdjęć fragmentów zwłok ludz-
kich odkrytych po wojnie na terenie Instytutu Anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku-Wrzeszczu.

Klisze negatywowe z kolekcji po krakowskich zakładach fotograficznych (stan 
odziedziczony po aktotwórcy). Widoczne rezultaty nieprawidłowego przechowy-
wania materiałów przed ich przejęciem przez GKBZpNP i nieprzeprowadzenia 

przez nią konserwacji, Warszawa, 2015 r. Fot. Jerzy Sieradzki
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cyfrowych odpowiada układowi skrzynek, przy czym identycznie ustrukturyzowane 
są znajdujące się osobno:

– kopie obrazów (w formacie TIFF) będące plikami do wprowadzenia do bazy ZEUS;
– kopie kart zabezpieczających (w formacie JPG) będące plikami użytkowymi 

wykorzystywanymi przy udostępnianiu i opracowywaniu zdjęć w bazie ZEUS bez 
konieczności korzystania z oryginałów8.

Odbitki pozytywowe są stopniowo przepakowywane w obwoluty bezkwasowe 
i oddzielane od kart zabezpieczających w celu uchronienia zdjęć przed degradacją. 
Nośniki i karty są porządkowane według układu wynikającego z ewidencji aktotwórcy –  
w kolejności numerów inwentarzowych. Pozwoli to na skupienie w jednym miejscu 
wszystkich odbitek danego zdjęcia, które czasem były rozproszone między skrzynkami 
lub w rozsypie.

Albumy z fotografiami zostały zebrane w jedną kolekcję9, zewidencjonowane jako 
poszczególne jednostki archiwalne oraz uporządkowane według kryterium chronolo-
gicznego i charakteru (oryginalne niemieckie albumy wytworzone instytucjonalnie, 
niemieckie albumowe wydawnictwa propagandowe zawierające odbitki fotograficzne, 
oryginalne niemieckie albumy prywatne, albumy powojenne, kopie albumów itd.). 
Sukcesywnie trwa proces ich digitalizacji, zabezpieczania i ewentualnej konserwacji, 
a także opracowywania w cyfrowych bazach danych (ZEUS, „Cyfrowe Archiwum”).

Zbiór negatywów szklanych i celuloidowych jest sukcesywnie porządkowany. Roz-
poczęto jego przepakowywanie w ochronne materiały bezkwasowe w celu oddzielenia od 
zniszczonych i kwaśnych kopert. W razie konieczności będzie prowadzona konserwacja 
uszkodzonych i zabrudzonych klisz10.

Proces porządkowania i zabezpieczania poszczególnych części zbioru rozłożony 
jest w czasie. Wynika to z rozmiaru kolekcji oraz konieczności równoczesnej pracy na 
innych materiałach archiwalnych zgromadzonych w Archiwum IPN.

Wnioski

Nie ulega wątpliwości, że zbiór ze względu na swoją wartość naukową i wizualną 
powinien być przechowywany zgodnie z panującymi obecnie w archiwistyce standarda-
mi, tak by nie narażać materiałów na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych 
czynników. Różne standardy zabezpieczeń wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów 
nośników wymagają oddzielenia odbitek pozytywowych od negatywów, a każda z tych 
kategorii musi być zmagazynowana osobno.

Wieloletnie prace nad zbiorem i jego wykorzystywanie skłaniają do refleksji, że jego 
docelowy układ powinien być jak najprostszy, pozwalający na połączenie wszystkich ele-

8 Przyjęty schemat wynikał z potrzeb związanych z opracowaniem fotografii w bazie ZEUS i miał 
charakter tymczasowy, a digitalizacja nastąpiła przed wypracowaniem jednorodnych zasad digitalizacji 
materiałów archiwalnych w Archiwum IPN. Stąd różnice w formatach poszczególnych kopii i ich wiel-
kości w porównaniu do standardu przyjętego przy planowej reprografii zasobu archiwalnego IPN.

9 Spis IPN BU 2972.
10 Szczególnie dotyczy to tysięcy klisz przejętych pod koniec lat sześćdziesiątych, które od 1945 r. 

leżały zdeponowane w piwnicach gmachu sądów grodzkich w Krakowie. Blisko ćwierć wieku składo-
wania w warunkach niesprzyjających przechowywaniu materiałów archiwalnych spowodowało ich de-
gradację i w wielu przypadkach bezpowrotne uszkodzenia przez wilgoć (zwłaszcza dużej części odbitek 
pozytywowych na podłożu papierowym).
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mentów związanych z konkretnym obra-
zem, ale znajdujących się na różnych 
nośnikach (poszczególne odbitki, kli-
sze negatywów, karty zabezpieczające) 
przechowywanych osobno ze względu 
na odmienne potrzeby właściwej ochro-
ny materiałów. Konkordancja sygnatur 
różnych jednostek z zapisami w doku-
mentacji aktowej i pomocach ewiden-
cyjnych okazuje się często czasochłonna 
oraz prowadzi do zerwania wzajemnych 
powiązań istniejących między nimi.

Podczas tworzenia wykazu omawia-
nych materiałów mogą być pomocne 
doświadczenia wyniesione z ewidencjo-
nowania i udostępniania innych źródeł 
znajdujących się w Archiwum IPN. Przy-
kładem mogą być zbiory akt paszporto-
wych, których układ spisu ewidencyjne-
go IPN oparto na ewidencji stworzonej 
przez aktotwórcę. Numer ewidencyjny 
akt paszportowych nadany przez akto-
twórcę jest bowiem tożsamy z numerem 
pozycji na nowym spisie. Nieco innym 
przykładem są spisy mikrofilmów, które 
nie uniemożliwiają zamawiania i ko-
rzystania z jednostek znajdujących się 
jednocześnie w dwóch egzemplarzach 
na dwóch nośnikach fizycznych o róż-
nym charakterze (negatyw i tzw. diazo) 
i przechowywanych osobno.

Coraz powszechniejsze korzystanie 
z cyfrowych baz danych powoduje, że 
układ zbioru nie ma wpływu na jego do-
stępność i jakość prowadzonych elektro-
nicznie kwerend. Sygnatura i układ ma-
teriałów nie determinują również układu 
rekordów i opisów w bazie, który może 
być modyfikowany w miarę poszerzania 
opisów lub dokonywania nowych ustaleń 
merytorycznych (np. określenie miejsca, 
czasu i okoliczności powstania zdjęcia 
lub identyfikacja uwiecznionych osób).

Podobnie jak w przypadku innych materiałów archiwalnych, przyjęto zasadę udo-
stępniania jedynie kopii cyfrowych fotografii ze zbioru, a tylko w nielicznych, uzasad-
nionych przypadkach – oryginałów. Digitalizacja i udostępnianie kopii pozwala znacznie 

Pudła do przechowywania zdjęć luź-
nych ze zbioru fotografii GKBZpNP 

(stan obecny), Warszawa, 2015 r. 
Fot. Jerzy Sieradzki 

Przykład sposobu zabezpieczania 
zdjęć luźnych – fotografie umieszczone 
w osobnych obwolutach z papieru bez-

kwasowego, Warszawa, 2015 r.  
Fot. Jerzy Sieradzki 
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ograniczyć korzystanie z nośników fizycznych, co umożliwia właściwe zabezpieczenie 
i przechowywanie oryginałów oraz korzystnie wpływa na stan ich zachowania. Daje 
również sposobność jednoczesnego udostępniania tych samych materiałów wielu użyt-
kownikom. Wykonany skan jest też kopią zabezpieczającą na wypadek utraty lub degra-
dacji oryginału, a także pozwala na wielokrotne jego powielanie w przypadku licznych 
zamówień reprograficznych bez potrzeby każdorazowego poddawania go naświetlaniu.

Opracowywanie fotografii w cyfrowych bazach danych11 musi być połączone z wery-
fikacją opisów sporządzonych przez aktotwórcę, ich poszerzeniem i dostosowaniem do 
obecnej terminologii historycznej i stanu wiedzy. Opisy wykonane przez pracowników 
GK często są bardzo ogólne, wręcz szczątkowe. Niekiedy bezkrytycznie powielają 
elementy propagandy (zarówno nazistowskiej, jak i powojennej) oraz nastawienia 
ideologicznego. Zdarzają się też błędy wynikające z ówczesnego stanu wiedzy lub 
błędnego rozpoznania zdjęć przez pracowników Komisji bądź osoby przekazujące12. 
Niestety, obecnie bardzo często nie ma możliwości weryfikacji informacji zawartych 
w pierwotnych opisach. Spowodowane jest to brakiem materiałów porównawczych 
oraz niepełnej wiedzy o pochodzeniu, autorstwie i okolicznościach powstania odbitek 
oraz ich losach do momentu włączenia do zbioru.

Materiały niezewidencjonowane i nieopracowane przez aktotwórcę mogą tworzyć 
osobny zbiór posiadający własną ewidencję zgodną z zasadami przyjętymi w IPN bądź 
zostać umieszczone na końcu spisu jako kontynuacja ewidencji aktotwórcy. Problemem 
przy ich porządkowaniu i opracowywaniu jest zupełny brak wcześniejszej ewidencji 
oraz dokumentacji wskazującej na źródło i okoliczności ich pozyskania.

Digitalizacja zbioru i wprowadzanie kopii fotografii do baz cyfrowych ułatwia 
dotarcie wnioskodawcom do interesujących ich zdjęć. Zwiększa się w ten sposób ich 
dostępność, chociaż – co warto podkreślić – wiele z tych obrazów jest od dziesięcioleci 
wykorzystywanych do ilustracji problematyki II wojny światowej, niemieckiej okupacji 
Polski, Holocaustu i zbrodni niemieckich.

W przyszłości należałoby też rozważyć wyeliminowanie zbędnych duplikatów. Do-
tyczy to sytuacji, gdy fotografia zachowała się w kilku lub kilkunastu identycznych 
egzemplarzach, np. w seriach zdjęć przejętych po wojnie z zakładów fotograficznych, 
w których na życzenie zleceniodawcy wykonywano większą liczbę odbitek danej foto-
grafii. Podobnie w przypadku, gdy obok pierwotnego zdjęcia w zbiorze zachowały się 
jego wtórne reprodukcje. Wydaje się, że niekiedy dalsze przechowywanie wtórników 
i duplikatów jest niepotrzebne, a ich eliminacja znalazłaby uzasadnienie w regułach 
przyjętych w archiwistyce.

11 Obecnie zdjęcia opracowywane są sukcesywnie w bazie ZEUS, służącej do gromadzenia kopii cy-
frowych obrazów i ich wielopłaszczyznowego, merytorycznego opisu. W przyszłości fotografie z oma-
wianego zbioru będą także opisane w wyszukiwarce „Cyfrowe Archiwum”, która aktualnie umożliwia 
jedynie zamieszczenie opisu danej jednostki archiwalnej jako całości, bez możliwości zapoznania się 
z obrazem utrwalonym na poszczególnych zdjęciach. Planowane jest scalenie bazy ZEUS z „Cyfrowym 
Archiwum” i zaopatrzenie go – jako głównego narzędzia przy korzystaniu z zasobu Archiwum IPN – 
w moduł umożliwiający także przegląd materiałów wizualnych (tj. zdjęć, filmów).

12 Przykładem może być fotografia przedstawiająca dwóch członków antyniemieckiego podziemia 
z bronią na ulicy (AIPN, GK 33002). Odbitkę Główna Komisja przejęła wraz z materiałami fotogra-
ficznymi dotyczącymi eksterminacji Żydów. Została opisana jako: „Dwaj powstańcy z bronią w ręku, 
IV 1943 r. Warszawa” i umieszczona w grupie tematycznej „Żydzi” pod hasłem: „Powstanie w getcie 
warszawskim”. W rzeczywistości jest to znane zdjęcie autorstwa Julii Pirotte, ukazujące francuskich po-
wstańców (maquisards) w czasie wyzwalania Marsylii w sierpniu 1944 r.
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wa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodo-
wej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Zbiór fotografii byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu –  
Instytutu Pamięci Narodowej, t. 1: Przegląd zawartości, red. nauk. T. Stempowski, 
K.W. Ślusarski, Warszawa 2019.

Zbiór fotografii byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – 
Instytutu Pamięci Narodowej, t. 2: Indeksy, red. nauk. T. Stempowski, K.W. Ślusarski, 
Warszawa 2019.
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S t r e s z c z e n i e

Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest jedną 
z najważniejszych kolekcji materiałów ikonograficznych ukazujących II wojnę światową na zie-
miach polskich i popełnione na nich zbrodnie niemieckie. Tworzony był przez cały okres istnienia 
Głównej Komisji, która sukcesywnie gromadziła napływające do niej zdjęcia (zarówno w formie 
oryginałów, jak i reprodukcji). Przyjęte przez aktotwórcę zasady opracowania i ewidencji sprawiają, 
że wielkość kolekcji możemy tylko szacować na ok. 128 tys. zdjęć.

Stan zbioru w momencie przejęcia go do zasobu archiwalnego IPN nie odpowiadał standardom 
opracowywania, przechowywania i porządkowania materiałów fotograficznych w archiwach. Podjęto 
zatem prace nad nadaniem zbiorowi nowego porządku, dokonano przepakowania i zabezpieczenia 
fotografii, oddzielenia zdjęć od zakwaszonych kart zabezpieczających. Fotografie zostały zdigitalizo-
wane i obecnie są udostępniane jedynie w formie kopii cyfrowej. Sukcesywnie są też wprowadzane 
do bazy ZEUS – głównego narzędzia opracowywania cyfrowych kopii fotografii w Archiwum IPN. 
Podstawą przyszłej ewidencji zbioru będzie numeracja zdjęć nadana przez aktotwórcę, co pozwoli 
na uniknięcie czasochłonnej konkordancji oraz łatwiejsze dotarcie do fotografii i powiązanych z nią 
innych elementów (negatywów, karty zabezpieczającej, zapisków ewidencyjnych, dokumentów 
archiwalnych) z konieczności przechowywanych osobno.

Słowa kluczowe: archiwa, archiwalia, digitalizacja, ewidencja, fotografia, Główna Komisja 
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, negatywy, opracowywanie, porządkowanie, 
zbiory archiwalne, zbrodnie niemieckie, II wojna światowa.

S u m m a r y

The collection of photographs of the Main Commission for the Investigation of Crimes against 
the Polish Nation is one of the most important collections of iconographic materials depicting the 
Second World War on Polish territory and the German crimes committed there. It was generated 
throughout the entire period of the Main Commission’s existence, which successively collected 
incoming photos (both in the form of originals and reproductions). The compilation and record-
keeping principles adopted by the record creator mean that we are only able to estimate the size of 
the collection at about 128,000 photographs.

The condition of the collection at the moment of its acquisition into the INR archival repository 
did not meet standards for the compilation, storage and ordering of photographic materials in 
archives. Therefore, work was undertaken to give the collection a new system, and the photographs 
were repacked and secured, as well as being separated from the acidulated protective cards. The 
photographs were digitised and are now available only in the format of digital copies. They are 
also being successively entered into the ZEUS database – the main tool for compiling digital copies 
of photographs in the INR Archive. The foundation for future records in the collection will be the 
numbering of photographs assigned by the record creator, which will make it possible to avoid the 
time-consuming creation of concordances, as well as to facilitate access to photographs and other 
related elements (negatives, protective cards, record notes, archival documents), which of necessity 
are stored separately.

Keywords: archives, archival materials, digitalization, records, photography, Main Commission 
for the Investigation of Crimes against the Polish Nation, negatives, compilation, ordering, archival 
collections, German crimes, World War II.
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Celem niniejszego artykułu jest omówienie czynności związanych z uporząd-
kowaniem wewnętrznej struktury poszczególnych teczek i poszytów, czyli 
nadawaniem układu wewnątrz teczki pojedynczym pismom i dokumentom. 

Prace te są jednym z etapów opracowania zespołu archiwalnego. Pierwszą czynnością 
są tzw. studia wstępne, które obejmują analizę danej instytucji w ujęciu historycznym. 
Pozwalają one poznać jej funkcję i strukturę wewnętrzną oraz zapoznać się z organiza-
cją pracy kancelaryjnej. Kolejnym etapem jest wyodrębnienie zespołu archiwalnego, 
a następnie – po wyborze odpowiedniej metody – przystąpienie do prac porządko-
wych. Polegają one na usystematyzowaniu zespołu archiwalnego, podzieleniu akt na 
odpowiednie serie oraz na uporządkowaniu poszczególnych jednostek kancelaryjnych. 
Ostatnim etapem jest inwentaryzacja i stworzenie inwentarza zespołu archiwalnego1. 
Postęp w  dziedzinie technologii elektronicznych znacznie uprościł ten ostatni etap 

1 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 54–66.
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opracowania zasobu i sprowadził go do wyboru i sporządzenia odpowiedniego opisu 
informacyjnego2.

Rozpoznanie zgromadzonego w IPN zasobu archiwalnego nie należało przez wiele 
lat do priorytetowych zadań pionu archiwalnego Instytutu. Studia wstępne ogranicza-
ły się w dużej mierze do aktoznawstwa, a badania struktury organizacyjnej organów 
bezpieczeństwa skupiały się głównie na sprawach kadrowych. Analizą struktury zgro-
madzonego w IPN zasobu archiwalnego cywilnych organów bezpieczeństwa zajęto się 
właściwie dopiero w 2009 r., tuż przed podjęciem prac nad inwentarzami archiwalnymi. 
Paweł Perzyna w obszernym artykule opublikowanym w drugim tomie „Przeglądu 
Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” zwrócił uwagę, że „w przypadku akt 
organów bezpieczeństwa trudno jest mówić o zespołach archiwalnych wytworzonych 
przez pojedynczą instytucję, a raczej o systemie zespołów będących wytworem całego 
aparatu bezpieczeństwa PRL”3. Zasugerował wprowadzenie siedmiopoziomowego opisu 
struktury zasobu, wzorowanego na opisie zaproponowanym przez Bohdana Ryszew-
skiego4. Na poziomie drugim proponowanego opisu, czyli tzw. archiwum historycznym, 
zasób podzielono według ostatnich dysponentów i przyznano mu strukturę wewnętrzną 
nadaną w Wydziale „C”5.

W 2010 r. Zespół Metodyczny IPN opracował wytyczne dotyczące sporządzenia 
inwentarzy archiwalnych dla zespołów wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych 
powstałych w województwach utworzonych w 1975 r.6 W znacznej mierze pokrywa-
ły się one z postulatami zgłaszanymi wcześniej przez Pawła Perzynę. Akta zgodnie 
z wytycznymi zostały podzielone na serie i podserie według struktury wprowadzonej 
przez Wydział „C”:

1. Akta operacyjne:
a) akta osobowych źródeł informacji (oznaczone sygnaturą I);
b) akta rozpracowań operacyjnych (oznaczone sygnaturą II);
c) akta postępowań przygotowawczych (oznaczone sygnaturą III);
d) akta spraw obiektowo-zagadnieniowych (oznaczone sygnaturą IV).
2. Akta osobowe (oznaczone sygnaturami V, VI, VII).
3. Akta administracyjne (podział na podserie według komórek organizacyjnych 

i podległych jednostek terenowych – RUSW).
4. Akta o charakterze obronnym.
Dla władz bezpieczeństwa liczyły się względy praktyczne. Czasami akta jednej osoby 

łączono niezależnie od charakteru dokumentacji. Na przykład do akt osobowych funk-
cjonariuszy dołączano akta dyscyplinarne i sądowe, do akt operacyjnych dodawano akta 

2 H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010, s. 47–48. 
Zob. też J. Bednarek, Zakres standaryzacji opisu archiwalnego w „Cyfrowym Archiwum” Instytutu Pamię-
ci Narodowej [w:] Standaryzacja opisu archiwalnego (seria: „Symposia Archivistica”, t. III), red. J. Bed- 
narek, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2016, s. 131–132 (przypis 3).

3 P. Perzyna, Problematyka rozpoznania struktury zasobu i zespołowości akt cywilnych organów bez-
pieczeństwa oraz ich informatycznego opisu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, 
t. 2, s. 13–14.

4 B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994, s. 20.
5 AIPN By, 077/368, Zarządzenie nr 049/85 MSW w sprawie organizacji i zasad postępowania z ma-

teriałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych, 8 VII 1985 r., s. 69–71.
6 AZ IPN w Warszawie, BUiAD, 1878/1, Protokół posiedzenia nr 2/10 Zespołu Metodycznego IPN–

KŚZpNP z dnia 31 III 2010 r., s. 45–49.
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śledcze, a do sądowych – dokumentację więzienną. Akta, jeżeli zostały przekazane jako 
jedna jednostka inwentarzowa, powinny zostać wyodrębnione i uporządkowane, jednak 
nie należy zmieniać im systematyzacji i pozostawić w serii, w której się zarchiwizowały.

Opracowywanie akt WUSW w Toruniu umożliwiło wnikliwe przeanalizowanie treści 
poszczególnych jednostek archiwalnych i rozpoznanie ich przynależności zespołowej. 
Okazało się, że podczas tworzenia wojewódzkich struktur Służby Bezpieczeństwa w To-
runiu dochodziło do nieprawidłowego i niezgodnego z zasadą pertynencji terytorialnej 
podziału zasobu archiwalnego Wydziału „C” KW MO w Bydgoszczy. Najczęściej 
błędnie kwalifikowano akta osobowe funkcjonariuszy i dokumentację tajnych współ-
pracowników7. Również i w takich przypadkach powinniśmy uszanować historycznie 
ukształtowany zasób.

I. Opracowywanie jednostek archiwalnych w świetle przepisów i procedur IPN

Znacznie mniej uwagi poświęcano kwestiom związanym z wewnętrznym porządkowa-
niem poszczególnych teczek i poszytów. Pierwsze w tej sprawie pismo zastępcy dyrektora 
Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Leszka Postołowicza z 17 października 
2003 r. w punkcie 3 stwierdzało, że „jednostka archiwalna winna być uporządkowana: 
sprawy wewnątrz teczki ułożone według kolejności spisu spraw […]”8. Następnym in-
strukcjom nadano już znacznie wyższą rangę. W kolejnych latach sprawę tę próbowano 
rozwiązać teoretycznie i praktycznie. W 2005 r. powołano Zespół Metodyczny9, a w 2013 
i 2018 r. zespoły zadaniowe: do oznaczania i opracowywania technicznego materiałów 
archiwalnych10 oraz do opracowywania zasobu archiwalnego11. Wprowadzone wówczas 
uchwały i procedury nie przywiązywały jednak zbyt dużej wagi do wewnętrznego 
uporządkowania jednostki archiwalnej12. Porządkowanie teczki oderwano od ogólnego 
procesu opracowania zasobu i ograniczono tylko do  technicznego  przygotowania akt 

7 Zob. AIPN By, 0085/2058 – teczka pracy agenta była błędnie przyporządkowana do akt WUSW 
w Toruniu.

8 Pismo zastępcy dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN Leszka Postoło-
wicza z dnia 17 X 2003 r. (sygn. BU II-520-1/03).

9 Zarządzenie nr 6/05 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu z dnia 22 III 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Metodycznego Instytutu Pa-
mięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

10 Zarządzenie nr 29/13 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu z dnia 9 V 2013 r. w sprawie powołania zespołu do oznaczenia i opraco-
wywania technicznego materiałów archiwalnych przekazanych do Biura Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów.

11 Zarządzenie nr 47/18 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu z dnia 19 VII 2018 r. w sprawie powołania zespołu do opracowywania zasobu 
archiwalnego.

12 AZ IPN w Warszawie, BUiAD, 711/1, Uchwała nr 1/06 Zespołu Metodycznego Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 21 III 2006 r. w sprawie 
technicznego opracowania materiałów archiwalnych, s. 22; Uchwała nr 10/11 Rady Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 15 VI 2011 r. w sprawie 
Instrukcji określającej zasady technicznego opracowania materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Procedura nr 27 wprowadzo-
na Zarządzeniem nr 8/14 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu z dnia 14 II 2014 r. w sprawie regulaminów i procedur dotyczących dokonywania 
sprawdzeń w zasobie archiwalnym, porządkowania i udostępniania dokumentów z zasobu Instytutu Pa-
mięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
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do ewentualnego udostępnienia potencjalnym użytkownikom. Czynności te nazwa-
no opracowaniem technicznym. Wydane w tej sprawie zalecenia dotyczyły przede 
wszystkim numeracji kart, zabezpieczenia akt i sposobu zniesienia klauzuli tajności. 
W 2019 r. zarządzeniem prezesa IPN wprowadzono procedurę nr 25 dotyczącą opra-
cowania technicznego, oceny statusu i oznaczenia dokumentów z zasobu Instytu-
tu13. Na 18 ustępów punktu 1, dotyczącego porządkowania jednostek archiwalnych, 
aż 12 poświęconych jest numeracji stron, 5 tzw. opracowaniu technicznemu, a tyl- 
ko 3 dotyczą wewnętrznego segregowania i układania pism w jednostkach archiwalnych. 
Niestety, ustęp 1 wprowadza zakaz porządkowania akt osobowych źródeł informacji 
oraz akt operacyjnych, śledczych, sądowych i prokuratorskich, a ustęp 3 pozwala tylko 
na porządkowanie „materiałów jednorodnych pod względem treści, których ułożenie 
chronologiczne w teczce nie zakłóci układu dokumentów w obrębie sprawy”. W prak-
tyce oznacza to, że procedura nr 25 dopuszcza tylko możliwość porządkowania akt 
administracyjnych i paszportowych. A co z pozostałą częścią akt, które w większości 
mają układ rzeczowo-chronologiczny?

Równie niezrozumiałe jest proponowane w ustępie 2 punktu 2 cytowanej wyżej 
procedury tworzenie kolejnych, oddzielnie przesygnowanych tomów z materiałów nie-
aktowych, które w trosce o stan zachowania zostały wyłączone z poszczególnych teczek 
i poszytów. Należałoby raczej przyjąć zasadę stosowaną w archiwach państwowych, 
w których wyłączenie fizyczne oznacza jedynie zapewnienie materiałom wyodrębnio-
nym odpowiednich warunków przechowywania. Nie powinno się ich zatem wprowadzać 
do inwentarza jako odrębnych jednostek archiwalnych14. Materiałom wyodrębnionym 
powinno się nadać sygnaturę jednostki macierzystej, ewentualnie dodać numer strony, 
z której został dany materiał wyłączony, a w to miejsce do pierwotnej teczki włożyć 
tzw. wglądówkę.

II. Ogólne zasady opracowywania jednostek archiwalnych

Jak już wspomniano, przed przystąpieniem do porządkowania jednostek archiwal-
nych wypada prześledzić organizację pracy kancelaryjnej i zapoznać się z zasadami 
prowadzenia registratury i funkcjonowania archiwum. W przypadku akt o układzie 
rzeczowo-chronologicznym należy przede wszystkim przeanalizować sposób układania 
pism, opierając się na spisie zawartości i starej paginacji. Organizację pracy kancelaryj-
nej przybliżą nam natomiast wszelkiego rodzaju elementy rozpoznawcze umieszczone 
na pismach lub okładkach teczek i poszytów. W organach bezpieczeństwa obowiązywał 
system kancelarii dziennikowej. Elementami rozpoznawczymi poszczególnych pism 
są stawiane przez sekretariat pieczątki wpływu, tzw. prezenty, adnotacje i dekretacje 
przełożonych, a przede wszystkim symbole literowe komórek organizacyjnych. W po-
czątkowym okresie istniał dość dowolny sposób sygnowania pism, najczęściej wydziały 

13 Procedura nr 25 wprowadzona Zarządzeniem nr 50/19 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 12 IX 2019 r. w sprawie regulami-
nów i procedur dotyczących dokonywania sprawdzeń w zasobie archiwalnym, porządkowania i udo-
stępniania dokumentów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu.

14 Zarządzenie nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 I 2018 r. w sprawie 
zasad porządkowania i inwentaryzacji materiałów ulotnych w archiwach państwowych, § 4, pkt 2.
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oznaczano literą „W” i numerem wydziału. Następnie instrukcje kancelaryjne z 1946 
i 1952 r. zalecały, aby komórkom organizacyjnym nadać sygnaturę kancelaryjną skła-
dającą się z dwóch dużych liter, przy czym pierwsza była symbolem wydziału, a druga 
oznaczała sekcję, oraz numeru, pod którym pismo zostało zarejestrowane w dzienniku 
korespondencyjnym, łamanego przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego15. System 
ten przetrwał do końca lat pięćdziesiątych w wydziałach podporządkowanych Służbie 
Bezpieczeństwa16. W latach sześćdziesiątych wprowadzono nowe symbole komórek 
organizacyjnych, które z nieznacznymi zmianami obowiązywały do 1989 r., zarów-
no w KW MO w Bydgoszczy, jak i w nowo powołanych komendach wojewódzkich 
w Toruniu i we Włocławku. W połowie lat siedemdziesiątych w KW MO w Toruniu 
obowiązywały następujące symbole komórek organizacyjnych:

– Kierownictwo (AK),
– Zastępca komendanta ds. SB (AKI),
– Wydział Inspekcji (B),
– Wydział Ogólny (A),
– Wydział Kadr (K),
– Wojewódzkie Stanowisko Kierowania (Im),
– Wydział II (OD),
– Wydział III (OE),
– Wydział IV (Ug),
– Wydział V (OEA),
– Wydział VI (OR),
– Wydział Śledczy (J),
– Samodzielna Grupa Operacyjno-Śledcza (OE),
– Wydział „B” (T),
– Wydział „C” (OMA, OMC),
– Wydział „T” (W),
– Wydział „W” (X),
– Wydział Paszportów (E),
– Samodzielna Sekcja „A” (S),
– Wydział Kryminalny (KR),
– Wydział Kryminalistyki (ZKE),
– Wydział do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi (Pg),
– Wydział Dochodzeniowo-Śledczy (D),
– Wydział Prewencji (ZW),
– Wydział Ruchu Drogowego (Rd),
– Wydział Szkolenia (Hw),
– Zmotoryzowany Odwód MO (ZM),
– Wydział Łączności (Ł),
– Wydział Finansowy (F),
– Wydział Inwestycji i Remontów (IK),

15 AIPN By, 077/207, Instrukcja kancelaryjna. Tekst jednolity opracowany na podstawie dotychcza-
sowych przepisów, 23 IV 1952 r., s. 62–64.

16 AIPN By, 077/363, Pismo okólne nr 3/58 Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w sprawie 
ustalenia sygnatur dla oznaczenia korespondencji, 17 III 1958 r., s. 258.
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– Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej (P),
– Wydział Zdrowia i Spraw Socjalnych (NZ, ZS, Z),
– Zespół do spraw Organizacyjno-Prawnych (OP),
– Wydział Polityczno-Wychowawczy (Pw)17.
Przedstawione powyżej symbole zostały rozpoznane na podstawie materiałów ak-

towych, nie zachowały się bowiem żadne źródła normatywne.
Elementami rozpoznawczymi teczek akt operacyjnych i osobowych są numery re-

jestracyjne oraz sygnatury archiwalne. Na pierwszy z nich składają się kolejne liczby 
z dziennika rejestracyjnego poszczególnych rodzajów akt, a na drugi – numer, pod jakim 
akta odnotowano w dzienniku archiwalnym i dodatkowo symbol podserii zapisany 
cyfrą rzymską. Akta administracyjne i o charakterze obronnym mają tylko sygnaturę 
archiwalną składającą się z numeru spisu zdawczo-odbiorczego, łamanego przez kolejną 
pozycję spisu. Starsza dokumentacja administracyjna – archiwizowana w organach 
bezpieczeństwa do połowy lat sześćdziesiątych – posiada inne sygnatury archiwalne, 
które jednocześnie sugerują jej przynależność do określonej grupy akt. Sygnatura taka 
składa się z kolejnej liczby z dziennika archiwalnego i symboli:

a) K – kierownictwo;
b) S – sprawozdania;
c) Z – pisma normatywne.
Podobnie dokumentacja operacyjna z tego samego okresu ma odmienną sygnaturę 

archiwalną. Do liczby z dziennika archiwalnego dopisywano symbol:
a) O – akta obiektowe;
b) Sl – akta śledcze;
c) NR – akta ewidencji operacyjnej;
d) A, AG – dokumentacja tajnych współpracowników;
e) D – akta operacyjne tzw. dawne, głównie z lat czterdziestych i pięćdziesiątych;
f) H – akta o znaczeniu historycznym przeznaczone do wieczystego przechowywania.
Czasami teczki stemplowano pieczęcią aktotwórcy lub umieszczano na nich nazwy 

komórek organizacyjnych. Przed ewentualnym niekontrolowanym, fragmentarycznym 
brakowaniem jednostek archiwalnych akta zabezpieczano pieczęcią pakietową. Nie są 
to jednak wiarygodne elementy rozpoznawcze. Z powodu długiego przechowywania 
w registraturze opisu teczek często dokonywały jednostki organizacyjne przekazujące 
akta do archiwum, a nie aktotwórca. Dotyczy to przede wszystkim akt przekazywanych 
do IPN nie przez UOP, ale przez poszczególne komendy policji18.

Po rozpoznaniu przynależności zespołowej (archiwum historycznego), podziale 
akt na serie oraz dokonaniu ich systematyzacji możemy zająć się opracowywaniem 
poszczególnych teczek. Porządkowanie pism wewnątrz jednostek archiwalnych po-
winno dotyczyć głównie akt luźnych lub spiętych tymczasowo metalowymi klipsami. 
Nie porządkuje się akt zszytych i zabezpieczonych pieczęcią pakietową. W takich 
przypadkach zgodnie z ust. 2 punktu 1 procedury nr 25 porządkowanie akt powinno 
ograniczyć się tylko do doszycia na końcu teczki posteriorów oraz notatek służbowych 

17 Symbole ustalono na podstawie niezależnych badań Anny Madziarskiej, Anastazji Romantowskiej 
i Lecha Graduszewskiego.

18 Zob. np. akta ze spisu zdawczo-odbiorczego IPN By 285.
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sporządzonych podczas przekazywania akt do IPN, a na początku poszytu ewentualnych 
notatek służbowych świadczących o sposobie ich opracowania w Wydziale „C”19.

III. Porządkowanie jednostek archiwalnych dokumentacji operacyjnej

W przypadku akt operacyjnych dokumentom gromadzonym w poszczególnych 
teczkach nadawano układ rzeczowo-chronologiczny. Teczka składała się z kilku części, 
z których każda miała oddzielny spis zawartości i oddzielną foliację zgromadzonych 
w niej dokumentów. Sposób systematyzacji pism w jednostkach archiwalnych regulo-
wały zarządzenia i instrukcje dotyczące prowadzenia pracy operacyjnej. Sugerowały 
go również zakładki dzielące teczkę na poszczególne części, które wraz z obwolutą 
przekazywane były pracownikowi operacyjnemu po zarejestrowaniu danej sprawy 
operacyjnej. Zawarte w tych źródłach informacje należy wykorzystać, przystępując 
do odtwarzania układu pierwotnego. Ponieważ do lat sześćdziesiątych często zmie-
niały się formy pracy operacyjnej, a co za tym idzie sposoby systematyzacji pism, 
nie powinno się bezkrytycznie odwzorowywać jednego z modeli sugerowanego 
układu, ale zadbać o to, by porządkowana jednostka archiwalna zachowała spójną 
i logiczną całość.

1) Akta osobowych źródeł informacji

Do podstawowych obowiązków pracowników organów bezpieczeństwa należało 
zdobywanie i przetwarzanie informacji wykorzystywanych przy prowadzeniu spraw 
operacyjnych. Najcenniejsze z nich pozyskiwano w sposób tajny poprzez werbowa-
nie i kierowanie rozbudowaną siecią agenturalną. Pierwszą tymczasową instrukcję 
dotyczącą prowadzenia i ewidencjonowania pracy organów bezpieczeństwa z siecią 
agenturalną wprowadzono już w 1945 r. Agentowi zakładano dwie teczki – osobistą, 
w której dokumentowano sposób przeprowadzenia werbunku i zbierano informacje 
o agencie, oraz służbową, zawierającą ułożone chronologicznie doniesienia agenturalne. 
Kolejne zarządzenia i instrukcje precyzowały i uzupełniały przyjęte w 1945 r. rozwią-
zania20. Wprowadzały nowe kategorie osobowych źródeł informacji oraz zmieniały 
terminologię teczek, odzwierciedlającą współpracę OZI, aczkolwiek sam sposób doku-
mentowania pracy tajnych współpracowników – z niewielkimi zmianami dotyczącymi 
głównie układu dokumentów gromadzonych w poszczególnych teczkach – przetrwał aż 
do likwidacji aparatu represji w 1990 r. W ten oto sposób teczkę osobistą zamieniono na 
akta personalne, a teczkę służbową – na teczkę roboczą, następnie na teczkę pracy. Do 
trzech podstawowych kategorii osobowych źródeł informacji, czyli agenta, informatora 
i rezydenta, w 1953 r. dodano dysponenta lokalu kontaktowego, w 1970 r.21 kontakt 

19 Punkt 1 ust. 2 procedury nr 25 wprowadzonej Zarządzeniem nr 50/19 Prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 12 IX 2019 r.

20 F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wy-
dawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007, s. 277–284.

21 AIPN Łd, 0050/69, Zarządzenie nr 006/70 MSW w sprawie pracy operacyjnej Służby Bezpieczeń-
stwa resortu spraw wewnętrznych, 1 II 1970 r. (baza EZAN).
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operacyjny i konsultanta, a w 1989 r.22 osobę informującą i oficjalne źródło informa-
cji. Nowa instrukcja MSW z 1960 r. dotycząca podstawowych środków i form pracy 
operacyjnej w miejsce informatora i agenta wprowadziła tajnego współpracownika23.

W zasobie archiwalnym Delegatury IPN w Bydgoszczy najwięcej akt osobowych 
źródeł informacji zachowało się po Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych 
w Toruniu. Prawie połowa akt toruńskiej agentury WUSW składa się z trzech jednostek 
archiwalnych: dwóch jednostek luźnych, na pozór zdekompletowanych, i trzeciej –  
przeważnie zszytej teczki pracy. Po przeprowadzeniu analizy luźnych dokumentów 
okazało się, że w większości przypadków z tych dwóch jednostek archiwalnych moż-
na złożyć jedną kompletną teczkę personalną tajnego współpracownika. W latach 
osiemdziesiątych teczki bowiem rozszywano w celu zmikrofilmowania, a następnie 
skopiowaną część odkładano do osobnej jednostki. Podczas przekazywania do archi-
wum Delegatury IPN w Bydgoszczy sztucznie archiwizowano je jako kolejne tomy 
danej jednostki inwentarzowej. Nie mikrofilmowano z kolei teczek pracy, kopiowano 
natomiast dotyczące tajnego współpracownika akta operacyjne, które zostały dołączone 
do jego dokumentacji24. Można to było stwierdzić dopiero po wyodrębnieniu tych akt 
i przywróceniu im układu pierwotnego.

Inaczej postępowano z dokumentacją osobowych źródeł informacji w wojewódz-
kich urzędach spraw wewnętrznych w Bydgoszczy i we Włocławku. Większość te-
czek zniszczono, a te, które się zachowały – poważnie zdekompletowane – stanowią 
swoisty konglomerat dokumentów zaczerpniętych z akt osobowych i nielicznych 
doniesień agenturalnych, umieszczonych pierwotnie w teczce pracy tajnego współ-
pracownika. W takim przypadku istniejącej teczce należałoby nadać tytuł „Akta 
tajnego współpracownika …”.

Sugerowane sposoby układania materiałów archiwalnych gromadzonych w aktach 
osobowych źródeł informacji:

a) Teczka osobista i służbowa agenta: systematyzacja akt zamieszczona w instrukcji 
MBP o pozyskaniu, pracy i ewidencji sieci agenturalno-informacyjnej z 1945 r.25

Teczka osobista
Rozdział I
Ankieta personalna agenta.
Rozdział II
1. Raport pracownika operacyjnego o dokonaniu werbunku zatwierdzony przez 

przełożonego.
2. Zobowiązanie agenta do współpracy.
3. Życiorys agenta.
4. Spis osób znanych agentowi.

22 Instrukcja wprowadzona Zarządzeniem nr 00102/89 MSW w sprawie szczegółowych zasad dzia-
łalności operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, 9 XII 1989 r. [w:] Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bez-
pieczeństwa, oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004, s. 142–158.

23 AIPN By, 077/342, t. 1, Zarządzenie nr 0121/60 MSW w sprawie nowych przepisów i podstawo-
wych form pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, 2 VII 1960 r., b.p.

24 Do dokumentacji tajnych współpracowników dołączono dokumentację operacyjną. Zob.: AIPN By, 
001/112; AIPN By, 001/259; AIPN By, 001/265; AIPN By, 001/849; AIPN By, 001/709.

25 Instrukcja (tymczasowa) MBP [o] pozyskaniu i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci, 
13 II 1945 r. [w:] Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 27.
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Rozdział III
Materiały dotyczące kontroli agenta.

Teczka służbowa
1. Plany wprowadzenia agenta do danej sprawy operacyjnej.
2. W porządku chronologicznym oryginały doniesień agenturalnych.

b) Dokumentacja osobowych źródeł informacji: systematyzacja akt zamieszczo-
na na zakładkach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-18  
i EO-19) – akta z początku lat pięćdziesiątych26.

Teczka personalna
Część I
 1. Spis zawartości.
 2. Kwestionariusz z fotografią.
 3. Życiorys zwerbowanego.
 4. Spis krewnych i znajomych.
 5. Zobowiązanie (w kopercie).
 6. Karta sprawdzenia osoby werbowanej (E-15).
 7. Raport o zezwolenie na werbunek.
 8. Plan werbunku.
 9. Raport o dokonanym werbunku.
10. Kompromitujące materiały (doniesienia agenturalne, protokoły przesłuchań, 

materiały śledztwa).
Część II
 1. Spis zawartości.
 2. Charakterystyki pracy.
 3. Materiały kontroli agenta.
 4. Wykaz wynagrodzeń, premii lub innych świadczeń i pokwitowania ich odbioru.
 5. Arkusz pracy (druk E-O-20).
 6. Raport o wyłączeniu z sieci lub przekazaniu innej jednostce (druk E-O-21).

Teczka robocza
Część I
 1. Spis zawartości.
 2. Arkusz pracy (druk E-O-20).
 3. Wykaz osób przechodzących w doniesieniach.
Część II
 1. Spis zawartości.
 2. Doniesienia agenturalne.

c) Teczka dysponenta lokalu kontaktowego: systematyzacja akt zamieszczona w in-
strukcji MBP o pracy aparatu bezpieczeństwa z siecią agenturalną z 1953 r.27

26 AIPN By, 001/112, t. 1–2, Teczki personalna i pracy informatora pseudonim „Ryba”.
27 Instrukcja nr 012/53 MBP o pracy aparatu bezpieczeństwa z siecią agenturalną, 15 VIII 1953 r. 

[w:] Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 45.



80

A
r

c
h

iw
u

m
Lech Graduszewski

 1. Zatwierdzony raport o uzyskaniu zezwolenia na założenie lokalu kontaktowego.
 2. Materiały opracowania i sprawdzania właściciela lokalu kontaktowego.
 3. Szczegółowy plan mieszkania.
 4. Materiały sprawdzania najbliższego sąsiedztwa lokalu kontaktowego.
 5. Umowa zawarta z właścicielem lokalu kontaktowego.
 6. Wykaz sieci agenturalnej przychodzącej na spotkanie do lokalu kontaktowego.
 7. Wykaz pracowników operacyjnych znających lokal kontaktowy.

d) Teczka rezydenta: systematyzacja akt zamieszczona we wskazówkach WUBP 
w Bydgoszczy dotycząca organizowania rezydentury z 1953 r. Teczkę personalną pro-
wadzono podobnie jak teczkę agenta z początku lat pięćdziesiątych28.

Teczka robocza
 1. Spis dokumentów.
 2. Wykaz sieci (informatorów) będącej na łączności rezydenta.
 3. Raport o przekazaniu informatora.
 4. Sprawozdania rezydenta dotyczące współpracy z siecią agenturalną.
 5. Własne doniesienia agenturalne.

e) Dokumentacja osobowych źródeł informacji: systematyzacja akt zamieszczona 
w instrukcji KdsBP o zasadach pracy z agenturą w organach bezpieczeństwa z 1955 r.29

Teczka personalna
Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 3. Spis pracowników operacyjnych, którzy utrzymywali łączność z tajnym współ-

pracownikiem.
 4. Ankieta tajnego współpracownika i fotografia.
 5. Charakterystyki tajnego współpracownika.
 6. Ogólne notatki opracowane dla innych jednostek na podstawie materiałów 

zawartych w teczce personalnej tajnego współpracownika.
 7. Wykaz nagród tajnego współpracownika.
Rozdział II
 1. Spis dokumentów.
 2. Raport o zezwolenie na dokonanie werbunku i plan jego przeprowadzenia.
 3. Raport o dokonanym werbunku.
 4. Życiorys i przechowywane w oddzielnej kopercie zobowiązanie do współpracy.
 5. Spis krewnych i znajomych tajnego współpracownika.
Rozdział III
 1. Spis dokumentów.
 2. Materiały zebrane podczas werbunku.
 3. Karty E-15 z rezultatami sprawdzeń w ewidencji operacyjnej.
 4. Materiały kontroli pracy tajnego współpracownika.

28 AIPN By, 077/1089, t. 3, Wskazówki na temat: „Organizacja rezydentury”, 21 III 1953 r., s. 1–21.
29 AIPN By, 077/241, t. 1, Załącznik nr 1 do Instrukcji nr 04/55 KdsBP o zasadach pracy z agenturą 

w organach bezpieczeństwa publicznego PRL, 11 III 1955 r., s. 47.
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Rozdział IV
 1. Spis dokumentów.
 2. Korespondencja dotycząca teczki personalnej.
 3. Postanowienie o przekazaniu teczki personalnej.

Teczka pracy
 1. Spis dokumentów.
 2. Spis osób figurujących w doniesieniach.
 3. Ułożone chronologicznie doniesienia agenturalne.

f) Dokumentacja osobowych źródeł informacji: systematyzacja akt zamieszczona 
na zakładkach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-18) – akta 
z końca lat pięćdziesiątych30. Teczka pracy oraz rozdziały II–IV teczki personalnej są 
takie same jak załącznik nr 1 do Instrukcji nr 04/55 KdsBP.

Teczka personalna
Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 3. Wykaz funkcjonariuszy, którzy utrzymywali łączność z tajnym współpracownikiem.
 4. Wykaz funkcjonariuszy, którzy odbywali kontrolne spotkania.
 5. Wykaz lokali kontaktowych, na których był przyjmowany tajny współpracownik.
 6. Ankieta tajnego współpracownika.
 7. Koperta z fotografią tajnego współpracownika.
 8. Charakterystyki tajnego współpracownika.
 9. Wykaz informatorów pozostających na łączności rezydenta31.
10. Ogólne notatki opracowane dla innych jednostek na podstawie materiałów 

zawartych w teczce personalnej tajnego współpracownika.
11. Wykaz nagród tajnego współpracownika, pokwitowania oraz raporty funkcjo-

nariuszy, faktury (rachunki) i inne dokumenty w zależności od form i sposobów wyna- 
gradzania tajnego współpracownika.

12. Karta kontroli pracy tajnego współpracownika.

g) Teczka personalna: systematyzacja akt zamieszczona na zakładkach dzielących 
teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-18/61) – akta z początku lat sześć-
dziesiątych32.

Teczka personalna
Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 3. Ankieta tajnego współpracownika wraz z fotografią.
 4. Wykaz funkcjonariuszy, którzy utrzymywali łączność z tajnym współpracownikiem.

30 AIPN By, 001/285, t. 1–3, Teczki personalna i robocza tajnego współpracownika pseudonim 
„Andrzejewski”.

31 Załącza się tylko do teczki personalnej rezydenta.
32 AIPN By, 001/262, t. 1–3, Teczki personalna i pracy tajnego współpracownika pseudonim „Jordan”.
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 5. Wykaz funkcjonariuszy, którzy odbyli kontrolne spotkania z tajnym współpra-
cownikiem.

 6. Wykaz kryptonimów LK (MK) i numerów rejestracyjnych, w których był przyj-
mowany tajny współpracownik.

 7. Charakterystyki tajnego współpracownika.
 8. Kopie notatek dotyczących tajnego współpracownika przekazanych innym 

jednostkom i instytucjom.
 9. Wykaz nagród przekazanych tajnemu współpracownikowi: pokwitowania, ra-

porty w sprawie wynagrodzenia, rachunki itp.
Rozdział II
 1. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 2. Wnioski o zezwolenie na przeprowadzenie pozyskania wraz z planem pozyskania.
 3. Wniosek o zatwierdzenie dokonanego pozyskania.
 4. Kierunkowy plan wykorzystania tajnego współpracownika.
 5. Życiorys tajnego współpracownika.
 6. Zobowiązanie o współpracy i zachowaniu tajemnicy.
 7. Wykaz kontaktów tajnego współpracownika.
 8. Materiały uzyskane w toku doboru i przygotowania do pozyskania.
 9. Karty E-15 z rezultatami sprawdzeń w ewidencji operacyjnej (w układzie 

chronologicznym).
10. Materiały uzyskane w rezultacie kontroli operacyjnej.
Rozdział III
 1. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 2. Korespondencja dotycząca teczki personalnej.
 3. Plan wyprowadzenia tajnego współpracownika.
 4. Zobowiązanie tajnego współpracownika do zachowania tajemnicy (końcowe).
 5. Wniosek o zaniechanie współpracy z tajnym współpracownikiem.

h) Dokumentacja osobowych źródeł informacji: systematyzacja akt zamieszczona 
na zakładkach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-18/66, 
EO-18/72, EO-19) – akta z połowy lat sześćdziesiątych33.

Teczka personalna
Część I
 1. Spis zawartości.
 2. Karta kontrolna.
 3. Wniosek o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika.
 4. Kwestionariusz tajnego współpracownika.
 5. Zobowiązanie.
 6. Materiały z opracowania tajnego współpracownika.
Część II
 1. Spis zawartości.
 2. Arkusz kontroli tajnego współpracownika.
 3. Materiały z kontroli tajnego współpracownika.
 4. Arkusz wypłat i świadczeń na rzecz tajnego współpracownika.

33 AIPN By, 001/86, Teczki personalna i pracy tajnego współpracownika pseudonim „Wiesław”.
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 5. Pokwitowania wypłacanych świadczeń.
 6. Okresowe charakterystyki tajnego współpracownika.
 7. Fotografia tajnego współpracownika oraz wzór pisma ręcznego.

Teczka pracy
Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Arkusz przebiegu współpracy z tajnym współpracownikiem.
 3. Wykaz osób przechodzących w materiałach tajnego współpracownika.
Rozdział II
 1. Spis zawartości.
 2. Oryginały informacji pisanych przez tajnego współpracownika.
 3. Oryginały notatek z uzyskanych od tajnego współpracownika informacji ustnych.

i) Dokumentacja osobowych źródeł informacji: systematyzacja akt zamieszczona 
na zakładkach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-18/76 oraz 
EO-19/76) – akta z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych34.

Teczka personalna
Część I
 1. Kwestionariusz.
 2. Wykaz osób, które zapoznały się z materiałami.
 3. Materiały z opracowania.
Część II
 1. Arkusz kontroli i materiały z kontroli osobowego źródła informacji.
 2. Arkusz wypłat i świadczeń na rzecz osobowego źródła informacji.
 3. Okresowe charakterystyki osobowego źródła informacji.

Teczka pracy
Część I
 1. Wykaz spotkań.
 2. Wykaz osób przechodzących w materiałach.
 3. Wykaz osób, które zapoznały się z materiałami.
Część II
 1. Oryginały informacji pisanych przez osobowe źródło informacji.
 2. Oryginały notatek z uzyskanych informacji ustnych od osobowego źródła informacji.

2) Sprawy rozpracowań operacyjnych

Pierwsza instrukcja z 1946 r. dotycząca rejestracji spraw operacyjnych rozróżniała 
trzy formy pracy operacyjnej:

a) sprawę ewidencyjną – zakładaną profilaktycznie na osoby, które potencjalnie 
mogły prowadzić wrogą działalność;

b) sprawę agenturalną – zakładaną na osoby podejrzewane o prowadzenie aktywnej 
wrogiej działalności;

34 AIPN By, 001/88, Teczki personalna i pracy tajnego współpracownika pseudonim „Barbara”.
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c) sprawę formularną – zakładaną po aresztowaniu figurantów sprawy agenturalnej 
na podstawie wyłączonych z niej materiałów kompromitujących35.

Oprócz tych trzech podstawowych form pracy operacyjnej czasami rejestrowa-
no również materiały wstępne i nazywano je „wstępnymi sprawami agenturalnego 
rozpracowania”36. Przechowywano także nadesłane z ministerstwa akta kontrolne 
spraw agenturalnych.

W archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy znajduje się niewiele kompletnych 
spraw rozpracowań operacyjnych z początkowego okresu funkcjonowania aparatu bez-
pieczeństwa. Część spraw zachowała się jako materiały wstępne innych rozpracowań 
operacyjnych z późniejszego okresu. Inne zostały w znacznym stopniu zdekompletowane 
i weszły zgodnie z zarządzeniem z 1957 r.37 w skład zbioru materiałów archiwalnych 
stanowiących podstawę rejestracji w kartotece ogólnoinformacyjnej. Oznaczono je 
symbolem „D”, a pod koniec lat sześćdziesiątych dołączono do sygnatury II. W zbiorze 
tym znajdują się zachowane w szczątkowej formie różne sprawy operacyjne, materiały 
wstępne i kopie akt śledczych38. Trudno jest mówić o jakiejkolwiek rzeczowej systema-
tyzacji pism w tak zdekompletowanych jednostkach archiwalnych. W tym przypadku 
można pokusić się o nadanie dokumentacji układu chronologicznego.

Gdy porządkowana jednostka archiwalna jest w miarę kompletna, akta są luźne, 
a układ zawartych w niej materiałów został z różnych powodów przemieszany39, mo-
żemy przystąpić do zrekonstruowania układu pierwotnego nadanego w registraturze. 
W pierwszej kolejności próbujemy odtworzyć poszczególne części teczki operacyjnej 
według spisów zawartości i starej foliacji. Gdy brakuje spisów zawartości, poszyt 
możemy zrekonstruować na podstawie sugerowanego układu rzeczowego materiałów 
archiwalnych, zamieszczonego na zakładkach oddzielających poszczególne części teczki 
operacyjnej. Takie zakładki wprowadzono na początku lat pięćdziesiątych.

Sugerowany układ rzeczowy dokumentów gromadzonych w poszczególnych 
teczkach zawierała również nowa instrukcja KdsBP z 1955 r., która dotyczyła zasad 
i form pracy operacyjnej40. Wprowadzała ona nowy trzystopniowy podział spraw 
ewidencji operacyjnej41:

a) sprawę agenturalnego sprawdzenia – zakładaną w celu sprawdzenia różnego 
rodzaju materiałów wstępnych, doniesień, anonimów itp.;

35 AIPN By, 077/194, Instrukcja WUBP w Bydgoszczy o rejestracji i ruchu akt ewidencyjnych, for-
mularnych i agenturalnych, 15 XII 1946 r., s. 3–6.

36 AIPN By, 044/234, t. 1, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna krypt. „Granica” dotycząca Ryszar-
da Zielińskiego, imię ojca: Stefan, ur. 24 VI 1912 r. Materiały operacyjne w sprawie nielegalnego prze-
kroczenia granicy PRL i podejrzeń o szpiegostwo, 1956–1958. Rozpracowanie wszczęto na podstawie 
sprawy wstępno-agenturalnej krypt. „Szlachcic” dotyczącej Zbigniewa i Zdzisława Szczepańskich, po-
dejrzanych o szpiegostwo i nielegalny przemyt ludzi za granicę, 1952–1958. 

37 AIPN By, 077/347, t. 1, Zarządzenie nr 00123/57 MSW w sprawie postępowania z dokumentacją 
znajdującą się w jednostkach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa MSW, a kwalifikującą się do trwa-
łego lub czasowego przechowywania w Archiwum Biura Ewidencji Operacyjnej, 1 VII 1957 r., s. 244.

38 Zob. spis zdawczo-odbiorczy IPN By 084.
39 Najczęściej teczki rozszywano podczas mikrofilmowania lub wypożyczania do celów naukowych 

poszczególnych dokumentów zawartych w jednostce archiwalnej.
40 AIPN By, 077/341, t. 1, Załączniki nr 4–4b do Instrukcji nr 03/55 KdsBP o zasadach prowadzenia 

rozpracowywania agenturalnego i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa PRL, 11 III 1955 r., 
s. 23–24.

41 Dotychczas nazywano je ogólnie sprawami operacyjnymi.
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b) sprawę rozpracowania agenturalnego, a dokładnie:
– sprawę agenturalną na osobę – zakładaną na podstawie operacyjnie sprawdzo-

nych materiałów na kogoś, kto prowadził lub był podejrzany o prowadzenie wrogiej 
działalności,

– sprawę agenturalną na grupę osób,
– sprawę agenturalno-śledczą – gdy sprawca popełnionego przestępstwa nie był 

znany organom bezpieczeństwa,
– sprawę agenturalno-poszukiwawczą – gdy sprawca był znany, ale nie było ustalone 

miejsce jego pobytu;
c) sprawę ewidencyjno-obserwacyjną – prowadzoną profilaktycznie na osobę, która 

w przeszłości angażowała się w ruch niepodległościowy i istniało duże prawdopodo-
bieństwo wznowienia przez nią działalności.

Gruntowna reforma organów bezpieczeństwa dokonana w latach 1954–1956 oraz 
wdrożenie nowych form pracy operacyjnej, opartej na rozwiązywaniu konkretnych 
problemów, a nie powszechnej inwigilacji, spowodowały zaniechanie prowadzenia wielu 
spraw operacyjnych. Masowo archiwizowano dokumentację uznaną za nieprzydatną 
do bieżącej działalności operacyjnej. Część z zakończonych wówczas spraw prowa-
dzono od lat, niektóre z kolei kilkakrotnie rejestrowano, a wcześniejszą dokumentację 
traktowano jako materiały wstępne innych spraw operacyjnych42. Jeżeli stanowią one 
zdecydowaną większość zgromadzonej w teczce dokumentacji, można potraktować je 
jako dwie odrębne sprawy operacyjne połączone w jednej jednostce archiwalnej. Takie 
podejście pozwoli właściwie określić ich daty skrajne. W przeciwnym razie sprawę 
wszczętą wcześniej musielibyśmy potraktować jako anteriora.

W 1960 r. weszła w życie nowa instrukcja dotycząca pracy operacyjnej Służby 
Bezpieczeństwa. Wprowadzono wówczas nowe formy rozpracowań operacyjnych:

a) sprawę obserwacji operacyjnej – zakładaną profilaktycznie w celu jak najszyb-
szego rozpracowania danej osoby, która z różnych względów mogłaby prowadzić 
działalność opozycyjną;

b) sprawę sprawdzenia operacyjnego – służącą weryfikacji i sprawdzeniu wiary-
godności posiadanych informacji i materiałów wstępnych;

c) sprawę rozpracowania operacyjnego – zakładaną w celu wykrycia wszystkich 
sprawców antypaństwowej działalności przestępczej43.

W latach 1970 i 1989 wprowadzono następne instrukcje w sprawie pracy operacyj-
nej, jednak sposób prowadzenia dokumentacji nie uległ zasadniczym zmianom aż do 
likwidacji Służby Bezpieczeństwa w 1990 r. Zmieniały się tylko nazwy poszczególnych 
form rozpracowań operacyjnych, i tak:

a) sprawę obserwacji operacyjnej zmieniono na kwestionariusz ewidencyjny, a na-
stępnie na sprawę profilaktyki operacyjnej;

b) sprawę sprawdzenia operacyjnego – na sprawę operacyjnego sprawdzenia, a na-
stępnie powrócono do starej nazwy: sprawdzenie operacyjne44;

42 L. Graduszewski, Sposób dokumentowania pracy operacyjnej WUBP i WUdsBP w Bydgoszczy 
na podstawie resortowych aktów normatywnych, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 
2009, t. 2, s. 124–126.

43 AIPN By, 077/342, t. 1, Zarządzenie nr 0121/60 MSW w sprawie przepisów o podstawowych środ-
kach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, 2 VII 1960 r., s. 21–23. 

44 W praktyce od lat sześćdziesiątych przyjęła się nazwa „sprawa operacyjnego sprawdzenia” (SOS).
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c) sprawę rozpracowania operacyjnego – na sprawę operacyjnego rozpracowania, 
a następnie powrócono do starej nazwy: rozpracowanie operacyjne45.

Począwszy od lat sześćdziesiątych, sprawy operacyjne zaczęto prowadzić w sposób 
bardziej przejrzysty i profesjonalny. Teczki zawierają mniej materiałów wstępnych 
i w większości prawidłową systematyzację dokumentów46. Brak wielokrotnej foliacji 
sugeruje, że znaczna część dokumentacji operacyjnej nie była poddawana częściowemu 
brakowaniu i zachowała się w miarę kompletna. Wyjątek stanowi tu dokumentacja spraw 
rozpracowań operacyjnych WUSW we Włocławku. Znaczną jej część stanowią bowiem 
poważnie zdekompletowane teczki spraw operacyjnych. Przetrwały tylko fragmenty 
poszczególnych jednostek archiwalnych w formie luźnych materiałów przeznaczonych 
do mikrofilmowania47.

Do akt operacyjnych włączano dokumentację Wydziału „W” – kontrolującego 
korespondencję, i Wydziału „T” – zajmującego się szeroko pojętą techniką opera-
cyjną48. Dokumentację z własnym spisem zawartości umieszczano w kopertach lub 
w oddzielnych teczkach. Gdy nie została ona wykonana w formie fotokopii, warto –  
ze względów praktycznych – wszyć ją do jednostki archiwalnej zaraz za kopertą 
i spisem zawartości.

Do spraw operacyjnych zaliczano również wprowadzone w 1963 r. sprawy ewidencji 
operacyjnej zakładane na księży i parafie rzymskokatolickie49. Były to rozpracowania 
o charakterze profilaktycznym. Spełniały one kryteria spraw obiektowych, lecz w ar-
chiwach organów bezpieczeństwa dołączano je do serii określanej jako „sygnatura II”50. 
W archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy zachowała się tylko jedna teczka sprawy 
ewidencji operacyjnej na księdza, która została dołączona jako kolejny tom do szerszego 
rozpracowania operacyjnego51.

Sugerowany sposób układania materiałów archiwalnych gromadzonych w sprawach 
rozpracowań operacyjnych:

a) Sprawa agenturalna: systematyzacja akt zamieszczona na zakładkach dzielących 
teczkę na poszczególne części – akta z początku lat pięćdziesiątych52.

Część I
 1. Postanowienie o wszczęciu opracowania.
 2. Spis osób figurujących w sprawie.
 3. Spis agentury.
 4. Plan agenturalnego rozpracowania.

45 W praktyce od lat sześćdziesiątych przyjęła się nazwa „sprawa operacyjnego rozpracowania” (SOR).
46 Sugerowany układ rzeczowy dokumentów znajduje się na wewnętrznej stronie okładki lub zakład-

kach oddzielających poszczególne części teczki operacyjnej.
47 Zob. spis zdawczo-odbiorczy IPN By 072.
48 AIPN By, 077/123, Zarządzenie nr 0078/66 MSW w sprawie postępowania z dokumentami tech-

niki operacyjnej i komunikatami z obserwacji w zakończonych lub zaniechanych sprawach operacyj-
nych, 6 VII 1966 r., s. 129.

49 AIPN By, 077/677, t. 1, Instrukcja nr 002/63 MSW w sprawie prowadzenia ewidencji i dokumen-
towania działalności kleru katolickiego, 6 VII 1963 r., b.p.

50 F. Musiał, op. cit., s. 318. 
51 AIPN By, 044/221, t. 1, Sprawa ewidencji operacyjnej na księdza dotycząca Piotra Zwierza z pa-

rafii św. Stanisława we Włocławku, 1965 r.
52 AIPN By, 084/421, Sprawa agenturalnego opracowania krypt. „Folwark” dotycząca Piotra Ryn-

kiewicza, s. Michała, i innych, podejrzanych o to, że jako byli członkowie AK w Wilnie prowadzą wro-
gą działalność przeciwko władzy ludowej na terenie Bydgoszczy, 1953–1955.
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 5. Schemat łączności (schemat kontaktów rozpracowywanych osób).
 6. Karty ewidencyjne osób opracowywanych.
 7. Plany opracowanych przedsięwzięć, wprowadzenia i wyprowadzenia agentury.
Część II
 1. Agenturalne doniesienia.
 2. Materiały wywiadu i obserwacji.
 3. Sprawdzenie w ewidencji.
 4. Raporty.
Część III
 1. Oficjalne dane (przesłuchania świadków i oskarżonych, dokumenty, zaświad-

czenia, fotografie, prasa itd.).
 2. Memorandum.
Część IV
 1. Postanowienie o zakończeniu agenturalnego rozpracowania.
 2. Plan realizacji agenturalnego opracowania.
 3. Korespondencja między sekcjami i innymi urzędami bezpieczeństwa dotycząca 

opracowania figuranta sprawy agenturalnej.

b) Teczka kontrolna agenturalnego rozpracowania: systematyzacja akt zamieszczona 
na zakładkach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-17) – akta 
z początku lat pięćdziesiątych53.

Część I
 1. Postanowienie o zaprowadzeniu teczki kontrolnej.
 2. Spis osób przechodzących w sprawie.
 3. Spis agentury użytej w rozpracowaniu.
 4. Schemat łączności i struktura organizacji.
Część II
 1. Wyciągi z raportów, objaśnienia itd.
 2. Korespondencja z sekcjami i innymi urzędami bezpieczeństwa.
Część III
 1. Kopia postanowienia o zakończeniu agenturalnego opracowania.
 2. Szczegółowy raport o realizacji agenturalnego opracowania.
 3. Wynik śledztwa.
 4. Odpis aktu oskarżenia.
 5. Odpis wyroku.
 6. Pismo o przekazaniu akt do archiwum.

c) Sprawa agenturalna na grupę osób: systematyzacja akt zamieszczona w instrukcji 
KdsBP o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego i ewidencji operacyjnej 
z 1955 r.54

53 AIPN By, 084/414, t. 2, Teczka kontrolna sprawy agenturalnego opracowania [sic!] krypt. „Dru-
karz” dotycząca Zygmunta Bobina, s. Franciszka, i innych, podejrzanych o to, że jako byli członkowie 
tajnych organizacji i PSZ na Zachodzie w okresie okupacji hitlerowskiej szerzą wrogą propagandę na te-
renie RSW w Bydgoszczy, 1949–1955.

54 AIPN By, 077/341, t. 1, Załącznik nr 4 do Instrukcji nr 03/55 KdsBP o zasadach prowadzenia roz-
pracowania agenturalnego i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa PRL, 11 III 1955 r., s. 23.
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Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów znajdujących się w sprawie.
 3. Postanowienie o założeniu sprawy.
 4. Arkusze rejestracyjne każdej rozpracowywanej osoby.
 5. Wykaz kontaktów rozpracowywanych osób.
 6. Wykaz agentury wykorzystywanej w sprawie.
 7. Schemat kontaktów rozpracowywanych osób oraz agentury wykorzystywanej 

w sprawie.
 8. Plan przedsięwzięć operacyjnych.
 9. Notatki i memoranda sporządzone na podstawie materiałów sprawy, dokumenty 

sprawozdawcze oraz wytyczne jednostek nadrzędnych.
10. Postanowienie o zakończeniu sprawy.
Rozdział II
 1. Doniesienia agenturalne.
 2. Materiały z ustaleń i obserwacji.
 3. Materiały techniki operacyjnej.
Rozdział III
 1. Materiały oficjalne (artykuły z prasy, doniesienia obywatelskie itp.).
 2. Materiały archiwalne (polskich władz przedwojennych, niemieckich władz 

okupacyjnych, jak również wcześniejsza własna dokumentacja, czyli tzw. materiały 
wstępne).

 3. Egzemplarze nielegalnych wydawnictw.
 4. Materiały śledztwa.
 5. Odpis wyroku.
Rozdział IV
 1. Korespondencja.
 2. Karty E-15 z rezultatami sprawdzeń.

d) Sprawa agenturalno-śledcza: systematyzacja akt zamieszczona w instrukcji KdsBP 
o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego i ewidencji operacyjnej z 1955 r.55

Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów znajdujących się w sprawie.
 3. Postanowienie o założeniu sprawy.
 4. Arkusze rejestracyjne każdej rozpracowywanej osoby.
 5. Notatki i memoranda w sprawie.
 6. Wykaz agentury wykorzystywanej w sprawie.
 7. Schemat kontaktów rozpracowywanych osób oraz agentury wykorzystywanej 

w sprawie.
 8. Plan przedsięwzięć operacyjnych.
 9. Sprawozdawczość oraz wytyczne jednostek nadrzędnych.
10. Postanowienie o zakończeniu sprawy.

55 AIPN By, 077/341, t. 1, Załącznik nr 4a do Instrukcji nr 03/55 KdsBP o zasadach prowadzenia roz-
pracowania agenturalnego i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa PRL, 11 III 1955 r., s. 22.
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Rozdział II
 1. Doniesienia agenturalne.
 2. Materiały z ustaleń i obserwacji.
 3. Materiały techniki operacyjnej.
Rozdział III
 1 Materiały dochodzenia.
 2. Orzeczenia biegłych i inne ekspertyzy.
 3. Dowody rzeczowe.
 4. Materiały z przewodu sądowego.
 5. Odpis wyroku.
Rozdział IV
 1. Korespondencja.
 2. Karty E-15 z rezultatami sprawdzeń.

e) Sprawa agenturalna na osobę i agenturalno-poszukiwawcza: systematyzacja akt 
zamieszczona w instrukcji KdsBP o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego 
i ewidencji operacyjnej z 1955 r.56

Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów.
 3. Postanowienie o założeniu sprawy.
 4. Dane orientacyjne dotyczące poszukiwań.
 5. Wykaz kontaktów rozpracowywanej (poszukiwanej) osoby.
 6. Wykaz agentury wykorzystywanej w sprawie.
 7. Plany przedsięwzięć agenturalno-operacyjnych.
 8. Notatki i memoranda w sprawie. Sprawozdawczość, dokumenty i wytyczne 

jednostek nadrzędnych.
 9. Postanowienie o zakończeniu sprawy.
Rozdział II
 1. Doniesienia agenturalne.
 2. Materiały z ustaleń i obserwacji.
 3. Materiały techniki operacyjnej.
Rozdział III
 1. Materiały oficjalne (artykuły z prasy, doniesienia obywatelskie itp.).
 2. Materiały archiwalne (polskich władz przedwojennych, niemieckich władz 

okupacyjnych, jak również wcześniejsza dokumentacja własna, czyli tzw. materiały 
wstępne).

 3. Egzemplarze nielegalnych wydawnictw.
 4. Materiały śledztwa.
 5. Odpis wyroku.
Rozdział IV
 1. Korespondencja.
 2. Karty E-15 z rezultatami sprawdzeń.

56 Ibidem, Załącznik nr 4b do Instrukcji nr 03/55 KdsBP o zasadach prowadzenia rozpracowania agen-
turalnego i ewidencji operacyjnej w organach bezpieczeństwa PRL, 11 III 1955 r., s. 22.
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f) Sprawa agenturalnego sprawdzenia: systematyzacja akt zamieszczona na zakład-
kach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-77) – akta z połowy 
lat pięćdziesiątych57.

Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 3. Raport o założeniu sprawy.
 4. Wykaz osób podejrzanych o prowadzenie wrogiej działalności.
 5. Wykaz agentury wykorzystywanej w sprawie.
 6. Plany przedsięwzięć agenturalno-operacyjnych.
 7. Sprawozdania i notatki dotyczące sprawy.
 8. Postanowienie o zakończeniu (zaniechaniu, przekształceniu) sprawy.
Rozdział II
 1. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 2. Doniesienia agenturalne, korespondencja i inne dokumenty układane w porządku 

chronologicznym.

g) Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna: systematyzacja akt zamieszczona na zakład-
kach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-78) – akta z połowy 
lat pięćdziesiątych58.

Rozdział I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 3. Postanowienie o założeniu sprawy.
 4. Wykaz kontaktów obserwowanej osoby.
 5. Wykaz agentury wykorzystywanej w sprawie.
 6. Ramowy plan obserwacji.
 7. Okresowe oceny materiałów dotyczące zachowania się obserwowanej osoby.
 8. Postanowienie o zaniechaniu (przekształceniu) sprawy.
Rozdział II
 1. Spis dokumentów znajdujących się w rozdziale.
 2. Doniesienia agenturalne.
 3. Materiały uzyskane w toku obserwacji (wywiady, ustalenia, technika operacyjna).
 4. Karty E-15 z rezultatami sprawdzenia (przechowywane w kopertach).

h) Sprawa rozpracowania operacyjnego: systematyzacja akt zamieszczona na za-
kładkach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-73) – akta z lat 
sześćdziesiątych59.

57 AIPN By, 044/429, Sprawa agenturalnego sprawdzenia krypt. „Literat” dotycząca Leona Lebeka, 
skazanego za nielegalne przekroczenie granicy i podejrzanego o współpracę z wywiadem francuskim, 
1959 r.

58 AIPN By, 044/425, t. 1, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna krypt. „Jednostka” dotycząca Okta-
wiana Klasse-Oda, podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z wywiadem angielskim, 1961–1962.

59 AIPN By, 044/596, t. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Obserwator”. Materiały ope-
racyjne w związku z anonimem, który 16 I 1964 r. wpłynął do redakcji „Gazety Pomorskiej”, 1964–1966.
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Część I
 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów.
 3. Wniosek o założenie sprawy.
 4. Arkusze rejestracyjne każdej rozpracowywanej osoby.
 5. Wykaz kontaktów rozpracowywanych osób.
 6. Wykaz tajnych współpracowników wykorzystywanych w sprawie.
 7. Schemat kontaktów rozpracowywanych osób, łączności między rozpracowywa-

nymi oraz tajnych współpracowników wykorzystywanych w sprawie.
 8. Wytyczne jednostek nadrzędnych i przełożonych.
 9. Memorandum.
10. Plany przedsięwzięć operacyjnych.
11. Sprawozdania i notatki dotyczące sprawy.
12. Postanowienie o zakończeniu sprawy.
Część II
 1. Spis dokumentów.
 2. Doniesienia tajnych współpracowników.
 3. Materiały z ustaleń.
 4. Materiały z obserwacji.
 5. Materiały techniki operacyjnej.
 6. Wykaz materiałów techniki operacyjnej nieprzedstawiających zasadniczej war-

tości operacyjnej, które nie zostały załączone do sprawy.
 7. Materiały z ekspertyzy.
Część III
 1. Spis dokumentów.
 2. Materiały oficjalne (artykuły z prasy, doniesienia obywatelskie i inne).
 3. Materiały archiwalne.
 4. Egzemplarze nielegalnych wydawnictw.
 5. Materiały śledztwa.
 6. Odpis wyroku.
Część IV
 1. Spis dokumentów.
 2. Korespondencja.
 3. Karty E-15 z wynikami sprawdzenia (przechowuje się w kopercie).

i) Sprawa obserwacji operacyjnej: systematyzacja akt zamieszczona na zakładce 
stanowiącej spis treści (symbol druku EO-78) – akta z lat sześćdziesiątych60.

 1. Karta kontrolna.
 2. Spis dokumentów znajdujących się w teczce.
 3. Wniosek o założenie sprawy.
 4. Wykaz osób przechodzących w sprawie.
 5. Wykaz tajnych współpracowników wykorzystywanych w sprawie.

60 AIPN By, 044/265, t. 2, Sprawa obserwacji operacyjnej krypt. „Matryca” dotycząca Stefanii Kor-
sak, która utrzymywała kontakty z nielegalną drukarnią, 1962–1966.
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 6. Materiały operacyjne i inne dokumenty (układa się w porządku chronologicznym).
 7. Wniosek o zakończenie (zaniechanie, przekształcenie) sprawy.

j) Sprawa operacyjnego sprawdzenia: systematyzacja akt zamieszczona na zakład-
kach dzielących teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-77) – akta z lat 
siedemdziesiątych61.

Rozdział I
 1. Spis zawartości.
 2. Karty kontrolne.
 3. Wykaz TW i kontaktów operacyjnych wykorzystywanych w sprawie.
 4. Wniosek o wszczęcie sprawy.
 5. Arkusz informacyjny.
 6. Kronika sprawy.
 7. Wykaz kontaktów osoby (osób) rozpracowywanej.
 8. Plany przedsięwzięć operacyjnych, okresowe analizy materiałów, wytyczne 

jednostek nadrzędnych.
 9. Wniosek o zakończenie sprawy.
Rozdział II
Kompletowane w porządku chronologicznym materiały uzyskane w trakcie prowa-

dzenia sprawy, np.: informacje tajnych współpracowników, kontaktów operacyjnych, 
notatki z rozmów oficjalnych i poufnych, odpisy ważniejszych protokołów przesłu-
chań, opinie biegłych i specjalistów; komunikaty Biura (Wydziału) „B”, materiały 
biur (wydziałów) „W” i „T”, wyciągi z materiałów archiwalnych, wyniki sprawdzeń 
w kartotekach i rejestrach, korespondencja itp.

k) Sprawa operacyjnego sprawdzenia: systematyzacja akt zamieszczona na okładce 
teczki (symbol druku EO-77/79 i EO-77/84) – akta z lat osiemdziesiątych62 (Rozdział II –  
układ dokumentów identyczny jak w latach siedemdziesiątych).

Rozdział I
 1. Wniosek o wszczęcie sprawy.
 2. Kwestionariusz osoby sprawdzanej.
 3. Wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie.
 4. Wykaz osób przechodzących w sprawie.
 5. Okresowe streszczenia sprawy, analizy, plany operacyjnych przedsięwzięć itp.
 6. Wykaz osób, które zapoznały się z materiałami.
 7. Wniosek dotyczący zakończenia (zaniechania) sprawy.

l) Sprawa operacyjnego rozpracowania: systematyzacja akt zamieszczona na 
okładce teczki (symbol druku EO-73/78 i EO-73/85) – akta z lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych63.

61 AIPN By, 044/643, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kreślarz” dotycząca Dariusza Re-
kowskiego, imię ojca: Gerard, ur. 20 XII 1960 r. Materiały operacyjne wytworzone w związku z ujaw-
nieniem w mieszkaniu ww. w Chojnicach 18 ulotek o treści antykomunistycznej, 1976–1978.

62 AIPN By, 044/1266, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Mustang” dotycząca złej polityki 
płacowej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Szczeglinie, 1984–1985.

63 AIPN By, 081/654, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Szatnia” dotycząca kolportażu 
antypaństwowych ulotek w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów „Prefabet” w Kurzętniku, 1983–1984.
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Rozdział I
 1. Wniosek o wszczęcie sprawy.
 2. Kwestionariusz osoby sprawdzanej.
 3. Wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie.
 4. Wykaz kontaktów.
 5. Okresowe streszczenia sprawy, analizy, plany operacyjnych przedsięwzięć itp.
 6. Wykaz osób, które zapoznały się z materiałami.
 7. Wniosek dotyczący zakończenia (zaniechania) sprawy.
Rozdział II
Materiały o istotnym znaczeniu dla sprawy – uzyskane drogą operacyjną i oficjalną, 

które charakteryzują przestępczą działalność osoby (osób) rozpracowywanej, mogące 
być wykorzystane w postępowaniu karnym.

 1. Informacje osobowych źródeł informacji.
 2. Okresowe analizy komunikatów Biura (Wydziału) „B”.
 3. Okresowe analizy materiałów techniki operacyjnej.
 4. Okresowe analizy materiałów Biura (Wydziału) „W”.
 5. Wydawnictwa zagraniczne i publikacje nielegalne.
 6. Wyciągi z materiałów archiwalnych, odpisy wyroków, protokołów przesłuchań, 

spraw zrealizowanych (zaniechanych) itp.

Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Szatnia”, 
spis zawartości z podziałem na rozdziały zamieszczony 

na wewnętrznej stronie okładki. AIPN By, 081/654
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 7. Wyniki ekspertyz, opinie biegłych i specjalistów.
 8. Korespondencja oraz notatki przekazywane innym jednostkom.

ł) Kwestionariusz ewidencyjny: systematyzacja akt zamieszczona na okładce teczki 
(symbol druku EO-17/8) – akta z lat osiemdziesiątych64.

 1. Wniosek o założenie kwestionariusza ewidencyjnego.
 2. Kronika ważniejszych informacji i dokonanych czynności.
 3. Wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie.
 4. Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego.

m) Teczka ewidencji operacyjnej na księdza: systematyzacja akt wprowadzona 
instrukcją MSW z 1963 r.65

Część I
 1. Spis zawartości.
 2. Kwestionariusz personalny.
 3. Wyniki sprawdzenia w Biurze „C” MSW, KG MO i Rejestrze Skazanych Minister-

stwa Sprawiedliwości – księdza oraz osób figurujących w kwestionariuszu personalnym.
 4. Wzory pisma maszynowego maszyn stanowiących własność księdza oraz ma-

szyn, do których ma dostęp w parafii.
 5. Fotokopie ankiety personalnej z Biura Dowodów Osobistych.
 6. Wykaz tajnych współpracowników i kontaktów obywatelskich posiadających 

dotarcie do figuranta (wpisane tylko pseudonimy).
Część II
 1. Spis zawartości.
 2. Arkusz kronikarski bieżących materiałów operacyjnych.
 3. Arkusz kronikarski z dokumentów: „W”, PT, PP, Biura „B” itp.
 4. Plany przedsięwzięć wynikające z potrzeb operacyjnego rozpracowania figuranta.

n) Teczka ewidencji operacyjnej na parafię: systematyzacja akt wprowadzona za-
rządzeniem MSW z 1963 r.66

Część I
 1. Spis zawartości.
 2. Notatka z rozpoznania parafii do czasu założenia teczki.
 3. Szkic sytuacyjny wsi lub ulic (w miastach) należących do parafii.
 4. Fotografie obiektów parafialnych i sakralnych.
 5. Wykaz placówek zakonnych z dokładnymi adresami oraz spisami imiennymi 

zamieszkałych w nich zakonników i zakonnic.
 6. Wykaz kaplic i sanktuariów z określeniem miejsca ich położenia.
 7. Wykaz punktów katechetycznych z dokładnymi adresami.
 8. Wykaz miejsc odpustowych z datami odpustu.

64 AIPN By, 044/1686, Kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Wenus” dotyczący spowodowania nad-
użyć finansowych w Pomorskim Przedsiębiorstwie Eksportu Budownictwa „Interbud” w Bydgoszczy, 
1985–1989.

65 AIPN By, 077/677, t. 1, Instrukcja nr 002/63 MSW w sprawie prowadzenia ewidencji i dokumen-
towania działalności kleru katolickiego, 6 VII 1963 r., s. 5–6.

66 Ibidem, s. 6–7.
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 9. Wykaz i stan majątku parafialnego.
10. Wykaz członków rady (komitetu) parafialnej z uwzględnieniem miejsca pracy, 

zajmowanego stanowiska i przynależności organizacyjnej.
11. Wykaz organizacji katolickich i spisy aktywu kierowniczego.
12. Wykaz innych wyznań i spisu aktywu kierowniczego.
13. Wykaz tajnych współpracowników i kontaktów obywatelskich Służby Bezpie-

czeństwa na terenie parafii (pseudonimami).
14. Wzory pieczątek i pisma maszyn używanych przez urząd parafialny.
15. Materiały dotyczące duszpasterstwa stanowo-zawodowego.
Część II
 1. Spis zawartości.
 2. Karty E-15 z wynikami sprawdzenia w Biurze „C” MSW i KG MO osób figu-

rujących w części I teczki.
 3. Arkusz kronikarski bieżących materiałów operacyjnych.
 4. Plany przedsięwzięć wynikających z potrzeb operacyjnych.

o) Teczka ewidencji operacyjnej na biskupa: systematyzacja akt wprowadzona 
zarządzeniem MSW z 1963 r.67

Część I
 1. Kwestionariusz personalny.
 2. Wyniki sprawdzenia biskupa oraz osób figurujących w kwestionariuszu perso-

nalnym w Biurze „C”, KG MO i Rejestrze Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości.
 3. Fotokopia ankiety personalnej z Biura Dowodów Osobistych.
 4. Arkusz kronikarski bieżących materiałów operacyjnych.
Część II
 1. Plany, opisy i wyposażenie techniczne zajmowanego przez biskupa budynku.
 2. Wzory pisma maszynowego, maszyn pozostających w zasięgu biskupa.
 3. Wykaz tajnych współpracowników i kontaktów obywatelskich (pseudonimy).
 4. Plany przedsięwzięć wynikające z potrzeb rozpracowania operacyjnego biskupa.
 5. Sprawozdania i notatki z wykonania przedsięwzięć operacyjnych.
Część III
 1. Materiały operacyjne.
 2. Materiały operacyjne dotyczące członków rodziny i znajomych biskupa.
 3. Korespondencja.

3) Akta postępowań przygotowawczych

Wszczynanie spraw dochodzeniowo-śledczych było logiczną konsekwencją pro-
wadzonych wcześniej działań operacyjnych. W początkowym okresie funkcjonowania 
aparatu bezpieczeństwa częstym zjawiskiem było rozpoczynanie śledztwa bez dostatecz-
nego materiału dowodowego. Podczas dochodzenia Wydział Śledczy  współpracował 
z jednostką operacyjną, która wcześniej prowadziła daną sprawę, a nadzór nad postę-
powaniem sprawowała odpowiednia prokuratura. Lakoniczne instrukcje dotyczące 

67 AIPN By, 077/677, t. 1, Instrukcja nr 005/63 MSW o zasadach i trybie ewidencji i dokumentacji 
działalności biskupów, 23 XII 1963 r., s. 22–24.
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trybu postępowania w czasie realizowania spraw dochodzeniowych68 oraz niezbyt 
profesjonalna kadra oficerów śledczych miały negatywny wpływ na prowadzenie akt 
postępowań przygotowawczych.

Sytuacja ta od końca lat pięćdziesiątych stopniowo zaczęła się poprawiać. W 1969 r. 
wprowadzono tymczasową instrukcję dotyczącą pracy dochodzeniowo-śledczej Milicji 
Obywatelskiej69. Zastępowała ona wiele wcześniejszych normatywów i regulowała 
wszelkie sprawy związane ze śledztwami i dochodzeniami. Przedstawione w niej sposo-
by zakładania i prowadzenia akt postępowań przygotowawczych zostały potwierdzone 
we wprowadzonej w 1976 r. nowej instrukcji  dochodzeniowo-śledczej70. Oba dokumenty 
przeznaczone były dla Służby Milicji, można jednak domniemywać, że obowiązywały 
one również w Wydziale Śledczym Służby Bezpieczeństwa.

Funkcjonariusz prowadzący śledztwo zakładał teczkę akt głównych i teczkę akt kontrol-
nych. Akta główne po zakończeniu śledztwa przekazywano prokuraturze. Akta kontrolne 
oraz akta główne spraw umorzonych i tych, w których nie zdołano zebrać dostatecznego 
materiału dowodowego, składano w archiwum. Sprawom o nieskomplikowanym charakte-
rze oraz takim, w których aktem oskarżenia objęta była pojedyncza osoba, nadawano układ 
chronologiczny. Sprawy bardziej złożone układano systemem rzeczowo-chronologicznym.

W toku prowadzenia postępowania Wydział Śledczy – jak już wspomniano – współ-
pracował z jednostką operacyjną, która wcześniej rozpracowywała agenturalnie daną 
sprawę. Informacje uzyskane drogą operacyjną teoretycznie nie mogły znajdować się 
w aktach dochodzeniowo-śledczych, w praktyce jednak – szczególnie akta kontrolne –  
niejednokrotnie zawierały znaczne ilości takich materiałów71.

Często do akt śledczych dołączone są dowody rzeczowe. Dotyczy to przede wszyst-
kim drobnych przedmiotów, anonimów, nielegalnych wydawnictw i ulotek. Czasami 
sprawa zawiera wiele takich dowodów, które są przechowywane w teczkach lub ko-
pertach72. Do każdej jednostki zawierającej tylko dowody rzeczowe należy założyć 
oddzielny spis zawartości.

Sugerowany sposób układania materiałów archiwalnych gromadzonych w sprawach 
postępowań przygotowawczych:

a) Sprawa śledcza na pojedynczą osobę, akta główne: systematyzacja akt wprowa-
dzona rozkazem KdsBP z 1955 r.73

 1. Spis dokumentów znajdujących się w sprawie.

68 AIPN By, 043/1, Instrukcja RBP o trybie postępowania przy prowadzeniu dochodzeń przez wła-
dze bezpieczeństwa, 30 XI 1944 r., b.p.

69 AIPN By, 077/363, Tymczasowa instrukcja dochodzeniowo-śledcza Służby Milicji Obywatelskiej. 
Rozkaz nr 18/69 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej, 27 XII 1969 r., s. 122–126.

70 AIPN Sz, 0012/368, Instrukcja dochodzeniowo-śledcza Milicji Obywatelskiej. Zarządzenie nr 55 
MSW w sprawie prowadzenia przez Milicję Obywatelską postępowań przygotowawczych, 19 VII 1976 r., 
s. 117–122.

71 AIPN By, 070/4345, Akta kontrolne sprawy śledczej dotyczącej odnalezienia składu broni w koś-
ciele w Sępólnie Krajeńskim, 1960–1961.

72 Zob. AIPN By, 082/143, Akta kontrolne śledztwa przeciwko Bolesławowi Niklaszewskiemu w spra-
wie gromadzenia i kolportażu na terenie Wąbrzeźna wydawnictw zawierających treści antypaństwowe, 
1980–1981.

73 AIPN By, 077/341, t. 1, Rozkaz nr 026/55 KdsBP dotyczący uporządkowania pracy śledczej i prze-
strzegania praworządności (wzór nr 12), 10 V 1955 r., s. 107.
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 2. Postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz materiały, które stanowią podstawę 
do wszczęcia sprawy.

 3. Materiały dokumentujące aresztowanie i rewizję.
 4. Protokoły przesłuchań aresztowanego.
 5. Protokoły przesłuchań świadków.
 6. Protokoły konfrontacji świadków i podejrzanych.
 7. Postanowienia o wykonaniu ekspertyz oraz załączeniu do sprawy dowodów 

rzeczowych, oświadczenia i wnioski podejrzanego oraz dokumentacja charakteryzująca 
jego osobę.

 8. Wnioski i postanowienia o przedłużeniu aresztu tymczasowego, jak również 
o zawieszeniu śledztwa.

 9. Postanowienie o zakończeniu śledztwa i protokoły zapoznania podejrzanego 
z materiałami śledztwa, akt oskarżenia.

b) Sprawa śledcza na grupę osób, akta główne: systematyzacja akt wprowadzona 
rozkazem KdsBP z 1955 r.74

 1. Spis dokumentów znajdujących się w sprawie.
 2. Wykaz aresztowanych.
 3. Postanowienie o wszczęciu śledztwa i materiały, które stanowiły podstawę do 

założenia sprawy.
 4. Postanowienie o przyjęciu sprawy.
 5. Na każdego aresztowanego osobno:
 – materiały dokumentujące aresztowanie i rewizję, ankieta aresztowanego i pro-

tokoły przesłuchań w porządku chronologicznym,
 – protokoły przesłuchań świadków dotyczące wszystkich aresztowanych, protokoły 

konfrontacji i wszystkie inne dokumenty przewidziane w systematyzacji materiałów 
w sprawach na jedną osobę.

c) Sprawa śledcza, akta kontrolne: systematyzacja akt zamieszczona w instrukcji 
MSW o zasadach postępowania jednostek Służby Bezpieczeństwa przy rejestracji 
i ewidencji spraw dochodzeniowo-śledczych z 1957 r.75

 1. Odpis postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa.
 2. Odpis postanowienia prokuratury o tymczasowym aresztowaniu lub zastosowaniu 

innego środka zapobiegawczego.
 3. Odpis postanowień o zarządzeniu rewizji.
 4. Odpis protokołu rewizji i dokumenty świadczące o przekazaniu przedmiotów 

zakwestionowanych podczas rewizji.
 5. Odpis dokumentów dotyczących zakończenia dochodzenia lub śledztwa.
 6. Inne materiały wskazane przez osobę prowadzącą śledztwo.
 7. Odpis aktu oskarżenia i prawomocnego wyroku sądowego.

74 Ibidem.
75 AIPN By, 077/359, Instrukcja nr 002/57 MSW o zasadach postępowania jednostek Służby Bez-

pieczeństwa przy rejestracji i ewidencji spraw dochodzeniowych i śledczych oraz osób zatrzymanych 
i aresztowanych, 17 VIII 1957 r., s. 80.
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d) Sprawa śledcza o nieskomplikowanym charakterze oraz taka, w której występuje 
pojedyncza osoba, akta główne: systematyzacja akt zamieszczona w zarządzeniu MSW 
o zasadach prowadzenia postępowania przygotowawczego z 1976 r.76

Akta układano chronologicznie według kolejności daty i godziny ich sporządzenia 
lub wpływu.

e) Sprawa śledcza w sprawach grupowych, akta główne: systematyzacja akt zamiesz-
czona w zarządzeniu MSW o zasadach prowadzenia postępowania przygotowawczego 
z 1976 r.77

 1. Dokumenty stanowiące podstawę wszczęcia postępowania ułożone w porządku 
chronologicznym.

 2. Dokumenty każdego aresztowanego ułożone osobno w kolejności występowania 
w akcie oskarżenia:

 – postanowienie o przedstawieniu zarzutów,
 – postanowienie o zarządzeniu przeszukania,
 – karta zatrzymania,
 – postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, przedłużeniu lub uchyleniu aresz-

towania bądź postanowienie o zastosowaniu innego środka zapobiegawczego,
 – nakaz przyjęcia do więzienia,
 – protokół tymczasowego zajęcia ruchomości,
 – zapytanie o karalność, opinie z miejsca pracy itp.,
 – pełnomocnictwa,
 – protokoły przesłuchań, konfrontacji i inne dokumenty procesowe dotyczące 

podejrzanego.
 3. Protokoły przesłuchań świadków i biegłych grupuje się chronologicznie w innych 

tomach.
 4. Protokoły kontroli przeszukania i oględzin, wyniki ekspertyz oraz inne dowody 

grupuje się oddzielnie w innych tomach.
 5. Postanowienie o zamknięciu postępowania przygotowawczego zamieszczone 

na końcu ostatniego tomu.

f) Sprawa śledcza, akta kontrolne: systematyzacja akt zamieszczona w zarządzeniu 
MSW o zasadach prowadzenia postępowania przygotowawczego z 1976 r.78 W porządku 
chronologicznym układa się następujące dokumenty:

 1. Materiały rejestracyjno-sprawdzające.
 2. Odpisy postanowień o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu 

i innych postępowań.
 3. Kopie wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego.
 4. Odpisy lub kopie protokołów przesłuchań podejrzanych i świadków.
 5. Oryginały lub kopie notatek z czynności operacyjnych albo dochodzeniowo-

-śledczych.

76 AIPN Sz, 0012/368, Instrukcja dochodzeniowo-śledcza Milicji Obywatelskiej. Zarządzenie nr 55 
MSW w sprawie prowadzenia przez Milicję Obywatelską postępowań przygotowawczych, 19 VII 1976 r., 
s. 118.

77 Ibidem.
78 Ibidem, s. 120.
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 6. Odpisy dokumentów związanych z zabezpieczeniem depozytów.
 7. Plany śledztwa lub dochodzenia wraz ze schematami powiązań przestępczych 

i wykazami postępowań.
 8. Kopie notatek i informacji sporządzonych dla komórek organizacyjnych MO, 

jednostek nadrzędnych lub innych urzędów i instytucji.
 9. Kopie spisu dokumentów zawartych w aktach głównych przekazanych do pro-

kuratury oraz kopie oskarżenia lub postępowania o umorzeniu sprawy.
10. Dokumentacja związana z pobytem podejrzanych w areszcie i przekazaniem 

ich do więzienia.
11. Kopie wszelkich innych pism wysłanych w toku postępowania oraz otrzymanych 

w związku z określonym postępowaniem, jeżeli nie zostały dołączone do akt głównych.

4) Sprawy obiektowe i zagadnieniowe

Inną grupę materiałów archiwalnych przedstawiającą pracę operacyjną organów 
bezpieczeństwa stanowią sprawy obiektowe. W początkowym okresie tę formę pracy 
operacyjnej nie nazywano „sprawą”, a w zależności od charakteru rozpatrywanego 
problemu używano terminu „teczka obiektowa” lub „teczka zagadnieniowa”. Zakła-
dano je w celu skoncentrowania i uporządkowania stanu pracy operacyjnej dotyczącej 
dowolnego zagadnienia, problemu czy szeroko rozumianego obiektu, którym mogła 
być zarówno tajna organizacja niepodległościowa czy ambasada któregoś z krajów 
zachodnich, jak i przedsiębiorstwo gospodarki narodowej. Teczki obiektowe i zagad-
nieniowe nie były jedną z kategorii spraw operacyjnych, ponieważ nie służyły do 
rozpracowywania i rejestrowania w ewidencji operacyjnej konkretnych osób. Zmieniła 
to dopiero instrukcja z 1960 r., na mocy której teczki obiektowe włączono do kategorii 
spraw operacyjnych79.

Teczki, a potem sprawy obiektowe prowadzono w sposób bardzo pragmatyczny. 
Instrukcje zalecały, aby odzwierciedlały one zawsze aktualną sytuację operacyjną. W ten 
sposób dopuszczano do włączania kopii potrzebnych dokumentów z innych spraw ope-
racyjnych i na odwrót, usuwano z teczki materiały nieaktualne, by następnie przekazać 
je do archiwum lub protokolarnie zniszczyć. Można przypuszczać, że w zależności od 
rodzaju prowadzonej sprawy w różny sposób układano zgromadzone w teczce materiały. 
Niektóre sprawy obiektowe prowadzono przez wiele lat, niekiedy liczą one kilkanaście 
tomów na pozór luźno ze sobą powiązanej dokumentacji80. W takim przypadku odtwo-
rzenie układu pierwotnego nadanego w registraturze może odbyć się poprzez analogię 
do innej, zachowanej w lepszym stanie sprawy o podobnym charakterze. Gdy i to okaże 
się niemożliwe, pozostaje nam tylko nadanie dokumentacji prawdopodobnego układu 
rzeczowo-chronologicznego. Należy przy tym pamiętać, że porządkuje się sprawę, a nie 
teczkę. Dopuszczalne zatem powinno być przemieszczanie materiałów archiwalnych 
między poszczególnymi tomami opracowywanej dokumentacji.

Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych sprawy obiektowe przybrały bardziej 
przejrzysty i jednolity charakter. Wprowadzono jednakową rzeczową systematyzację 

79 AIPN By, 077/342, t. 1, Zarządzenie nr 0121/60 MSW w sprawie nowych przepisów o podstawo-
wych środkach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, 2 VII 1960 r., s. 144.

80 L. Graduszewski, op. cit., s.120–121.
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 materiałów zgromadzonych w teczkach rozpracowań obiektowych, taką samą dla 
wszystkich rodzajów spraw – bez względu na ich zabarwienie tematyczne.

Sugerowany układ materiałów gromadzonych w sprawach (teczkach) obiektowych:
a) Teczka zagadnieniowa dotycząca kontroli operacyjnej kleru świeckiego: syste-

matyzacja akt zawarta w instrukcji nr 1 kierownika Wydziału V WUBP w Bydgoszczy 
z 1946 r.81

Teczka I – zawierała materiały oficjalne (postanowienie o założeniu sprawy, struk-
tura, historia i charakterystyka obiektu itp.).

Teczka II – charakteryzowała sieć agenturalną (plany wprowadzenia, spis istniejącej 
agentury i jej charakterystyka, grafik spotkań).

Teczka III – ewidencjonowała element przestępczy wśród księży i osób związanych 
z Kościołem.

Teczka IV – opisywała przedsięwzięcia operacyjne (plany pracy, kopie dokumentacji 
z akt operacyjnych).

Teczka V – zawierała korespondencję operacyjną.
Teczka VI – ewidencjonowała przestępczą działalność księży i osób związanych 

z Kościołem.
Teczka VII – ewidencjonowała tzw. księży patriotów, kandydatów i tajnych współ-

pracowników.

b) Teczka zagadnieniowa dotycząca kontroli operacyjnej parafii i zakonów różnych 
wyznań religijnych: systematyzacja akt zawarta w schemacie prowadzenia teczki obiek-
towej z końca lat czterdziestych82.

Część I – dane oficjalne (postanowienie o założeniu sprawy, struktura, historia 
i charakterystyka obiektu itp.).

Część II – charakterystyka sieci agenturalnej (plany pracy, kopie dokumentacji z akt 
operacyjnych).

Część III – materiały operacyjne dotyczące działalności i organizacji danego związku 
religijnego oraz materiały na poszczególnych duchownych i osoby związane z Koś-
ciołem.

Część IV – aktualnie prowadzone prace operacyjne.
Część V – instrukcje, wytyczne i korespondencja operacyjna.

c) Sprawa obiektowa dotycząca zwalczania ruchu niepodległościowego: systema-
tyzacja akt zawarta w instrukcji MBP z 1950 r.83

Część I
 1. Postanowienie o założeniu sprawy.
 2. Spis osób przechodzących w sprawie.
 3. Spis agentury i osób rozpracowywanych.
 4. Historia organizacji i jej schemat organizacyjny.
 5. Plany, raporty i okresowe analizy.

81 AIPN By, 069/1139, t. 2, Instrukcja nr 1 Kierownika Wydziału V WUBP w Bydgoszczy na temat 
systemu opracowań kleru świeckiego dla Sekcji 5, 24 III 1946 r., s. 14–16. 

82 AIPN By, 069/242, t. 18, Schemat teczki obiektowej (środowiskowej), b.d., s. 10–11.
83 AIPN By, 043/7, t. 2, Instrukcja MBP o technicznym zakładaniu spraw obiektowych w S[ekcji] 1 

Wydz[iału] III WUBP w Bydgoszczy, 20 XI 1950 r., s. 384–387.
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Część II
 1. Korespondencja ogólna i meldunki specjalne.
Część III
 1. Spisy figurantów, ich dossier i karty E-15.
 2. Kopie doniesień agenturalnych oraz protokoły przesłuchań podejrzanych 

i świadków.
Część IV – materiały na poszczególnych figurantów przebywających na terenie 

działania innych WUBP lub w więzieniu.

d) Sprawa obiektowa zakładana na zakłady pracy: systematyzacja akt zawarta 
w wyjaśnieniu odnośnie do prowadzenia teczek obiektowych z 1953 r.84

Część I
 1. Spis zawartości.
 2. Postanowienie o założeniu sprawy.
 3. Karta kontrolna.
 4. Dane ogólne dotyczące obiektu.
 5. Struktura organizacyjna obiektu.
 6. Spisy pracowników z podziałem na:
 – wywodzących się z reakcyjnych partii,
 – powiązanych z obcym kapitałem,
 – byłych właścicieli i ludzi im oddanych,
 – należących do siatki „dwójki”, Gestapo, Abwehry85 i innych.
Część II
 1. Wykaz elementu wrogiego i podejrzanego.
 2. Spis osób aresztowanych i wykaz osób zatrzymanych w celach profilaktycznych.
 3. Wykaz przejawów wrogiej działalności.
 4. Wykaz kontaktów poufnych.
 5. Sprawozdania o przebiegu rozpracowywania obiektu.
 6. Plany pracy.
Część III
 1. Notatki o akcjach profilaktycznych.

e) Sprawa obiektowa krypt. „Mewa” dotycząca kontroli operacyjnej byłych pilotów 
RAF, 1949–195586.

Część I – postanowienie o zaprowadzeniu sprawy obiektowej.
Część II – wykaz osób przechodzących w sprawie.
Część III – wykaz agentury wykorzystywanej w sprawie.
Część IV – wykaz rozpracowań agenturalnych.
Część V – schematy organizacyjne i sytuacyjne.
Część VI – doniesienia agenturalne.
Część VII – materiały oficjalne.

84 AIPN By, 069/522, Wyjaśnienie odnośnie do prowadzenia teczki opracowania obiektowego udzie-
lone przez naczelnika Wydz[iału] III Departamentu II MBP, 30 V 1953 r., s. 133–154.

85 Chodzi o agentów przedwojennego Oddziału II Sztabu Generalnego/Sztabu Głównego Wojska 
Polskiego.

86 AIPN By, 069/9, Sprawa obiektowa krypt. „Mewa” dotycząca kontroli operacyjnej przebywają-
cych w Inowrocławiu byłych pilotów RAF, 1949–1955.
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Część VIII – korespondencja.
Część IX – raporty o wszczętych i przeprowadzanych rozpracowaniach agenturalnych.

f) Sprawa zagadnieniowa krypt. „Wsteczni” – rozpracowanie operacyjne ducho-
wieństwa katolickiego, 1959–196087.

 1. Ogólna charakterystyka.
 2. Opisy spraw operacyjnych dotyczących danego zagadnienia.
 3. Materiały dotyczące różnych form przeciwdziałania i reagowania na wrogie akty 

ze strony organów bezpieczeństwa.
 4. Materiały wstępne wymagające wyjaśnienia.
 5. Wykaz spraw aktualnie prowadzonych.
 6. Wykaz użytej sieci agenturalnej.

87 AIPN By, 069/1226, Sprawa zagadnieniowa krypt. „Wsteczni” dotycząca kontroli operacyjnej du-
chowieństwa katolickiego na terenie miasta i powiatu mogileńskiego, 1955–1959.

Sprawa obiektowa krypt. „Mewa”, spis zawartości 
obiektu „Mewa”. AIPN By, 069/9
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 7. Plan pracy.
 8. Odpisy meldunków i informacji wysłanych do jednostek nadrzędnych i odpo-

wiednich instancji partyjnych.
 9. Wytyczne i sprawozdania pokontrolne jednostek nadrzędnych.
10. Korespondencja i notatki.

g) Sprawa obiektowa: systematyzacja akt zamieszczona na zakładkach dzielących 
teczkę na poszczególne części (symbol druku EO-150) – akta z lat sześćdziesiątych–
osiemdziesiątych88.

Część I
 1. Spis zawartości.
 2. Karty kontrolne.
 3. Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej.
 4. Charakterystyka operacyjna obiektu (analizowana raz w roku).
 5. Punkty newralgiczne obiektu.
 6. Plan sytuacyjny obiektu.
 7. Działalność innych jednostek biorących udział w zabezpieczeniu obiektu: Służba 

Milicji, WSW, Straż Przemysłowa, ORMO.
Część II
 1. Spis zawartości.
 2. Wykaz tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych.
 3. Wykaz elementu podejrzanego.
 4. Wykaz prowadzonych spraw.
 5. Wykaz osób utrzymujących kontakty z zagranicą.
 6. Wykaz cudzoziemców przyjeżdżających lub utrzymujących kontakty z obiektem.
 7. Wykaz faktów wrogiej działalności.
 8. Wykaz osób dopuszczonych do spraw tajnych.
Część III
 1. Spis zawartości.
 2. Plany przedsięwzięć operacyjnych.
 3. Materiały operacyjne dotyczące obiektu (doniesienia, materiały śledcze itp.).
 4. Karty sprawdzenia w Biurze „C”.
 5. Działalność zapobiegawcza (rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, podjęte 

przeciwdziałania przez administrację obiektu, instancje partyjne).
 6. Działalność represyjna (odpisy wniosków o wszczęcie postępowania przygoto-

wawczego oraz aktów oskarżenia).
Część IV
 1. Spis zawartości.
 2. Materiały oficjalne dotyczące obiektu.
 3. Opracowania, notatki informacyjne i inne materiały uogólniające.
 4. Korespondencja dotycząca obiektu.
 5. Plany obiektu z uwzględnieniem możliwości dotarcia w przypadku naruszenia 

porządku i bezpieczeństwa publicznego.

88 AIPN By, 069/1388, Sprawa obiektowa krypt. „Sezam” dotycząca kontroli operacyjnej Wojewódz-
kiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych i związków producentów rolnych, 1985–1989.
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 6. Odpisy wydawanych opinii dotyczących osób zatrudnionych w obiekcie.
 7. Wniosek dotyczący zakończenia (zaniechania) sprawy.

IV. Akta osobowe funkcjonariuszy SB i MO oraz pracowników cywilnych

W celu dokumentowania przebiegu służby funkcjonariuszom organów bezpieczeń-
stwa i pracownikom cywilnym zakładano teczki akt osobowych. Po zakończeniu służby 
akta osobowe przekazywano do archiwum. Instrukcja z 1968 r. nakazywała rejestrowanie 
akt osobowych w różnych inwentarzach archiwalnych – w zależności od charakteru 
służby i rodzaju zatrudnienia – oznaczonych następującymi symbolami:

V – teczki akt osobowych funkcjonariuszy SB,
VI – teczki akt osobowych funkcjonariuszy MO,
VII – teczki akt pracowników cywilnych89.
Podział ten – odzwierciedlający strukturę nadaną aktom w Wydziale „C” – przyjęła 

Komisja Metodyczna IPN podczas opracowywania inwentarzy archiwalnych. W za-
sobie archiwalnym Delegatury IPN w Bydgoszczy nie ma wyodrębnionego zbioru akt 
pracowników cywilnych, lecz połączono go z aktami osobowymi funkcjonariuszy. 
Równie często mylono przynależność funkcjonariuszy do poszczególnych służb. Sposób 
prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy był identyczny niezależnie od rodzaju 
służby. Akta osobowe pracowników cywilnych różnią się tylko tym, że zamiast rozkazu 
powołania na określone stanowisko zawierają umowy o pracę.

Już w 1945 r. wprowadzono szczegółową instrukcję dotyczącą prowadzenia akt 
osobowych pracowników organów bezpieczeństwa90. Nakazywała ona założenie każ-
demu funkcjonariuszowi oddzielnej, trzyczęściowej teczki akt osobowych, w której:

– część I zawierała dokumenty osobiste i kwalifikacyjne,
– cześć II zawierała materiały opiniodawcze,
– część III dokumentowała przebieg służby.
W początkowym okresie funkcjonowania organów bezpieczeństwa w wojewódz-

twie bydgoskim akta osobowe prowadzono nieco inaczej. Teczkę dzielono na dwie 
części: jawną i tajną. Część jawna zawierała dokumenty osobiste i kwalifikacyjne, 
takie jak: podanie o pracę, życiorys, kwestionariusz personalny, świadectwa potwier-
dzające wykształcenie, wyciągi z akt Urzędu Stanu Cywilnego. Druga część zawierała 
natomiast materiały opiniodawcze i dokumenty przedstawiające przebieg zatrudnie-
nia. Większość akt z tego okresu z powodu dużej rotacji kadr nie zawiera zbyt wiele 
dokumentów świadczących o okresie zatrudnienia91. Dokumentację prowadzono 
niedbale, a duża liczba akt odtworzeniowych świadczy o tym, że teczki ginęły lub 
nie prowadzono ich wcale92. W takich przypadkach dokumenty należy uporządkować 
w układzie chronologicznym.

89 AIPN By, 077/788, t. 3, Instrukcja wprowadzona Zarządzeniem nr 0107/68 MSW z dnia 24 X 1968 r. 
w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi Służby Bezpieczeństwa i Służby Milicji.

90 AIPN By, 077/194, Instrukcja o strukturze i systemie pracy wydziałów personalnych Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, 30 V 1945 r., s. 11–12.

91 Zob. AIPN By, 194/381–382, Akta osobowe funkcjonariuszy.
92 Zob. AIPN By, 194/3554–3558 i AIPN By, 194/3611–3617, Akta osobowe funkcjonariuszy (od-

tworzeniowe).
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Pod koniec lat czterdziestych Wydział Kadr zaczął bardziej skrupulatnie prowadzić 
akta osobowe funkcjonariuszy i przestrzegać wspomnianej już instrukcji z 1945 r. Za-
warty w niej sposób rzeczowej systematyzacji pism potwierdziła instrukcja z 1965 r.93 
Obowiązywał on aż do likwidacji WUSW. Do niektórych akt osobowych dołączano 
dokumentację postępowań przygotowawczych94 i dyscyplinarnych95. Jeżeli nie stanowią 
one oddzielnych jednostek inwentarzowych, ale są wyraźnie wyodrębnione i/lub mają 
oddzielną obwolutę, należy stworzyć z nich oddzielne tomy.

Sposób kompletowania akt osobowych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa:
a) Akta osobowe – systematyzacja akt wprowadzona instrukcją dyrektora Departa-

mentu Kadr MSW w 1965 r.
Rozdział I – Personalia pracownika
 1. Fotografie (przyklejone na okładce).
 2. Podanie o przyjęcie do służby.
 3. Własnoręcznie napisany i podpisany przez funkcjonariusza życiorys.
 4. Ewentualne uzupełnienia i wyjaśnienia do życiorysu.
 5. Ankieta personalna napisana i podpisana przez funkcjonariusza.
 6. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.
 7. Odpisy świadectw ukończenia szkół oraz inne dokumenty dotyczące wykształ-

cenia i posiadanych kwalifikacji.
 8. Świadectwa lekarskie o stanie zdrowia przed wstąpieniem do służby.
 9. Zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy służbowej.
10. Dokument potwierdzający złożenie ślubowania.
11. Życiorys współmałżonka (gdy zawarł małżeństwo w okresie służby).
12. Wyroki sądowe dotyczące rozwodu i orzeczenia o zmianie imion i nazwisk.
Rozdział II – Kontrola specjalna
 1. Skierowanie do pracy.
 2. Referencje.
 3. Opinie z poprzednich miejsc pracy i miejsca zamieszkania.
 4. Sprawdzenia w kartotece ewidencji operacyjnej i w rejestrze skazanych.
 5. Ewentualne dodatkowe sprawdzenia o funkcjonariuszu i rodzinie.
 6. Opinie i zaświadczenia z działalności politycznej i społecznej.
 7. Potwierdzone skargi i oświadczenia obciążające funkcjonariusza.
 8. Odpisy wyroków sądowych dotyczących spraw karnych.
Rozdział III – Przebieg służby i charakterystyki:
 1. Arkusz przebiegu służby.
 2. Arkusz odbytego przeszkolenia.
 3. Wnioski personalne.
 4. Dokumenty dotyczące zatwierdzenia na dane stanowisko (np. uchwały komitetów 

PZPR).
 5. Charakterystyki służbowe i partyjne.

93 AIPN Ka, 0103/64, Instrukcja nr 06/65 MSW w sprawie akt osobowych funkcjonariuszy MO, 
5 VI 1965 r. (baza EZAN).

94 Zob. AIPN By, 90/5334, Akta osobowe funkcjonariusza UB: Wojciech Gajczak, imię ojca: Tade-
usz, ur. 2 XI 1914 r., 1945–1948.

95 AIPN By, 194/3394, Akta osobowe funkcjonariusza MO: Bolesław Wszelak/Wszelaki, imię ojca: 
Antoni, ur. 12 VII 1921 r., 1952–1981. 
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Akta osobowe funkcjonariusza MO, wykaz akt, część jawna.  
AIPN By, 194/381
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Akta osobowe funkcjonariusza MO, wykaz akt, część tajna.  
AIPN By, 194/381
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 6. Odpisy zarządzeń o nagrodach i pochwałach.
 7. Odpisy zarządzeń o udzielonych karach za poważniejsze przewinienia.
 8. Zaświadczenia o ukończeniu szkół i kursów zawodowych MSW i MON.
 9. Raporty funkcjonariusza dotyczące zmiany stosunku służbowego i inne.
10. Orzeczenia komisji lekarskiej o stanie zdrowia funkcjonariusza z okresu służby.

b) Akta osobowe – systematyzacja akt wprowadzona decyzją dyrektora Departa-
mentu Kadr MSW w 1989 r.96 Dokumenty układano podobnie jak w instrukcji z 1965 r.

Rozdział III uzupełniono o bardziej szczegółowe dokumenty związane ze zwolnie-
niem funkcjonariusza ze służby, takie jak:

 1. Raporty lub wnioski personalne o zwolnienie ze służby.
 2. Notatka służbowa z rozmowy dotyczącej zwolnienia.
 3. Pismo dotyczące niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
 4. Pismo o zastrzeżeniu lub odstąpieniu od zastrzeżenia wyjazdów za granicę.
 5. Kopia świadectwa pracy potwierdzającego okres służby w resorcie.
 6. Kopie opinii uwzględniającej okres służby w resorcie.
 7. Karta zwolnienia.
 8.  Kopia zestawienia należności pieniężnych i zaświadczenia o wysokości uposażenia.
 9. Kopie decyzji o ustaleniu prawa do emerytury milicyjnej lub renty inwalidzkiej.
10. Karta zastępcza (umieszczona w kopercie przyklejonej do wewnętrznej strony 

okładki).

V. Akta paszportowe, administracyjne i o charakterze obronnym

Jak już wspomniano, przy opracowywaniu inwentarzy archiwalnych akt wojewódz-
kich urzędów spraw wewnętrznych postanowiono wyodrębnić w osobne serie akta 
administracyjne, paszportowe i dokumentację o charakterze obronnym. Podzielono je 
na podserie według komórek organizacyjnych i poszczególnych urzędów rejonowych. 
Dokumentacja administracyjna stanowi – ze zrozumiałych względów – najbardziej 
zróżnicowaną serię akt. Należą do niej pomoce kancelaryjno-biurowe i ewidencyjne, 
takie jak: dzienniki korespondencyjne, podawcze, rejestracyjne, archiwalne, różnego 
rodzaju rejestry itp., które ze względu na swój charakter i formę fizyczną nie wymagają 
starannego wewnętrznego porządkowania i przywracania im układu pierwotnego. Do tej 
grupy akt zaliczyć można również: prace dyplomowe funkcjonariuszy, kroniki, księgi 
pamiątkowe, charakterystyki nielegalnych organizacji, plany zabezpieczenia terenu na 
wypadek wojny i inne.

Największą jednak grupę dokumentacji administracyjnej stanowią typowe akta spraw. 
Zaliczają się do nich m.in. sprawozdania, meldunki, raporty miesięczne, plany pracy, 
protokoły kontroli, korespondencja, zbiory zarządzeń, instrukcji, wytycznych i rozkazów 
jednostek własnych i nadrzędnych itd. W organach bezpieczeństwa – jak już wspomnia-
no – obowiązywała kancelaria dziennikowa. Porządkowanie tego typu akt polega na 
chronologicznym ułożeniu pism w jednostkach archiwalnych z zachowaniem całości 
danej sprawy zgodnie z układem kancelaryjnym przyjętym w registraturze. Nadajemy 
im układ wewnętrzny zgodny ze spisem zawartości teczki lub spisem spraw. Wielokart-

96 AIPN By, 077/109, Decyzja nr 22 MSW – zasady polityki kadrowej, 30 VI 1989 r., s. 47–49.
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kowe drukowane formularze układamy zgodnie z numeracją stron. Kwestionariusze 
paszportowe często składane są w ten sposób, że pierwsza jest strona trzecia formularza, 
na której funkcjonariusze umieszczali adnotacje o ewentualnym zastrzeżeniu wyjazdu 
za granicę. Jeżeli w jednej teczce zgrupowano oryginał i kopie tej samej dokumentacji, 
należy je wyodrębnić i stworzyć z nich kolejne tomy danej jednostki inwentarzowej97.

Podsumowanie

Zdecydowana większość akt będących w zasobie archiwum Delegatury IPN w Byd-
goszczy nie wymaga żmudnego porządkowania pojedynczych pism i przywracania im 
układu pierwotnego nadanego w registraturze. Niewłaściwy jest jednak całkowity zakaz 
w Instytucie porządkowania akt osobowych źródeł informacji oraz akt operacyjnych, 
śledczych, sądowych i prokuratorskich. Panuje w nim bowiem niezrozumiały kult jed-
nostki archiwalnej. Co prawda, w początkowym okresie wprowadzono nieznaną w ar-
chiwistyce możliwość wielokrotnego podziału jednostki na tomy, te z kolei na podteczki, 
a te na pozycje dodatkowe, by powrócić w końcu do bardziej przejrzystego jednolitego 
podziału na tomy. Przez cały czas zakazane jest jednak łączenie poszczególnych tomów, 
a przecież przedmiotem opracowania jest sprawa, a nie jednostka archiwalna98.

Artykuł nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z porządkowaniem akt 
komunistycznych organów bezpieczeństwa. Skupia się głównie na przedstawieniu syste-
matyzacji pism w jednostkach archiwalnych, zawartych w zarządzeniach i instrukcjach 
dotyczących prowadzenia pracy operacyjnej. Ze względów praktycznych nie omawia 
wszystkich sposobów układania pism zawartych w zakładkach dzielących teczkę na 
poszczególne części. Sugerowana tam systematyzacja, mająca zasadniczy wpływ na 
początkowy etap kształtowania się procesu aktotwórczego, ulegała często drobnym 
modyfikacjom. Wybrano tylko te najbardziej charakterystyczne.

Porządkowanie dokumentacji należy do podstawowych obowiązków archiwistów 
zajmujących się opracowaniem zespołów archiwalnych. Potwierdziła to nawet obowią-
zująca w latach 2002–201899 decyzja naczelnego dyrektora archiwów państwowych, 
która dopuszczała stosowanie uproszczonego opracowania zasobu100. Nie obowiązywała 
ona bowiem podczas opracowywania zespołów archiwalnych władz państwowych 
szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz zespołów zachowanych w stanie szczątko-
wym. Kryteria te spełnia dokumentacja organów bezpieczeństwa PRL. Jej porządkowa-
niem nie powinny zajmować się osoby przypadkowe, ale posiadające wiedzę i pewne 
doświadczenie w opracowywaniu akt Służby Bezpieczeństwa.

97 Zob. przykłady jednostek archiwalnych, w których umieszczono oryginały i kopie tej samej doku-
mentacji: AIPN By, 077/331, Księga poległych funkcjonariuszy MO, UB i ORMO w walce o utrwalenie 
władzy ludowej oraz w czasie i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w latach 1945–
1969 na terenie woj. bydgoskiego, 1969 r.; AIPN By, 048/7–8, Sprawozdania miesięczne szefa PUBP 
w Chełmnie z 1951–1952 r.

98 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, op. cit., s. 65.
99 Zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 I 2018 r. uchylające 

decyzję w sprawie wprowadzenia uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego 
w archiwach państwowych.

100 Decyzja nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 XII 2002 r. wraz z załą-
czonymi wskazówkami metodycznymi dotyczącymi uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego 
przechowywanego w archiwach państwowych.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono czynności związane z porządkowaniem wewnętrznej struktury po-
szczególnych jednostek archiwalnych będących w zasobie Wydziału „C” WUSW w Bydgoszczy, 
Toruniu i we Włocławku, czyli poukładaniem wewnątrz teczki pojedynczych pism i dokumentów. 
Postępowanie to dotyczy niewielkiej części zasobu, przekazanego do archiwum Delegatury IPN 
w Bydgoszczy w formie rozsypu. Proponowane procedury nie odnoszą się do akt zszytych i zabez-
pieczonych przez aktotwórcę pieczęcią pakietową. Szczególną uwagę poświęcono dokumentacji: 
osobowych źródeł informacji, operacyjnej, śledczej i prokuratorskiej. Materiałom tym nadawano 
układ rzeczowo-chronologiczny. Sugerowały go liczne instrukcje i zarządzenia MBP i MSW oraz 
zakładki dzielące teczkę na poszczególne części, które wraz z obwolutą przekazywane były pra-
cownikowi operacyjnemu po zarejestrowaniu danej sprawy operacyjnej.

Słowa kluczowe: akta operacyjne, akta osobowych źródeł informacji, akta prokuratorskie, 
akta śledcze, jednostka archiwalna, opracowanie jednostek archiwalnych, porządkowanie akt, 
systematyzacja.

S u m m a r y

The article discusses activities connected with ordering the internal structure of individual 
archival units in the WUSW Division “C” repositories in Bydgoszcz, Torun and Wloclawek, i.e. the 
arrangement of individual letters and documents within folders. These procedures concern a small 
part of the repository transferred to the archive of the INR Delegation in Bydgoszcz in a disorganized 
state. The proposed procedures do not apply to files stapled together and secured by the record creator 
with a special seal to prevent the unauthorized removal of cards. Special attention was given to the 
following types of documentation: personal sources of information, operational, investigative and 
prosecutorial. These materials were given a material-chronological layout. This was prompted by 
numerous MBP and MSW instructions and directives, as well as markers dividing the folders into 
individual parts; these were handed over together with the dust wrappers to an operational employee 
after registering a given operational case.

Keywords: operational files, personal information source files, prosecutorial files, investigative 
files, archival units, compilation of archival units, file arrangement, systematization.
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Problematyka kształcenia w Polsce archiwistów, a coraz częściej archiwistów i za-
rządców dokumentacji, stanowi przedmiot refleksji od dłuższego czasu. Temu za-
gadnieniu poświęcony był np. 105 numer „Archeionu”1 z 2003 r. W ramach wydzie-

lonego działu „Edukacja” omówiono aktualne kierunki, potrzeby i możliwości, a także 
doświadczenia w zakresie kształcenia archiwistów. Problematyką tą od wielu lat zajmują 
się Wiesława Kwiatkowska (często we współpracy z Waldemarem Chorążyczewskim2),

1 Zob.: D. Nałęcz, Archiwistyka – nowa czy stara dyscyplina nauki?, s. 9–13; I. Mamczak-Gadkow-
ska, Aktualne kierunki kształcenia archiwistów i archiwalnych badań naukowych na świecie w świetle 
badań opublikowanych przez Carola Couture’a, s. 14–22; K. Skupieński, Dyskusja nad perspektywami 
kształcenia archiwistów na polskich uniwersytetach – stadium pytań czy odpowiedzi?, s. 23–41; S. Sier-
powski, Interdyscyplinarna archiwistyka, s. 42–46; J. Krochmal, Kształcenie w zakresie archiwistyki i za-
rządzania dokumentacją współczesną w polskich uczelniach wyższych, s. 47–63; W. Chorążyczewski, 
W. Kwiatkowska, Powołanie specjalności „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” na UMK w kon-
tekście prac nad utworzeniem osobnego kierunku studiów, s. 64–71; W. Pindlowa, Podstawy informacji 
naukowej w programach kształcenia wyższego dla archiwistów, s. 79–83; M. Kocójowa, Elektroniczna 
edukacja dla archiwistów, s. 84–94; J. Chojecka, Edukacyjne doświadczenia niemieckie, s. 95–100.

2 W. Chorążyczewski, W. Kwiatkowska, Kształcenie archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu w latach 1951–2001, „Archiwista Polski” 2001, nr 3–4, s. 54–72; eidem, Koncepcja kierunku 
archiwistyki na uniwersytetach polskich [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. 
Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin, 12–13 września 2002 r., t. 1, red. D. Na-
łęcz, Toruń 2002, s. 381–394; eidem, Powołanie specjalności…, s. 64–71; W. Kwiatkowska, O nowym kie-
runku „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” z perspektywy roku doświadczeń [w:] Archiwa w nowo-
czesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6–8 września 
2007 r., red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 395–409; W. Chorążyczewski, W. Kwiatkow-
ska, Zmiany w nauczaniu archiwistów i zarządców dokumentacji na uniwersytetach polskich w kontekście 
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Alicja Kulecka3 i Irena Mamczak-Gadkowska4 – założycielki Sekcji Edukacji Archiwal-
nej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wcześniej interesowali się tym zagadnie-
niem m.in.: Irena Janosz-Biskupowa, Andrzej Tomczak, Bohdan Ryszewski, Stanisław 

wdrażania procesu bolońskiego, „Res Historica” 2009, z. 28, s. 21–37;  eidem, Sylwetka i kompetencje ab-
solwenta studiów archiwistyki i zarządzania dokumentacją, „Problemy Archiwistyki” 2009, nr 2, s. 4–11; 
eidem, Kierunki zmian w programach nauczania archiwistów w Polsce po podpisaniu Deklaracji Boloń-
skiej [w:] Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu Bolońskiego. 
Materiały konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Zakładu Archi-
wistyki Instytutu Historii UMCS, Lublin, 23–24 października 2008 r., red. I. Mamczak-Gadkowska, Poznań 
2009, s. 51–68; eidem, Model kompetencji zawodowych archiwistów i zarządców dokumentacji: wersja koń-
cowa [w:] Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji: model kompetencji zawodowych. Materiały 
z konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i TNT, Toruń, 2 grud-
nia 2009 r., red. W. Kwiatkowska, Poznań 2010, s. 13–25; W. Kwiatkowska, Udział Sekcji Edukacji Archi-
walnej SAP w opracowaniu serii podręczników do nauczania archiwistyki [w:] Podręczniki archiwalne od 
koncepcji do realizacji, red. W. Kwiatkowska, A. Rosa, Poznań 2012, s. 155–165; eadem, Koncepcja pod-
ręcznika do nauczania archiwistyki [w:] Podręczniki archiwalne od koncepcji…, s. 175–182; eadem, Jak 
kształcić archiwistów? Programy nauczania na polskich uniwersytetach w ostatniej dekadzie [w:] Zatrzy-
mać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław, 
5–7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 139–149; W. Kwiat-
kowska, K. Szyszka, Różne drogi przygotowania do zawodu archiwisty. Dążenie do optimum [w:] Archi-
wa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce, 20–21 września 2017 r., 
red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2019, s. 93–108; W. Kwiatkowska, Uniwersyteckie 
kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji na odrębnych kierunkach studiów [w:] Schriftlichkeit. 
Beschreibung und Interpretation von Quellen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Janusz Tandec- 
ki. Band 3, red. R. Skowrońska, K. Kopiński, H. Flachenecker, Toruń 2020, s. 301–320.

3 A. Kulecka, Modele kształcenia archiwistów a archiwum jako ośrodek badań regionalnych [w:] Archi-
wa jako ośrodki badań regionalnych na przykładzie prac nad dziejami Mazowsza. Materiały z sesji nauko-
wej, red. L. Franciszkiewicz, Płock 2008, s. 7–16; eadem, Specjalizacja archiwalna w Instytucie Historycz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1997–2008, „Res Historica” 2009, z. 28, s. 127–145; S. Ciara, 
A. Kulecka, Model warszawski w zakresie kształcenia archiwistów na studiach magisterskich [w:] Kształ- 
cenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych, red. W. Kwiatkowska, War-
szawa 2010, s. 47–53; A. Kulecka, Podręczniki archiwalne (pomiędzy teorią a praktyką) [w:] Kształce-
nie archiwistów i zarządców dokumentacji…, s. 97–103; eadem, Podręczniki archiwalne (pomiędzy teorią 
a praktyką) (wersja rozszerzona) [w:] Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, red. W. Kwiat-
kowska, A. Rosa, Poznań 2012, s. 37–49; eadem, Kształcenie zarządców dokumentacji w Instytucie Histo-
rycznym Uniwersytetu Warszawskiego [w:] Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen, 
M. Jabłońska, Toruń 2016, s. 169–188; eadem, Kształcenie kompetencji archiwistów w kontekście potrzeb 
i funkcji społecznych archiwów [w:] Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archi-
walnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. A. Kulecka, Warszawa 2016, s. 7–18; eadem, Elektroniczne 
zarządzanie dokumentacją jako wyzwanie dydaktyczne [w:] Rola archiwów w procesie wdrażania syste-
mów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji na-
ukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, red. A. Barciak, 
D. Drzewiecka, K. Pepłowska, Katowice 2018, s. 109–118; eadem, Doświadczenie i edukacja: dydaktyka 
archiwistyki wobec wyzwań współczesności [w:] Archiwa bez granic…, s. 75–91.

4 I. Mamczak-Gadkowska, IX Sympozjum Międzynarodowe na temat kształcenia archiwalnego, 
„Archeion” 1999, t. 100, s. 431–433; eadem, Kierunki zmian w kształceniu archiwistów na przełomie 
XX i XXI wieku, „Res Historica” 2009, z. 28, s. 9–19; eadem, Specjalizacja archiwistyczna na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” 1996, R. 4, 
s. 123–133; eadem, Z historii kształcenia archiwistów w Polsce. Niezrealizowane projekty kształcenia 
archiwalnego z pierwszych lat II Rzeczypospolitej [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie 
nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, 
red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014, s. 239–253; eadem, Czterdzieści lat studiów archi-
wistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Przegląd Archiwalno-Historycz-
ny” 2015, t. 2, s. 7–20; I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Zarządzanie dokumentacją na specjal-
ności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
[w:] Zarządzanie dokumentacją…, s. 139–153; I. Mamczak-Gadkowska, Drogi do zawodu archiwisty ka-
dry archiwalnej okresu międzywojennego [w:] Archiwa bez granic…, s. 63–74.
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Sierpowski, Halina Robótka5. Badania w tym zakresie prowadzili również Krzysztof 
Szyszka (w ramach seminarium magisterskiego prof. W. Kwiatkowskiej) czy Izabela 
Gass (głównie w odniesieniu do szkolnictwa średniego)6. W kontekście kształcenia 
zarządców dokumentacji głos zabierali m.in.: Wanda Krystyna Roman, Krzysztof 
Skupieński, Dorota Drzewiecka, Marlena Jabłońska7. Kształceniu podyplomowemu 
poświęcono np. seminarium w Lublinie8.

Pomimo tak wielu głosów w dyskusji temat kształcenia archiwistów i zarządców 
dokumentacji w Polsce nieustannie budzi żywe zainteresowanie, a rewolucja tech-
nologiczna, która dotyka wielu sfer życia, nadaje temu problemowi kolejny wymiar. 
Celem artykułu jest przedstawienie obecnego systemu kształcenia – w jego wszystkich 
formach i na wszystkich poziomach. Omawiając wybrane programy nauczania, zwró-
cono szczególną uwagę na przedmioty z zakresu nowoczesnych technologii, ale także 
wskazano na treści z kanonu archiwistyki, które mają kształtować postawy i dostarczać 
podstawowych wiadomości, niezbędnych w pracy w archiwach różnego typu. Artykuł 
ma również stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad systemem kształcenia, jego jakością 
oraz potrzebami współczesnego rynku pracy.

Obecnie wykształcenie archiwistyczne w Polsce można zdobyć, wybierając jedną 
z trzech dróg. Pierwszą z nich jest kształcenie na poziomie szkoły średniej. Drugą są 
studia wyższe kierunkowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz 
w ramach specjalności archiwalnej najczęściej na studiach historycznych (są to studia 
I i II stopnia). Dla osób mających wyższe wykształcenie istnieje możliwość dalszego 
rozwoju naukowego na studiach III stopnia, doktoranckich w dyscyplinie historia, a od 
roku akademickiego 2019/2020 w ramach szkół doktorskich, na których realizowane 
są tematy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Trzecią drogę stanowi 
wykształcenie uzupełniające w ramach studiów podyplomowych, kursów kancelaryjno-
-archiwalnych, warsztatów i szkoleń, gdzie nie jest wymagane wykształcenie kierunko-
we, a w dwóch ostatnich przypadkach nie wymaga się ukończenia studiów wyższych.

5 Zob. m.in.: I. Janosz-Biskupowa, Kształcenie archiwistów na uniwersytetach polskich, „Archeion” 
1979, t. 67, s. 25–39; eadem, Znaczenie seminarium magisterskiego w uniwersyteckim kształceniu archi-
wistów [w:] Problemy kształcenia archiwistów na uniwersytetach, red. A. Tomczak, Toruń 1982, s. 40–46; 
A. Tomczak, Specjalizacja archiwalna w Toruniu w roku akademickim 1966–1967, „Archeion” 1968, 
t. 49, s. 172–174; idem, Kształcenie archiwistów w Polsce i innych krajach europejskich, „Archeion” 
1978, t. 66, s. 32–35; B. Ryszewski, Specjalizacja archiwalna na Wydziale Humanistycznym Uniwersy-
tetu M. Kopernika w Toruniu, „Archiwista” 1967, nr 4, s. 1–7; idem, Wpływ współczesnych tendencji roz-
woju archiwistyki na uniwersyteckie kształcenie archiwistów [w:] Problemy kształcenia archiwistów…, 
s. 21–39; S. Sierpowski, Kształcenie ustawiczne, „Archiwista Polski” 2001, nr 3–4, s. 97; H. Robótka, 
Światowe tendencje w kształceniu archiwistów, „Archiwista Polski” 2001, nr 3–4, s. 25–43; M. Gołem-
biowski, H. Robótka, W. Szczuczko, O właściwy model kształcenia archiwistów w Polsce [w:] Pamięt-
nik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich (Przemyśl, 27–28 VIII 1986), t. I: Referaty i dyskusje, 
red. A. Tomczak, Warszawa 1991, s. 81–97. 

6 I. Gass, Z historii Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki, Księgarstwa w Warszawie, „Ar-
cheion” 1999, t. 100, s. 449–452; eadem, Kształcenie archiwistów w Polsce na poziomie średnim. Stan 
na 2012 rok, „Archeion” 2013, t. 114, s. 115–120; eadem, Kształcenie archiwistów na poziomie śred-
nim, „Archiwista Polski” 2013, nr 1, s. 51–55; K. Szyszka, „Zmiany w kształceniu techników archiwi-
stów we współczesnej Polsce”, praca licencjacka przygotowana pod kierunkiem W. Kwiatkowskiej, To-
ruń 2014, mps.

7 Zarządzanie dokumentacją…, s. 113–212.
8 Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych, 

red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2017, ss. 176.



116

A
r

c
h

iw
u

m
Marlena Jabłońska

Kształcenie archiwistów na poziomie szkoły średniej sięga swoimi początkami lat 
sześćdziesiątych minionego wieku9. Pierwotnie odbywało się w ramach dwuletniej 
pomaturalnej Państwowej Szkoły Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Warszawie. 
W 1969 r. dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych udało się powołać w ramach PSDNT dwuletnie Po-
maturalne Studium Archiwistyki (od 1973 r. Policealne), funkcjonujące organizacyjnie 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Warszawie. W 1981 r. Studium to weszło w skład 
Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa10. Celem kształcenia 
było przygotowanie kadry do pracy w archiwach bieżących i historycznych. W tych 
ostatnich jego absolwenci mieli przede wszystkim wypełniać podstawowe obowiązki, 
niewymagające większego naukowego zaangażowania11. Przez cały okres PRL Stu-
dium cieszyło się dużą popularnością. Co roku przyjmowano do niego od 35 do 40 
słuchaczy, a nauczycielami byli czynni i emerytowani archiwiści. Cykl kształcenia 
był monitorowany, a treści starannie dobierane. Wielu jego absolwentów znajdowa-
ło pracę w archiwach, w tym w państwowych archiwach centralnych i terenowych. 
Dobra passa Studium utrzymywała się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to 
PSIAK było monopolistą w kształceniu techników archiwistów. Odejście od nauczania 
zawodowego, trudności ze znalezieniem pracy przez absolwentów, niskie zarobki oraz 
ograniczona grupa docelowa kandydatów (limit wieku słuchaczy do 21 lat) sprawiły, że 
w roku szkolnym 2011/2012 nie udało się zamknąć naboru, co spowodowało likwidację 
Studium12. Nie oznaczało to jednak zaniechania kształcenia archiwistów na poziomie 
szkoły średniej. Jak wykazują badania Krzysztofa Szyszki, zawód technika archiwisty 
oferują obecnie zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły średnie, w tym takie 
sieci jak Żak i Cosinus13. Niestety, chociaż ich nauczanie opiera się na ministerialnej 
podstawie programowej, to – jak ocenia Krzysztof Szyszka – daleko im do kształcenia 
na poziomie zlikwidowanego PSIAK-a, co podaje w wątpliwość sens ich istnienia.

Sama wspomniana podstawa programowa również budzi pewne zastrzeżenia, które są 
artykułowane m.in. przez osoby uczące w szkołach tego typu. Głównie odnoszą się one do 
nadmiernego obciążenia i zbyt wysokich wymagań stawianych słuchaczom w zestawieniu 
z liczbą godzin oferowanych zajęć. Przypisanie technika archiwisty do dwóch kwali-
fikacji14 nakłada na ucznia obowiązek złożenia dwóch dwuetapowych (teoretycznego 
i praktycznego) zewnętrznych egzaminów zawodowych. Pierwszy z nich, o obowiązują-
cym od września 2017 r. oznaczeniu AU. 63, to Organizowanie i prowadzenie archiwum 
zakładowego, a drugi, o oznaczeniu AU. 64, to Opracowanie materiałów archiwalnych. 

9 W. Kwiatkowska, K. Szyszka, Różne drogi przygotowania…, s. 87.
10 A. Wróblewski, Kształcenie archiwistów na poziomie średnim, „Archiwista Polski” 1998, nr 1, s. 53.
11 I. Gass, Z historii Policealnego…, s. 452.
12 Eadem, Kształcenie archiwistów…, s. 51.
13 W. Kwiatkowska, K. Szyszka, Różne drogi przygotowania…, s. 90.
14 Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów 

uczenia się, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzamina-
cyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. 
W przypadku technika archiwisty są to dwie kwalifikacje, które dają mu pełne przygotowanie do pracy 
w archiwum: bieżącym (kwalifikacja AU. 63) i historycznym (kwalifikacja AU. 64). Egzamin zawodo-
wy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifi-
kację, wobec tego liczba dwuczęściowych egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby wyodrębnio-
nych w nim kwalifikacji. Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zakresie jednego zawodu, 
trzeba zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie oraz uzy-
skać odpowiedni poziom wykształcenia. Zob. https://kwalifikacjewzawodzie.pl/ (dostęp 14 XII 2020 r.).
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Program nauczania jest w trakcie zmiany, ale ten do niedawna obowiązujący zakładał 
łącznie 1600 godzin kształcenia w ciągu dwóch lat, z podziałem m.in. na 650 godzin 
przeznaczonych na realizację kwalifikacji pierwszej (AU. 63), 450 godzin na realizację 
kwalifikacji drugiej (AU. 64) i 250 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszyst-
kich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia15. Bazując na 
programie opracowanym przez Izabelę Gass, Macieja Jasińskiego i Hannę Krajewską, 
wyróżnić można cztery bloki zajęć teoretycznych: 1. Podstawy archiwistyki (przedmioty: 
teoria archiwistyki, metodyka archiwistyki); 2. Metody pracy w archiwum zakładowym 
(zabezpieczanie akt, postępowanie z dokumentacją niearchiwalną i materiałami archi-
walnymi); 3. Prawo archiwalne (ustawa archiwalna i akty wykonawcze, normatywy 
kancelaryjno-archiwalne); 4. Język obcy zawodowy w archiwistyce (porozumiewanie się 
z klientem i współpracownikami w języku obcym; prowadzenie dokumentacji w języku 
obcym), a także jeden praktyczny: Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów 
archiwalnych (gromadzenie i udostępnianie akt, postępowanie z dokumentacją na róż-
nych nośnikach). Ponadto uczniów obowiązuje miesięczna praktyka zawodowa, która 
obejmuje prowadzenie archiwum oraz gromadzenie i opracowywanie dokumentacji 
audiowizualnej. W podstawie programowej cele i efekty kształcenia zostały szczegóło-
wo rozpisane, a formy zajęć i kryteria oceniania określone. Nauczycielami w tego typu 
technikach są bardzo różne osoby – od praktyków archiwistów z wieloletnim stażem 
i przygotowaniem pedagogicznym do młodych absolwentów technikum.

Druga z możliwych dróg dojścia do zawodu archiwisty to kształcenie na poziomie 
szkoły wyższej. Ambitnych planów utworzenia w Polsce szkoły archiwalnej nie udało 
się zrealizować. Pierwotnie zdecydowano się na tworzenie specjalizacji bądź specjal-
ności archiwistycznych na studiach humanistycznych, przede wszystkim historycznych. 
Specjalizacje na kierunku historia jako pierwsze próbowały uruchomić uniwersytety 
w Warszawie (1951–1953), Krakowie (Jagielloński – 1952/1953) i Toruniu (1951)16. 
Przy czym tylko na tym ostatnim kształcenie to prowadzone jest nieprzerwanie do dziś, 
choć w znacznie zmienionej formie. Z biegiem lat liczba uniwersytetów oferujących 
specjalizacje archiwalne rosła (na koniec lat dziewięćdziesiątych było ich 12, a z cza-
sem dołączały do nich akademie i prywatne szkoły wyższe), czas nauki się wydłużał 
(od 1 roku do 5 lat), a podstawa programowa ewoluowała. Wprowadzenie systemu 
bolońskiego w szkołach wyższych również miało wpływ na organizację kształcenia 
archiwistów17. Ofertę taką w 2010 r. miało już 15 uniwersytetów, a kursy prowadzone 
były na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, 
w systemie dziennym i zaocznym (z czasem zwanym niestacjonarnym).

Bez wątpienia bardzo duże znaczenie dla organizacji kształcenia archiwistów w Polsce 
miało usamodzielnienie się kierunku archiwistyka i zarządzanie  dokumentacją.  Najpierw 
w roku akademickim 2006/2007 nastąpiło to na Uniwersytecie Mikołaja  Kopernika 
Toruniu, a w 2012/2013 r. w trzech kolejnych szkołach wyższych:  Uniwersytecie Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami 
informacyjnymi), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie (archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo) i Uniwersytecie 

15 Zob. http://www.koweziu.edu.pl › programy_nauczania › pliki › 441403_P.doc (dostęp 20 X 2019 r.).
16 H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002, s. 14.
17 W. Kwiatkowska, Uniwersyteckie kształcenie archiwistów…, s. 304. System boloński to przekształ-

cenie studiów pięcioletnich w trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie.



118

A
r

c
h

iw
u

m
Marlena Jabłońska

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (archiwistyka i zarządzanie dokumen-
tacją). Od tego momentu możemy mówić o dwóch ścieżkach istniejących w ramach 
kształcenia uniwersyteckiego archiwistów: specjalizacyjnej na kierunku historia oraz 
kierunkowej jako samodzielny kierunek studiów I i II stopnia.

Programy studiów regulowane są dziś przez Polską Ramę Kwalifikacji, która ustala 
poziomy kształcenia, profil studiów (ogólnoakademicki lub praktyczny) oraz efekty 
przyswajania wiedzy. Pod koniec lat osiemdziesiątych wpływ na ich ujednolicenie 
miało przyjęte minimum programowe, które zostało ustalone przez kierowników spe-
cjalności archiwalnych prowadzonych na uniwersytetach. Później zastąpił je „Model 
kompetencji zawodowych archiwistów”, wypracowany przez zespół roboczy powołany 
w ramach Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP pod kierunkiem Waldemara Chorąży-
czewskiego i Wiesławy Kwiatkowskiej i przyjęty 4 listopada 2010 r.18 Wymienia on 
trzy poziomy kompetencji zawodowych: podstawowy, specjalistyczny i naukowy, przy 
czym charakteryzuje dwa pierwsze. W ramach poziomu podstawowego uwzględniono 
następujące kompetencje: w zakresie warsztatu badawczego, w zakresie historii i hi-
storii archiwów, w zakresie prawa i zarządzania, w zakresie zarządzania dokumentacją 
w instytucji, w zakresie gromadzenia i kształtowania zasobu archiwalnego, w zakresie 
przechowywania i konserwacji materiałów archiwalnych, w zakresie opracowania 
zasobu archiwalnego, działalności informacyjnej i udostępniania dokumentacji, współ-
pracy z innymi instytucjami pamięci. Może być on realizowany na poziomie studiów 
licencjackich. Jak czytamy: „Absolwent powinien posiadać ogólne wykształcenie hu-
manistyczne i być przygotowanym do pracy administracyjnej w urzędzie i poza nim, 
do zarządzania różnego rodzaju dokumentacją na każdym etapie jej «życia». Powinien 
mieć podstawowe przygotowanie do pracy na stanowisku archiwisty, niezależnie od typu 
archiwum, w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania 
materiałów archiwalnych, a także specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją, 
a więc do właściwej i systematycznej kontroli przyjmowania, obiegu, przechowywania 
i posługiwania się dokumentacją powstającą w wyniku działalności różnych typów 
instytucji, z wyjątkiem prac wymagających przygotowania uzyskiwanego w ramach 
poziomu specjalistycznego”19.

Na poziomie kompetencji specjalistycznych absolwent studiów magisterskich po-
siada już „gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie archiwistyki, zarządzania do-
kumentacją, a także rozszerzone umiejętności i wiedzę w zakresie ogólnego wykształ-
cenia humanistycznego. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań na 
stanowisku archiwisty i specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją, niezależnie 
od typu archiwum i instytucji, zarówno w zakresie tradycyjnej dokumentacji aktowej 
i nieaktowej, jak i nowoczesnych form gromadzenia, przechowywania, opracowywania 
i udostępniania materiałów archiwalnych. Potrafi też promować i popularyzować zasób 
archiwalny, wykorzystywać go do celów edukacyjnych i regionalnych, przygotowywać 
edycje źródłowe oraz zarządzać informacją. Jest też w pełni przygotowany do prowa-
dzenia działalności naukowej dotyczącej teorii i metodyki archiwalnej oraz zarządzania 

18 Zob. https://sap.waw.pl/dzialalnosc_statutowa/model-kompetencji-zawodowych-archiwisty (do-
stęp 20 X 2019 r.).

19 Ibidem.
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dokumentacją. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia 
(doktoranckich)”20.

Model opracowany przez przedstawicieli SAP bez wątpienia jest dziś widoczny 
w ogólnych założeniach programowych szkół wyższych kształcących archiwistów. 
W szczegółach jednak programy studiów archiwistycznych realizowane na poszczegól-
nych uczelniach różnią się między sobą. Warto przywołać kilka z nich jako przykłady. Na 
Uniwersytecie Warszawskim, wybierając fakultatywną specjalizację na studiach histo-
rycznych I stopnia, student jest zobowiązany do zaliczenia następujących przedmiotów: 
podstawy teorii i prawa archiwalnego, kancelaria i archiwum bieżące, podstawy historii 
ustroju i instytucji XX w., dyplomatyka XX–XXI w., współczesne systemy zarządzania 
dokumentacją. Zobligowany jest także do zdania egzaminu pisemnego z zarządzania 
dokumentacją i odbycia praktyki archiwalnej (15 dni, 90 godzin). Program obejmuje 
łącznie 150 godzin zajęć21. Na studiach II stopnia program specjalizacji jest rozbudowany 
do 270 godzin i obejmuje takie przedmioty, jak: teoria archiwalna, prawo archiwalne, 
metodyka archiwalna (w podwójnym wymiarze godzin), archiwa na świecie, zabezpie-
czanie archiwaliów, archiwum elektroniczne (w wymiarze 15 godzin), historia ustroju 
i instytucji, historia form kancelaryjnych, historia archiwów, paleografia i neografia, 
edytorstwo źródeł historycznych. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki ar-
chiwalnej i zdania egzaminu końcowego z archiwistyki i zarządzania dokumentacją22.

Plan studiów historycznych I stopnia ze specjalnością zawodową archiwistyka 
i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Wrocławskim obejmuje takie przedmioty 
specjalistyczne, jak23: historia archiwów, wstęp do archiwistyki, historia administracji, 
rozwój form kancelaryjnych, paleografia łacińska, neografia, teoria archiwalna, metody-
ka archiwalna, systemy teleinformatyczne w archiwach, prawo i postępowanie admini-
stracyjne, podstawy prawne działalności archiwów, podstawy zarządzania, zarządzanie 
dokumentacją współczesną. Student ma obowiązek odbyć również dwie praktyki: po 
czwartym semestrze praktykę archiwalną pierwszego stopnia w archiwach z zasobem 
wieczystym – 3 tygodnie (90 godzin) oraz po piątym semestrze praktykę archiwalną 
drugiego stopnia w archiwach bieżących – również 3 tygodnie (90 godzin). Łącznie, 
razem z praktykami, program obejmuje 540 godzin zajęć. W ramach studiów II stopnia 
student uczestniczy w takich zajęciach, jak: edytorstwo źródeł, podstawy systemów 
informacyjnych i informacji naukowej, telekomunikacja, sieci rozległe i narzędzia skła-
dowania danych, zarządzanie archiwami bieżącymi, dokument elektroniczny i archiwa 
cyfrowe, media i dokumentacja audiowizualna, warsztaty archiwalne (laboratorium). 
Łącznie jest to 120 godzin zajęć.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalność archiwistyka 
i zarządzanie dokumentacją jest prowadzona również na kierunku historia24. Studenci 

20 Ibidem.
21 Zob. http://www.ihuw.pl/dla-studentow/licencjackie-dzienne-i-wieczorowe/o-studiach/specjaliza-

cje-zawodowe (dostęp 20 X 2019 r.).
22 Zob. http://www.ihuw.pl/dla-studentow/magisterskie-dzienne-i-wieczorowe/o-studiach/specjali-

zacje-zawodowe (dostęp 20 X 2019 r.).
23 Zob. http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/dyd/program-studiow (dostęp 20 X 2019 r.).
24 Zob. https://historia.amu.edu.pl/index.php/program-studiow/393-nowe-programy-od-roku-2013- 

2014 (dostęp 21 X 2019 r.).
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studiów I stopnia, oprócz przedmiotów podstawowego kursu historii, muszą zaliczyć 
przedmioty specjalistyczne, a wśród nich: podstawy archiwistyki, rozwój form kance-
laryjnych, zarządzanie dokumentacją współczesną, podstawy biurowości i kancelarii 
współczesnej, kancelaria współczesna i współczesne formy kancelaryjne, historia ar-
chiwów polskich, archiwalne pomoce informacyjne, archiwa instytucji – kulturalnych 
i naukowych, prawo archiwalne i prawo administracyjne, profilaktyka i konserwacja, 
logistyka archiwalna, metodyka opracowania dokumentacji współczesnej. Program 
studiów II stopnia obejmuje z kolei takie przedmioty, jak: teoria i metodyka archiwalna, 
edukacja, popularyzacja i public relations w archiwach, administracja elektroniczna, 
zarządzanie archiwami, kancelaria tajna i ochrona informacji niejawnych, regiona-
listyka i dzieje archiwów wielkopolskich, archiwa zagraniczne i międzynarodowa 
współpraca archiwów. Ponadto student jest zobowiązany do wzięcia udziału w objeź-
dzie naukowym i do odbycia praktyki archiwalnej. Specjalizacja wybierana jest już na 
etapie rekrutacji, a program integruje treści z zakresu nauczania historii z przedmiotami 
archiwistycznymi. Całość obejmuje 2185 godzin dla studiów I stopnia i 900 godzin 
dla studiów II stopnia.

W przywołanym zestawieniu można dostrzec dużą dowolność w kształtowaniu 
programów studiów, i to zarówno w organizacji specjalności, jak i w nazwach oraz 
treści przedmiotów. Ta różnorodność jest również widoczna w przypadku samodziel-
nych kierunków studiów. W Toruniu, żeby uzyskać stopień licencjata archiwistyki 
i zarządzania dokumentacją, należy zaliczyć 1860 godzin zajęć, w tym wykładów, 
ćwiczeń i laboratoriów, które w programie studiów zostały zamknięte w grupach 
zajęć obowiązkowych i do wyboru25. Pierwszą grupę stanowi warsztat badawczy, 
który obejmuje: vademecum badań naukowych, proseminarium i objazd naukowy po 
archiwach. Dalej moduł historyczny, który składa się z następujących przedmiotów: 
historia starożytna, historia średniowiecza, historia nowożytna, historia XIX w., hi-
storia XX w., historia ustroju Polski do końca XVIII w., historia ustroju ziem polskich 
XIX w., historia ustroju Polski XX–XXI w. W ramach studiów jest zatem realizowany 
kurs historii, który pozwala zdobyć wiadomości dotyczące wszystkich epok historycz-
nych. Następnie moduły zarządzania i prawny obejmujące przedmioty: podstawowe 
problemy zarządzania i organizacji, wstęp do prawoznawstwa, podstawy prawa admi-
nistracyjnego oraz postępowanie administracyjne, które mają wyposażyć absolwenta 
w podstawową wiedzę z zakresu administracji, prawa i zarządzania. Najbardziej roz-
budowanym jest moduł archiwalny. Składają się na niego przedmioty, które studentów 
archiwistyki i zarządzania dokumentacją mają wprowadzić do zagadnień archiwalnych 
związanych z teorią i praktyką archiwalną oraz funkcjonowaniem archiwów. Są to 
takie przedmioty, jak: wstęp do archiwistyki, historia archiwów, prawo archiwalne, 
metodyka kształtowania zasobu archiwalnego, metodyka gromadzenia, profilaktyka 
i konserwacja archiwaliów, metodyka opracowania zasobu archiwalnego, metodyka 
opracowania akt spraw, metodyka udostępniania zasobu archiwalnego. W ramach 
kolejnego modułu – zarządzanie dokumentacją i informacja archiwalna – realizowa-
ne są następujące przedmioty: podstawy nauki o informacji, zarządzanie archiwami, 

25 Zob. https://umk.bip.gov.pl/programy-studiow-archiwalne/archiwistyka-i-zarzadzanie-dokumen-
tacja.html (dostęp 11 XII 2020 r.).
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podstawy zarządzania dokumentacją w instytucji, współczesna biurowość, zarządzanie 
dokumentacją w archiwum bieżącym, zarządzanie zasobami sieciowymi, informacja 
archiwalna w Internecie, digitalizacja zasobu archiwalnego, podstawy komunikacji 
społecznej i public relations. Wiedza z zakresu źródeł dawnych i współczesnych (moduł 
źródłoznawczy) przekazywana jest podczas zajęć z: nauk pomocniczych historii, roz-
woju form kancelaryjnych, współczesnych rodzajów dokumentacji oraz dokumentacji 
elektronicznej. Poza przedmiotami z kanonu studenci mają do wyboru trzy specjalno-
ści: archiwalną, źródłoznawczą i zarządzanie dokumentacją, z których mogą wybrać 
jedną lub dwie, przy czym jedna pozostaje wiodąca. Moduły specjalistyczne dzielą się 
tak jak specjalności. W ramach specjalności archiwalnej studenci poszerzają wiedzę 
z zakresu archiwistyki, biorąc udział w zajęciach z kolejnego modułu – specjalność 
archiwalna, który obejmuje: archiwalny opis informacyjny, archiwa w Internecie, ręko-
pisy biblioteczne i muzealne, metodyka opracowania akt prywatnych oraz do wyboru 
dwa z trzech przedmiotów: paleografia ruska i neografia rosyjska, paleografia łacińska, 
neografia niemiecka. W ramach specjalności źródłoznawczej studenci uczestniczą 
w takich zajęciach, jak: kancelarie prywatne, kancelarie miejskie, źródła archiwalne 
okresu staropolskiego, źródła archiwalne XIX–XX w., język źródeł archiwalnych oraz 
dwie z czterech paleografii i neografii: ruskiej, rosyjskiej, łacińskiej i niemieckiej. 
Specjalność ta cały czas jest w ofercie UMK, ale od kilku lat nie była uruchamiana z po-
wodu braku zainteresowania. Dużym powodzeniem cieszy się natomiast specjalność 
zarządzanie dokumentacją, która oferuje wiele przedmiotów z zakresu nowoczesnych 
technologii oraz dobrych praktyk w zarządzaniu archiwum i dokumentacją w insty-
tucji i archiwum bieżącym. Przekazywana na niej jest wiedza z takich dziedzin, jak: 
komunikacja społeczna w instytucji, elementy promocji i autoprezentacji, nowoczesna 
technologia w biurze i archiwum bieżącym, współczesne instrukcje o organizacji i za-
kresie działania archiwów bieżących, współczesne instrukcje kancelaryjne, współczesne 
wykazy akt, selekcja i brakowanie dokumentacji we współczesnych instytucjach, 
technika we współczesnym biurze i archiwum bieżącym, systemy teleinformatyczne 
w administracji i biznesie. Ponadto student ma do zaliczenia lektoraty, proseminarium 
i seminaria dyplomowe, praktyki archiwalne (20 dni roboczych, 160 godzin) i objazd 
archiwalny, a także wykłady ogólnouniwersyteckie lub ogólnowydziałowe. Na stu-
diach II stopnia w planie studiów przewidziano 840 godzin (z podziałem na cztery 
semestry) i konieczność wyboru minimum jednej z trzech specjalności: archiwalnej, 
źródłoznawczej, zarządzanie dokumentacją26. Wyróżniono identyczne jak na studiach 
licencjackich moduły, a wykaz przedmiotów obejmuje: wybrane elementy historii 
historiografii i metodologii historii, wybrane problemy historii Polski i powszechnej, 
współczesne problemy zarządzania i organizacji, współczesne problemy administracji 
i prawa administracyjnego, teoria archiwalna, metodyka opracowania dokumentacji 
nieaktowej, międzynarodowe życie archiwalne, edukacja i popularyzacja, archiwa spo-
łeczne, wybrane problemy  zarządzania  dokumentacją współczesną, wybrane problemy 
informacji archiwalnej, wybrane problemy komunikacji społecznej i public relations 
w instytucji, archiwistyka w pracy zarządcy dokumentacji, bezpieczeństwo danych 

26 Zob. https://umk.bip.gov.pl/programy-studiow-archiwalne/216007_archiwistyka-i-zarzadzanie-
-dokumentacja.html (dostęp 11 XII 2020 r.).
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i dokumentów cyfrowych, archiwizacja Internetu, edytorstwo źródeł archiwalnych, 
dokumentacja nieaktowa. W zależności od wybranej specjalności student poszerza 
swoją wiedzę, uczęszczając na takie zajęcia, jak: 1) metodyka opracowania akt pru-
skich, metodyka opracowania akt staropolskich, paleografia ruska i neografia rosyjska, 
paleografia łacińska, neografia niemiecka; 2) kancelaria pruska, kancelaria staropol-
ska, paleografia ruska i neografia rosyjska, paleografia łacińska, neografia niemiecka; 
3) zarządzanie informacją, systemy EZD RP, nowoczesne metody przechowywania 
e-dokumentów, zarządzanie dokumentacją aktową, e-administracja, zarządzanie do-
kumentacją nieaktową. Dodatkowo w programie studiów są przewidziane lektoraty 
z języka nowożytnego, seminarium dyplomowe i praktyki archiwalne w wymiarze 
160 godzin, a także wykłady ogólnouniwersyteckie.

Poddany analizie program studiów wydaje się optymalny i zrównoważony. Obejmuje 
on bowiem zróżnicowane w formie i wymiarze zajęcia, które przybliżają studentom 
zagadnienia zarówno z zakresu podstawowej wiedzy historycznej czy archiwistycznej, 
jak i tej wysokospecjalistycznej. Oczywiście kluczowe znaczenie mają treści i efekty 
nauczania, ale wyłaniający się obraz pozwala jednoznacznie stwierdzić, że dążono do 
zachowania równowagi między tradycją a nowoczesnością, dając jednocześnie studen-
tom możliwość wyboru najlepszej dla nich drogi rozwoju.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ma w swo-
jej ofercie dwustopniowe studia z archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobroker-
stwa27. Kluczowy wydaje się fakt, że oprócz archiwistyki i zarządzania dokumentacją 
kierunek ten obejmuje kształcenie w zakresie infobrokeringu, co nie pozostaje bez 
wpływu na kształt programu. Jest to bowiem kierunek, który daje przygotowanie w tych 
dwóch obszarach: archiwistyki klasycznej wraz z zarządzaniem dokumentacją oraz 
infobrokeringu. Na studiach I stopnia przewidziano 1855 godzin zajęć, a w tym m.in. 
z przedmiotów: ustrój i administracja Polski do końca XV w., ustrój i administracja 
Polski XVI–XVIII w., historia Polski w średniowieczu, regiony historyczno-geograficzne 
Polski, źródłoznawstwo (starożytność i średniowiecze), wstęp do archiwistyki, podstawy 
zarządzania dokumentacją, podstawy zarządzania informacją, rozwój form kancelaryj-
nych, dokument dyplomatyczny, współczesna administracja rządowa, wprowadzenie do 
infobrokeringu, Internet jako narzędzie pracy infobrokera, ustrój ziem polskich i Polski 
w XIX i XX w., historia Polski XVI–XVIII w., administracja ziem polskich i Polski 
w XIX i XX w., statystyka opisowa, informatyka w biurze, źródłoznawstwo nowożytne, 
elementy postępowania administracyjnego, prawo archiwalne, współczesna kancelaria, 
paleografia łacińska, informacja biznesowa i wywiad rynkowy, ochrona własności in-
telektualnej, źródłoznawstwo XIX w., źródłoznawstwo XX w., historia Polski XIX w., 
rodzaje współczesnej dokumentacji, informatyzacja państwa, dostęp do informacji 
publicznej, profesjonalne wyszukiwanie informacji, teoria archiwalna, ochrona prawna 
dokumentacji, współczesne archiwa bieżące, międzynarodowe bazy danych w biznesie, 
historia Polski XX w., dzieje prasy do końca XVIII w., dokumentacja elektroniczna, 
systemy wyszukiwania informacji, zarządzanie jakością, organizacja archiwów polskich, 
wstęp do paleografii ruskiej i neografii rosyjskiej, edukacja i popularyzacja w archiwach, 

27 Zob. https://ihia.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/8/2020/01/STAC-I-ARCHIWISTY-
KA-2019-2020.pdf (dostęp 13 I 2020 r.).
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elementy ekonomii i statystyki na potrzeby działalności infobrokerskiej, historia prasy 
polskiej do 1918 r., historia prasy polskiej po 1918 r., elektroniczne zarządzanie do-
kumentacją, zarządzanie dokumentacją aktową i nieaktową, samorząd terytorialny we 
współczesnej Polsce, informatyka w archiwach, wstęp do neografii niemieckiej, formy 
prezentowania informacji w działalności infobrokerskiej, profilaktyka konserwatorska 
zbiorów archiwalnych, archiwa i biblioteki polskie za granicą, wstęp do edytorstwa 
źródeł historycznych do końca XVIII w., wstęp do edytorstwa źródeł historycznych 
XIX i XX w., digitalizacja materiałów archiwalnych. Praktyka archiwalna przewidziana 
jest programem studiów w wymiarze 160 godzin, a realizowana jest po 4 semestrze. 
Ponadto student jest zobligowany do uczęszczania na lektoraty oraz zajęcia do wybo-
ru, w tym wykłady ogólnouczelniane. Na studiach II stopnia student ma do zaliczenia 
następujące przedmioty obligatoryjne, łącznie 1215 godzin: kultura dokumentacyjna, 
budowa baz danych, metodyka archiwalna, organizacja pracy we współczesnej kan-
celarii, e-administracja, paleografia i neografia łacińska, paleografia ruska i rosyjska, 
neografia niemiecka, metody opracowania informacji, historia społeczna i gospodarcza 
Polski do końca XVIII w., dzieje sądownictwa do końca XVIII w., metodyka opraco-
wania dokumentacji aktowej, zarządzanie dokumentacją na przedpolu archiwalnym, 
archiwa dokumentacji specjalnej na świecie, kształtowanie zasobu archiwalnego, dzieje 
sądownictwa w XIX i XX w., dziennikarstwo historyczne w mediach tradycyjnych 
i cyfrowych, edytorstwo źródeł historycznych do końca XVIII w., edytorstwo źródeł 
historycznych z XIX i XX w., systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, 
współczesne problemy administracji i prawa administracyjnego, metodyka opracowania 
akt staropolskich, cyfrowe nośniki i formaty zapisu danych i ich konwersja, metodyka 
opracowania dokumentacji nieaktowej, system informacji archiwalnej, ocena jakości 
informacji, komunikacja społeczna i public relations w instytucjach, historia społecz-
na i gospodarcza Polski i ziem polskich w XIX–XXI w., komputerowe opracowanie 
materiałów archiwalnych, metodyka udostępniania akt, metodyka opracowania spuś-
cizn, elektroniczne przedpole archiwalne, promocja archiwów, analiza i wizualizacja 
danych, finansowanie projektów archiwalnych z funduszy państwowych i unijnych, 
historia polityczna Polski po 1945 r., potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników 
informacji. Ponadto w każdym semestrze studenci mają zajęcia do wyboru, lektorat 
z języka nowożytnego, po drugim semestrze 120 godzin praktyk do zrealizowania, 
a także obligatoryjne seminarium dyplomowe do zaliczenia.

W programach tych zwraca uwagę duży nacisk kładziony na źródła i edycje źród-
łowe, czego nie ma w ofercie innych ośrodków, ale także na system informacji archi-
walnej, potrzeby użytkowników, ocenę jakości informacji – co zapewne związane jest 
ze wspomnianym wcześniej jednoczesnym kształceniem infobrokerów. Absolwent 
otrzymuje również solidne przygotowanie historyczne, które bez wątpienia pomaga 
mu w odnalezieniu się w pracy w archiwach wieczystych.

Opierając się na analizie programów studiów archiwistycznych – prowadzonych 
w różnych ośrodkach i w różnej formie – oraz znając określone uwarunkowania prawne 
funkcjonowania szkół wyższych, można wysunąć wniosek, że podstawy kształcenia 
są opracowywane jako wypadkowa kilku czynników. Po pierwsze, są one w pewnym 
stopniu odbiciem naukowych zainteresowań wykładowców, ich dorobku, badań, rea-
lizowanych projektów, które powinny być skorelowane z prowadzoną dydaktyką. Nie 
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jest to zarzut, gdyż stwarza to szansę na dobór najlepszych specjalistów z określonych 
obszarów – wykładowców, którzy wynikami swoich badań dzielą się ze studentami. Jest 
to także jeden z elementów poddawanych analizie przez Polską Komisję Akredytacyj-
ną, która ocenia m.in. jakość kształcenia na polskich uczelniach. Po drugie, wpływ na 
kształt programu studiów mają przepisy regulujące dydaktykę prowadzoną w szkołach 
wyższych. Obecnie jest to Polska Rama Kwalifikacji i jej założenia, które weszły w życie 
wiosną 2019 r. i wymusiły pewne zmiany. Trzeba również wspomnieć o branżowych 
standardach i modelach kształcenia, w tym o opracowanym 10 lat temu w ramach SAP. 
Po trzecie – i to chyba najważniejsze – wpływ na programy studiów mają zmienne 
otoczenia, czyli rozwój technologii, dostęp do nowych narzędzi, przemiany społeczne, 
uwarunkowania prawne, ale także potrzeby rynku pracy i oczekiwania kandydatów na 
studia. Kształt programu studiów, w tym przypadku z zakresu archiwistyki i zarządzania 
dokumentacją, stanowi zatem wypadkową potrzeb (rynek pracy), możliwości (ludzkie, 
infrastrukturalne, instytucjonalne) i atrakcyjności (kandydaci na studia).

Trzecią z przewidzianych dróg dochodzenia do zawodu archiwisty, a obecnie archi-
wisty i zarządcy dokumentacji, stanowią wszystkie formy kształcenia uzupełniającego, 
w tym studia podyplomowe, kursy kancelaryjno-archiwalne, warsztaty i szkolenia.

Oferta studiów podyplomowych w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją 
jest bardzo szeroka. Pobieżne badania pokazują, że w przynajmniej 15 miastach: Kra-
kowie, Toruniu, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, Szczecinie, Rzeszowie, 
Katowicach, Częstochowie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Płocku i Poznaniu są lub były 
prowadzone studia podyplomowe z archiwistyki, czasem archiwistyki i zarządzania do-
kumentacją, połączonej z infobrokerstwem (tak jak w przypadku Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), lub w zakresie kancelarii tajnej 
i ochrony danych (jako studia specjalistyczne). Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu prowadzone są dwa tego typu studia podyplomowe. Pierwsze z nich – stu-
dia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, zainicjowano 
w 1973 r. i kontynuuje się je do dziś. Są to studia dwusemestralne, obejmujące łącznie 
180 godzin zajęć, realizowane w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych28. Drugie 
studia prowadzone są w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych. Ich 
program realizowany jest w ciągu dwóch semestrów, na zjazdach sobotnio-niedzielnych 
i obejmuje 175 godzin zajęć29. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
są to studia archiwistyka, oferujące 210 godzin zajęć30. Na Uniwersytecie Warszawskim 
z kolei archiwistyka i zarządzanie dokumentacją przybliżane są studentom w trakcie 
238 godzin31. W Warszawie studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania 
dokumentacją oferuje również Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin; jest to 220 godzin 
zajęć realizowanych przez dwa semestry w systemie zaocznym. Na Uniwersytecie 

28 M. Jabłońska, Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nowe wyzwania dydaktyczne i organizacyjne [w:] Problemy 
nauczania…, s. 113–121.

29 K. Kopiński, Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii Tajnej i Ochrony Informacji Niejawnych –  
refleksje z dwóch lat funkcjonowania [w:] Problemy nauczania…, s. 129–137.

30 M. Szabaciuk, Studia podyplomowe w Instytucie Historii UMCS – przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość [w:] Problemy nauczania…, s. 123–128.

31 Zob. http://www.ihuw.pl/dla-kandydatow/podyplomowe/archiwistyka (dostęp 23 X 2019 r.).
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Łódzkim prowadzona jest archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (235 godzin)32. 
Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 
studia podyplomowe archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną obejmują aż 
390 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyk zawodowych33. W Gdańsku ten typ kształ-
cenia (archiwistyka, zarządzanie dokumentacją wraz z ochroną informacji niejawnych) 
oferuje Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. W Płocku studia podyplomowe archi-
wistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych 
i prawnie chronionych można podjąć w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica. Wyższa 
Szkoła Bezpieczeństwa – w różnych swoich lokalizacjach – ma także w ofercie studia 
podyplomowe o profilu archiwistycznym, a mianowicie menadżer bezpieczeństwa 
informacji z archiwistyką.

Ta bardzo szeroka oferta i różnorodność w doborze akcentów, przedmiotów, liczby 
godzin, praktycznego i teoretycznego podejścia z jednej strony cieszy, lecz z drugiej 
niepokoi. Kandydat na profesjonalnego archiwistę ma bowiem do wyboru różne miasta, 
szkoły, programy, ceny i podejmuje decyzję o wyborze uczelni, kierując się swoimi 
potrzebami. Czy są to wybory trafione, to z reguły pokazuje czas – zarówno studio-
wania, jak i pracy, w której zdobyte umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne są 
weryfikowane. Oczywiście jednocześnie pojawia się obawa o poziom kształcenia, o rze-
czywiste przygotowanie do zawodu. Bez wątpienia dużo tu zależy od wykładowców, 
ich przygotowania i predyspozycji, od doboru zajęć i realizowanych treści, ale także 
od motywacji samych uczestników.

Inną formą kształcenia uzupełniającego są kursy. Ciągle największym uznaniem 
i dużym zainteresowaniem cieszą się w Polsce szkolenia organizowane i prowadzo-
ne przez członków SAP od 1965 r. W 1994 r. powołano Centralny Ośrodek Kursów 
Kancelaryjno-Archiwalnych SAP, przemianowany w 2002 r. na Krajowe Centrum 
Edukacji Archiwalnej. Na stronie Stowarzyszenia możemy przeczytać, że „kursy 
są adresowane do pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia, 
dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, se-
kretariatów, składnic akt, registratur. SAP prowadzi kursy kancelaryjno-archiwalne 
I i II stopnia, które dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do 
pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego”34. Są one 
prowadzone na terenie całego kraju, a pełna ich lista dostępna jest także na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia. Przedmioty wykładają doświadczeni pracownicy 
archiwów państwowych, absolwenci wyższych uczelni o kierunku historyczno-ar-
chiwalnym, nierzadko z dorobkiem naukowym. Program kursu I stopnia obejmu-
je 34 godziny zajęć, podczas których omawiane są takie zagadnienia, jak: prawne 
podstawy postępowania z dokumentacją, dokumentacja niejawna, rodzaje i postać 
dokumentacji współczesnej, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przecho-
wywania najważniejszych akt kategorii archiwalnej B, organizacja pracy kancela-
ryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt, organizacja 

32 Zob. http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/oferta-dydaktyczna/studia-podyplomowe/archiwi-
styka (dostęp 23 X 2019 r.).

33 Zob. http://www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/h76,oArchiwistyka (dostęp 23 X 2019 r.).
34 Zob. https://sap.waw.pl/dzialalnosc-uslugowa/uslugikursy (dostęp 22 X 2019 r.).
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i zakres działania archiwum zakładowego, w tym  wycieczka do wzorcowego archiwum 
zakładowego, archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej, bra-
kowanie dokumentacji niearchiwalnej, postępowanie z dokumentacją likwidowanych 
jednostek organizacyjnych, komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w ar-
chiwach zakładowych. Program kursu II stopnia to 38 godzin zajęć, które skupiają 
się wokół takich zagadnień, jak: organizacja i prowadzenie kancelarii  aktotwórcy,  
rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje, ustalanie  przynależności zespo-
łowej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazy-
waniu do archiwum państwowego, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, 
archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji, systemy ewidencji zasobu archi-
walnego. Każdego roku kursy prowadzone przez SAP kończy ok. 1500 osób35. Jest 
to imponujący wynik i prawdopodobnie żadna szkoła wyższa, a nawet wszystkie 
szkoły wyższe i policealne nie są w stanie co roku przygotować do zawodu tylu osób. 
Oczywiście należy mieć świadomość, że nie można porównywać kursu z pięcio-, 
trzy-, dwuletnim czy nawet rocznym przygotowaniem. Kursy stanowią jednak istotny 
element kształcenia archiwistów i dają szansę zdobycia kwalifikacji zawodowych i to 
zarówno przez osoby, które w archiwach już pracują i posiadają wykształcenie archi-
wistyczne, jak i osoby bez doświadczenia i wykształcenia, bo nie są one wymagane 
do rozpoczęcia kursu.

Swego rodzaju odkryciem podczas prac nad artykułem było odnalezienie na stronie 
Allegro możliwości zakupu certyfikatu ukończenia kursu „Archiwistyka i zarządzanie 
dokumentacją”36. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych i potwierdza posiadaną wiedzę oraz zdobyte umiejętności37. 
Abstrahując od przesłanek merytorycznych, to warto zwrócić uwagę na fakt, że rynek 
komercyjny zauważył potrzebę dokumentowania tego rodzaju kwalifikacji.

Reasumując prowadzone rozważania, należy jednoznacznie stwierdzić, że dróg do 
zdobycia zawodu archiwisty i zarządcy dokumentacji w Polsce jest wiele. Przywołane 
trzy z nich stwarzają szeroki wachlarz zawodowych możliwości. Obejmują one bowiem 
naukę na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz kształcenie ustawiczne. Właśnie na tę 
ostatnią kwestię warto zwrócić szczególną uwagę. Zdobycie kwalifikacji zawodowych 
umożliwia archiwistom pracę w zawodzie, a czasem wręcz realizację życiowej pasji. 
Nie czyni ich jednak specjalistami. Archiwistów kształtuje bowiem doświadczenie 
i praktyka zawodowa, którą zdobywają w czasie codziennej pracy, podczas szkoleń, 
kursów specjalistycznych czy konferencji warsztatowych. Zmieniający się w zaskaku-
jącym tempie świat pociąga za sobą przeobrażenia w wielu obszarach, w tym także tych 
związanych z funkcjonowaniem archiwów i rozumianego bardzo szeroko przedpola 
archiwalnego. Nie można zatem nie dostrzegać zagrożeń wynikających z mechani-
zacji wielu obszarów życia, zastępowalności pracy ludzi na rzecz maszyn, przejścia 

35 Ibidem.
36 Zob. https://allegro.pl/oferta/kurs-archiwistyka-zarzadzanie-dokumentacja-online-8567643249 

?fbclid=IwAR2kf-sehM68tp4Q5hRm-qUxT4CuZ6EcRiQkkqY2u3RB_2HSx7TYRFCrBUE (dostęp 
22 X 2019 r.).

37 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU 2017, poz. 1632).
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od autorskiego opracowania do bezwarunkowej standaryzacji czy też stopniowego 
odchodzenia od naukowej refleksji. Każdy postęp wiąże się jednak ze zmianą, której 
dziś doświadczają także archiwiści i zarządcy dokumentacji, a zdobyte wykształcenie 
powinno ich do tej zmiany przygotować.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono współczesny system kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji 
w Polsce, w jego wszystkich formach i na wszystkich poziomach. Przedstawiono trzy drogi docho-
dzenia do zawodu. Za pierwszą z nich uznano nauczanie na poziomie szkoły średniej, wskazując 
możliwości kształcenia oraz wymogi stawiane technikom archiwistom. Drugą drogą są studia 
wyższe, i to zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich czy doktoranckich. 
Jako trzecią drogę wskazano wykształcenie uzupełniające w ramach studiów podyplomowych, 
kursów kancelaryjno-archiwalnych, warsztatów i szkoleń, gdzie nie jest wymagane wykształcenie 
kierunkowe, a w dwóch ostatnich przypadkach – nawet ukończenie studiów wyższych.

Ponadto omówiono wybrane programy nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem przedmio-
tów z zakresu nowoczesnych technologii, a także wskazano na treści z kanonu archiwistyki, które 
mają kształtować postawy i dostarczać podstawowych informacji, niezbędnych w pracy w archiwach 
różnego typu. Artykuł stanowi również punkt wyjścia do dyskusji nad systemem kształcenia, jego 
jakością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy.

Słowa kluczowe: edukacja archiwalna, kształcenie archiwistów, kształcenie zarządców doku-
mentacji, kurs kancelaryjno-archiwalny, studia podyplomowe, studia wyższe z zakresu archiwistyki 
i zarządzania dokumentacją, technik archiwista.

S u m m a r y

The article discusses the contemporary education system for archivists and records managers 
in Poland, in its various forms and at all levels. Three routes to the profession are presented. The 
first of these is instruction at the secondary school level, indicating educational opportunities 
and requirements for archival technicians. The second route is higher education, whether at the 
bachelors, masters or PhD level. As a third route, supplementary education is specified in the form 
of post-graduate studies, courses in archives management, workshops and training courses, where 
it is not required to have an education in the field, and in the latter two cases, even the completion 
of a university degree is not a prerequisite for participation.

Additionally, selected curricula are discussed, with particular emphasis on subjects in the field 
of modern technology, as well as pointing to content from the canon of archival science, which is 
intended to shape attitudes and provide basic information necessary for work in archives of various 
types. The article is also a starting point for discussion on the education system, its quality and the 
needs of the contemporary job market.

Keywords: archival education, training of archivists, training of records managers, archive 
and records management course, post-graduate studies, higher education in the field of archive and 
records management, archives technician.
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Śmierć na filmowej kliszy. 
Kadry z egzekucji wysokich 
funkcjonariuszy III Rzeszy 

w zbiorach Instytutu Pamięci 
Narodowej

W powszechnym odbiorze społecznym bogaty, liczący ponad 90 tys. mb. zasób 
archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej kojarzony jest na ogół z dokumen-
tacją papierową wytworzoną przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. 

Takie postrzeganie gromadzonego dwadzieścia lat zbioru powoduje, że jedynie nieliczni 
korzystający z archiwum IPN mają świadomość przechowywania w nim wielu innych, 
niekiedy unikatowych źródeł historycznych, w tym fonograficznych, fotograficznych 
i filmowych.

Wśród tych ostatnich szczególną wartość ma kilkuminutowy film dokumentujący prze-
bieg egzekucji niemieckich zbrodniarzy wykonanej 8 marca 1947 r. w więzieniu przy ul. Ra-
kowieckiej w Warszawie. Pełny opis dokumentu oznaczonego sygnaturą IPN BU 1300/17 
znajduje się w bazie „Cyfrowe Archiwum” IPN. Trwający cztery minuty jedenaście sekund 
czarno-biały film rejestruje wykonanie wyroku śmierci na trzech wysokich funkcjonariu-
szach III Rzeszy odpowiedzialnych za organizację i dokonywanie masowych mordów na 
obywatelach Rzeczypospolitej w latach 1939–1944: Maksie Daume1, Ludwigu Fischerze2

1 Maks Daume (10 IV 1894 r. – 8 III 1947 r.), członek NSDAP, oficer policji niemieckiej i Standar-
tenführer SS. Ur. w Kostrzynie nad Odrą; od listopada 1939 do marca 1940 r. zastępca dowódcy 31. regi-
mentu Policji Porządkowej (Orpo) w Warszawie, odpowiedzialny za mord ponad 100 Polaków w Waw-
rze 27 XII 1939 r., w 1944 r. dowódca 58. pułku SS; po wojnie wydany Polsce przez aliantów, w procesie 
przed NTN 3 III 1947 r. skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 8 III 1947 r. w więzieniu przy ul. Ra-
kowieckiej w Warszawie. AIPN, GK 919/2626, Akta więzienne Maksa Daume.

2 Ludwig Fischer (16 IV 1905 r. – 8 III 1947 r.), członek NSDAP, poseł do Reichstagu, Gruppenführer 
SA. Ur. w Kaiserslautern; od października 1939 do stycznia 1945 r. gubernator dystryktu  warszawskiego 
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i Josefie Meissingerze3. Ich głośny proces4 toczył się przed Najwyższym Trybunałem 
Narodowym od 17 grudnia 1946 r. do 24 lutego 1947 r.

Z uwagi na rolę oskarżonych w funkcjonowaniu hitlerowskiego aparatu terroru na 
ziemiach polskich ich proces był szeroko komentowany w kraju. Naturalną konsekwen-
cją popełnionych przez Daume, Fischera i Meissingera czynów było ogłoszenie wobec 
każdego z nich 3 marca 1947 r. najwyższego wymiaru kary. Po nieskorzystaniu z prawa 
łaski przez Bolesława Bieruta przystąpiono do przygotowania egzekucji, którą – jak 
zapisano w protokołach wykonania kary śmierci – „[…] sfilmowano oraz sfotografowa-
no, przyczem [sic!] użyto 20 metrów taśmy filmowej i 1 rolkę taśmy fotograficznej”5.

Jak należy przypuszczać, podstawą decyzji o sfilmowaniu egzekucji był zamysł 
jej upublicznienia w materiale Polskiej Kroniki Filmowej. Prezentacja taka byłaby 
logiczną kontynuacją dwóch filmów PKF z grudnia 1946 i stycznia 1947 r. (numery 
12/46, 1/47), które ukazywały osadzenie ww. oskarżonych w więzieniu mokotowskim 
oraz ich proces przed Najwyższym Trybunałem Narodowym6. Projekcja w kinach 
w całej Polsce miała zapewne pokazać społeczeństwu zdecydowane działania władz 
polskich zmierzające do sprawiedliwego osądzenia osób winnych popełnienia zbrodni 
w okresie okupacji niemieckiej. Ostatecznie jednak, mimo uwiecznienia kamerą dra-
stycznych scen powieszenia Fischera, Daume i Meissingera w więzieniu na Mokotowie 
w Warszawie 8 marca 1947 r., trwającego cztery minuty i jedenaście sekund filmu 
nie skierowano do rozpowszechniania. Odpowiedzią na pytanie o przyczynę podjęcia 
takiej decyzji jest analiza poszczególnych klatek filmu i utrwalonych na nich obrazów, 
które – wbrew woli inicjatorów powstania nagrania – zamiast majestatu prawa i siły 
państwa ukazywały ich karykaturalne odbicie.

W trzech protokołach kar śmierci znajdujących się w aktach skazańców zapisano, że 
„wyrok został wykonany na dziedzińcu więziennym więzienia w Mokotowie”. W rze-
czywistości miejscem straceń nie był dziedziniec zakładu karnego, lecz znajdujące się 
na terenie więzienia wnętrze bliżej dziś nieokreślonego, zniszczonego w wyniku działań 
wojennych budynku (szpitala?, kotłowni?, drukarni?).

W protokołach zanotowano, że przy wykonaniu wyroku byli obecni: prokurator 
Sądu Okręgowego w Warszawie Władysław Bednarz7, naczelnik więzienia przy ul. Ra-

Generalnego Gubernatorstwa, odpowiedzialny za masowe mordy dokonywane na Polakach i Żydach, 
łapanki i deportacje; po wojnie wydany Polsce przez aliantów, w procesie przed NTN 3 III 1947 r. ska-
zany na karę śmierci, wyrok wykonano 8 III 1947 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 
AIPN, GK 919/579, Akta więzienne Ludwiga Fischera.

3 Josef Albert Meissinger (14 IX 1899 r. – 8 III 1947 r.), członek NSDAP, Standartenführer SS. 
Ur. w Monachium; od września do października 1939 r. oficer sztabu, a następnie dowódca Einsatzgrup-
pe IV w Warszawie; w latach 1939–1941 szef Urzędu Komendanta SD i Policji Dystryktu Warszawskie-
go, odpowiedzialny za masowe mordy na Polakach, m.in. w Palmirach; w marcu 1941 r. przeniesiony 
do RSHA i wysłany do Japonii na stanowisko attaché policyjnego w Tokio, gdzie pozostawał do mar-
ca 1945 r.; 6 IX 1945 r. wydany Polsce przez władze amerykańskie, w procesie przed NTN 3 III 1947 r. 
skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 8 III 1947 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warsza-
wie. AIPN, GK 919/600, Akta więzienne Josefa Meissingera.

4 AIPN, GK 196/48–81, Akta procesu Ludwiga Fischera i in. 
5 AIPN, GK 919/2624, k. 6; AIPN, GK 919/579, k. 19; AIPN, GK 919/600, k. 22.
6 Zob.: http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4314 (dostęp 31 V 2020 r.); http://repozytorium.

fn.org.pl/?q=pl/node/4687 (dostęp 31 V 2020 r.).
7 Władysław Bednarz (zm. 4 VIII 1997 r.), prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie. Zmarł w Bia-

łymstoku. Nie odnaleziono akt osobowych prokuratora.
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kowieckiej por. Witold Chudecki8, lekarz dr Maria Afek-Kamińska9, ksiądz dziekan 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego mjr Michał Zawadzki10, pastor Mieczysław 
Rüger11, obrońca z urzędu mecenas Zdzisław Węgliński12 oraz protokolant podprokurator 
Zbigniew Witkowski13. Jednak dr Afek-Kamińska i ks. mjr Zawadzki nie pojawiają się 
na żadnym z kadrów filmu.

8 Witold Chudecki (1 I 1900 r. – 3 VIII 1988 r.), funkcjonariusz więziennictwa, por. (1945). Ur. w Ja-
rosławiu; przed wojną oficer zawodowy w stopniu ppor., w 1939 r. komendant ośrodka wychowania 
fizycznego 40. pp we Lwowie; w latach 1941–1945 więziony na Montelupich w Krakowie, później 
w obozach Auschwitz i Sachsenhausen; w latach 1945–1949 w Straży Więziennej: od 18 VI 1945 r. 
dowódca ochrony Centralnego Obozu Pracy w Potulicach, od 25 X 1945 r. komendant COP w Potu-
licach, od 9 VII 1946 r. naczelnik więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, od 9 VI 1947 r. na-
czelnik więzienia w Brzegu, woj. wrocławskie; 24 XII 1949 r. zwolniony ze służby. Zmarł w Brzegu. 
AIPN Wr, 434/1056.

9 Maria Afek-Kamińska (ur. 20 XI 1911 r.), lekarz więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 
Ur. w Warszawie; absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1937); starszy asy-
stent Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Warszawskiego (1938–1944), jednocześnie wyko-
nywała obowiązki w Szpitalu św. Stanisława i Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, lekarz rejonowy w po-
wiecie radomskim (1944–1945); lekarz Więzienia nr I przy ul. Rakowieckiej w Warszawie (1945–1955), 
następnie ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala CW nr I w Warszawie (1955–1957); 7 I 1957 r. 
zwolniona na własną prośbę. Data śmierci nieznana. AIPN, 2593/1406, Akta osobowe Marii Afek-Ka-
mińskiej; OIL w Warszawie, Akta osobowe Marii Afek-Kamińskiej (bez sygnatury).

10 Michał Zawadzki (29 IX 1900 r. – 30 IX 1972 r.), dziekan WP i KBW, kpt. (1930), płk (1948). 
Ur. w Leszczynie, pow. Włodawa; absolwent Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim (1924) 
i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1938); w latach 1924–1939 kolej-
no: wikariusz parafii Parczew, Kock, Osieck, proboszcz parafii Koresówka, kapelan wojskowy w Kow-
lu, Mołodecznie i Inowrocławiu; uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. jako kapelan 59. pp 15. DP 
i 27. DP; w latach 1939–1945 więzień obozów w Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau; po wojnie star-
szy kapelan 2. Pomocniczej Brygady Artylerii (1945), kapelan 2. DP w Kielcach (1945–1946), dziekan 
KBW (1946–1947), II zastępca dziekana WP i jednocześnie dziekan KBW (1947–1950), proboszcz koś-
cioła garnizonowego w Warszawie, 16 II 1953 r. przeniesiony do rezerwy WP. Zmarł w Opolu. CAW, 
742/61/2126, Teczka osobowa Michała Zawadzkiego.

11 Mieczysław Rüger (ur. 20 VIII 1879 r.), pastor Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ur. w War-
szawie; absolwent Wydziału Teologicznego uniwersytetu w Dorpacie; w latach 1906–1957 kolejno: wi-
kariusz parafii św. Trójcy w Warszawie, administrator parafii w Węgrowie, administrator filiału Sado-
leś–Płatkownica, diakon parafii św. Trójcy w Warszawie, administrator filiału w Mławie, administrator 
parafii w Lublinie, Cycowie, Chełmie i Kamieniu, administrator w Nowym Dworze i Radzyniu, admi-
nistrator parafii w Mławie i Woli Młockiej z Ciechanowcem, administrator zboru węgrowskiego. Data 
śmierci nieznana. Archiwum Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Teczka osobo-
wa Mieczysława Rügera (bez sygnatury).

12 Zdzisław Węgliński (8 XI 1909 r. – 10 I 1987 r.), adwokat. Ur. w Warszawie; absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1932); w latach 1945–1953 prowadził prywatną praktykę adwo-
kacką w Warszawie, następnie do 31 XII 1983 r. był członkiem Zespołu Adwokackiego nr 5 przy ul. Po-
znańskiej w Warszawie. Zmarł w Warszawie. ORA w Warszawie, Teczka osobowa adwokata Zdzisława 
Węglińskiego (bez sygnatury).

13 Zbigniew Witkowski (10 III 1915 r. – 16 IV 1981 r.), podprokurator Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie. Ur. w Warszawie; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1939); w la-
tach 1941–1942 więzień Auschwitz, w latach 1942–1945 aplikant w Prokuraturze Okręgowej i Wydzia-
le VIII Sądu Okręgowego w Warszawie, żołnierz AK, członek podziemnego wymiaru sprawiedliwości 
AK, uczestnik powstania warszawskiego; w latach 1945–1949 asesor i podprokurator Sądu Okręgo-
wego w Warszawie, następnie podprokurator w Departamencie Nadzoru Prokuratorskiego w Proku-
raturze Generalnej (1949–1950), adwokat (1950), inspektor w Departamencie Kontroli Ministerstwa 
Rolnictwa (1950–1952), adwokat w Zespole Adwokackim nr 6 oraz Zespole Adwokackim nr 29 w War-
szawie (1952–1978). Zmarł w Warszawie. AIPN, 0423/2262, Sprawa operacyjna dotycząca Zbigniewa 
Witkowskiego; AIPN, 763/89306, Akta paszportowe Zbigniewa Witkowskiego; AIPN, 0246/461, Kar-
ta ewidencyjna „Roman”.
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Protokół wykonania kary śmierci na Ludwigu Fischerze, Josefie Meissingerze 
i Maksie Daume, Warszawa, 8 III 1947 r. AIPN, GK 919/2624
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Duchowni udzielili skazańcom pociechy religijnej. Jedynym, który nie zechciał 
z niej skorzystać, był Maks Daume. Po – tłumaczonym na język niemiecki –  odczytaniu 
przez prokuratora sentencji wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego oraz 
 poinformowaniu więźniów o nieskorzystaniu przez Bieruta z prawa łaski zezwolo-
no skazańcom na napisanie listów pożegnalnych do rodzin (nie jest to utrwalone na 
filmie). Następnie przystąpiono do wykonania egzekucji przez powieszenie według 
kolejności zarządzonej przez prokuratora: Fischer, Meissinger, Daume. Wykonanie 
wyroku na pierwszym z nich rozpoczęto o godz. 6.45. Po dwudziestu pięciu minutach 
lekarz stwierdził zgon Ludwiga Fischera. Pięć minut później przystąpiono do egzekucji 
Josefa Meissingera. Jego śmierć lekarz orzekł o godz. 7.35. Ostatniego ze skazanych na 
miejsce straceń przyprowadzono o godz. 7.55. Dwadzieścia minut później stwierdzono 
zgon byłego szefa SD i Policji Bezpieczeństwa (Sipo) w Warszawie.

Na kliszy filmowej utrwalono jednak inną niż nakazaną przez prokuratora kolejność 
straceń. Jako pierwszego pozbawiono życia Josefa Meissingera, po nim – Maksa Daume, 
a ostatnim sfilmowanym skazańcem był Ludwig Fischer. Zaburzona na filmie chrono-
logia straceń mogła być efektem dokonanego montażu, skutkiem bliżej nieznanych 
zdarzeń mających miejsce w trakcie przyprowadzania więźniów na miejsce straceń lub 
też być konsekwencją braku właściwej komunikacji pomiędzy kierującym egzekucjami 
prokuratorem a Strażą Więzienną.

Po egzekucji – odmiennie niż w wielu innych podobnych przypadkach straceń zbrod-
niarzy hitlerowskich – ciała skazańców nie zostały przekazane do zakładu anatomii. 
Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu, najprawdopodobniej na terenie obecnego 
cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

***
Omawianą sekwencję zdarzeń, które w ostateczności doprowadziły do ukazania 

słabości państwa, rozpoczęła podjęta przez Najwyższy Trybunał Narodowy – z pew-
nością w uzgodnieniu z kierownictwem partii komunistycznej – decyzja o sfilmo-
waniu egzekucji. Nie uwzględniała ona ówczesnych realiów istniejących w polskim 
więziennictwie, przy czym to właśnie jego funkcjonariuszom powierzono główne role 
w planowanym przedsięwzięciu.

Zapewne to perspektywa spodziewanych efektów propagandowych filmu i korzyści 
uzyskanych przez władze za jego przyczyną przysłoniła decydentom możliwość podej-
mowania racjonalnych decyzji w zakresie organizacji procesu filmowania egzekucji.

Jako miejsce wykonania trzech wyroków śmierci wytypowano Więzienie nr I przy 
ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie, mimo że w latach 1945–1947 nie przeprowadzano 
w nim egzekucji. Miejscem straceń było bowiem w tym czasie Więzienie nr III przy 
ul. Namysłowskiej na warszawskiej Pradze14. Oznaczało to konieczność zbudowania 
w krótkim czasie na Rakowieckiej szubienicy. Wykonano ją pospiesznie z dostępne-
go budulca niskiej jakości. Jak pokazują kadry między 2 min. 57 s. a 3 min. 3 s., do 
wzniesienia konstrukcji nośnej szubienicy wykorzystano nawet częściowo zniszczoną 
w wyniku pożaru belkę (fot. 1). Jeszcze gorszej jakości była wyglądająca na niedokoń-
czoną drewniana zapadnia z prowadzącymi na nią schodami: nieudolnie skonstruowana, 

14 AIPN, 2188/517, Akta śledztwa w sprawie ustalenia miejsc pochówku osób, na których wykona-
no wyroki śmierci (1944–1956), t. 1, Zeznanie Wandy Florczyk z 3 II 1992 r., k. 212–213.
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niestabilna, a nawet pozbawiona niektórych desek, nie przystawała do powagi sprawy, 
dla której ją zbudowano. Film pokazał, że jeszcze większym problemem niż konstrukcja 
elementów szubienicy był zastosowany w niej mechanizm uruchamiający zapadnię.

Ponury obraz terenu egzekucji (częściowo zburzone budynki, gruz pod jedną ze 
ścian, powybijane szyby) współgra z zalegającym na całym terenie, w tym także na 
schodach do zapadni i jej samej, nieuprzątniętym i zlodowaciałym śniegiem (fot. 2). 
Moment, spowodowanej poślizgnięciem, utraty równowagi przez Meissingera utrwa-
lono w 1 min. 1 s. filmu.

Powagę miejsca dodatkowo obniżały nieumiejętnie maskowane elementy filmowe-
go wyposażenia, takie jak widoczne na kliszy kable elektryczne zasilające reflektory 
(54 s. – 1 min. 4 s., 1 min. 14 s., 2 min. 12 s. – 2 min. 18 s.; fot. 3). Wyjątkowo nieudolnie 
wykorzystano przy tym oświetlenie, które powodowało u widza wrażenie – z pewnością 
niezamierzone – uczestnictwa w wyreżyserowanym przedstawieniu (fot. 4).

Kolejnym elementem, który mógłby u polskiego widza wywołać zaskoczenie, cał-
kowite niezrozumienie, a nawet oburzenie, jest wiele kadrów pokazujących oddawanie 
w obecności skazańców szacunku i honorów wojskowych – zarówno przez prokuratorów 
czy naczelnika więzienia, jak i katów (m.in. 3 m. 23 s.). Gesty takie wykonywane były 
wprawdzie w chwilach odczytywania sentencji wyroku i decyzji Bieruta, ale sposób 
ich sfilmowania mógłby być odebrany przez potencjonalnego widza jako dowód oka-
zywanego skazańcom szacunku (fot. 5–6).

Największym problemem uchwyconym okiem kamery były jednak kompromitujące 
katów sceny wieszania skazańców, świadczące o zupełnym braku profesjonalizmu egze-
kutorów. W pierwszym przypadku stojący pod szubienicą z założoną pętlą na szyi Josef 
Meissinger oczekiwał na śmierć, obserwując bezradność kata Piotra  Śmietańskiego15, 
który nie potrafił uruchomić zapadni (fot. 7). Po jedenastu (sic!) uderzeniach ręką w ra-
mię zapadni ta nie zadziałała (1 min. 39 s. – 1 min. 44 s.). Pożądany skutek przynoszą 
dopiero kolejne dwa uderzenia drugą ręką (1 min. 44 s. – 1 min. 45 s.).

W następnej egzekucji Śmietański uruchomił zapadnię pod Maksem Daume po 
czterech uderzeniach. Zanim do tego doszło, stojący pod szubienicą skazaniec zdołał 
jeszcze publicznie wypowiedzieć kilka słów (fot. 8).

Najbardziej dramatyczny przebieg miało wykonanie wyroku na byłym gubernato-
rze Ludwigu Fischerze. Prawdopodobnie poirytowany nieskutecznością Śmietańskie-
go Aleksander Drej16 osobiście przystąpił do jej przeprowadzenia. Na chwilę przed 

15 Piotr Śmietański (27 VI 1899 r. – 23 II 1950 r.), kat w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w War-
szawie, st. sierż. (1947), z zawodu hydraulik. Ur. w Zawadach, pow. Warszawa; członek KPP, następnie 
PPR i GL/AL; w czasie wypełniania obowiązków egzekutora – na stanowiskach: wywiadowcy Sekcji 7 
Wydziału I WUBP w Warszawie (1945), referenta Sekcji Specjalnej WUBP w Warszawie (1945), od-
działowego aresztu WUBP w Warszawie (1946), wywiadowcy Sekcji 1 Wydziału IVa WUBP w Warsza-
wie (1946), agenta zaopatrzenia WUBP w Warszawie (1946–1947), oficera do zleceń Wydziału Ogól-
nego WUBP w Warszawie (1947–1950). Zmarł w Korczakowie. AIPN, 0864/215, Akta osobowe Piotra 
Śmietańskiego.

16 Aleksander Drej (27 XI 1905 r. – 1 XII 1974 r.), kat w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w War-
szawie, st. sierż. (1947), z zawodu murarz. Ur. w Warszawie; w latach 1942–1945 członek GL/AL, na-
stępnie do 1957 r. funkcjonariusz UB i MO; w czasie wypełniania obowiązków egzekutora – na stanowi-
skach: młodszego wywiadowcy Sekcji 8 Wydziału I WUBP w Warszawie (1945), referenta Wydziału V 
WUBP w Warszawie (1945), referenta Sekcji 3 Wydziału do Walki z Bandytyzmem WUBP w Warsza-
wie (1946), kuriera poczty specjalnej Wydziału II WUBP w Warszawie (1946–1948), młodszego refe-
renta Referatu III Wydziału I WUBP w Warszawie (1948), referenta Ekspozytury Kolejowej W arszawa 
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Śmierć na filmowej kliszy. Kadry z egzekucji wysokich funkcjonariuszy…

 egzekucją Fischer, podobnie jak wcześniej Daume, zdołał wypowiedzieć kilka niezna-
nych słów. Drej nie wiedział jeszcze wówczas, że orzeczony wobec skazańca wyrok 
będzie wykonywał trzy razy. Na kadrach między 3 min. 53 s. a 3 min. 55 s. widać 
moment zerwania sznura pod ciężarem więźnia (fot. 9).

Sznur pękł także podczas drugiej próby (fot. 10), co wywołało widoczną na filmie 
złość Aleksandra Dreja i konsternację towarzyszących mu funkcjonariuszy (4 min. 4 s. – 
4 min. 6 s.). W odróżnieniu od używającego rąk Śmietańskiego w celu uruchomienia za-
padni Drej kopał w ramię dźwigni. Po nieskutecznych dwóch kopnięciach w pierwszej 
próbie i dwóch następnych w drugiej, trzecie podejście rozpoczął od kolejnych czterech, 
które również nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Ten nadszedł dopiero z chwilą 
wykonania dodatkowych czterech kopnięć drugą nogą (4 min. 9 s. – 4 min. 14 s.).

Pokaz szczególnej nieudolności pracowników więziennictwa z Rakowieckiej trwał 
jednak nadal. Po śmierci Fischera nie potrafili zdjąć ciała z szubienicy, wykonując 
wychwycone przez filmową kamerę chaotyczne, nerwowe i nieprzemyślane ruchy. 
W apogeum swojej bezradności stojący po obu stronach zapadni funkcjonariusze ciągną 
nogi skazańca w przeciwległych kierunkach (4 min. 42 s.).

Film z egzekucji na Mokotowie kończą ujęcia (w kadrze szerokim i bliskim) wi-
szącego na szubienicy Fischera, momentu zdejmowania kajdanek z jego rąk, chwili 
wyniesienia na noszach zwłok skazańca i sekundowy kadr wchodzących na dziedziniec 
straceń obu prokuratorów, katów i prawdopodobnie funkcjonariusza więziennictwa. 
W głębi widoczny jest pastor i osoba w wojskowym mundurze (4 m. 14 – 5 m. 4. s.).

W sporządzonym po wykonanych egzekucjach Protokole wykonania wyroku 
Najwyższego Trybunału Narodowego z dnia 3 marca 1947 r. prokurator stwierdził, 
że „podczas egzekucji poza osobami wymienionymi w niniejszym protokole oraz 
obsługą techniczną nie został nikt dopuszczony”. W kilku miejscach film ukazuje 
niezgodność oficjalnego zapisu z rzeczywistością. Przebieg egzekucji obserwowa-
ło bowiem szereg osób postronnych, a ich bardziej czy mniej wyraźne wizerunki 
uchwycił operator kamery (2 min., 2 min. 59 s., 3 min. 2 s., 3 min. 21 s., 3 min. 27 s., 
3 min. 56 s. – 3 min. 59 s.).

Wstrząsający film z egzekucji zbrodniarzy niemieckich w więzieniu przy ul. Rako-
wieckiej w Warszawie z marca 1947 r. stanowi bezcenny i unikatowy w skali światowej 
materiał historyczny, który jest przechowywany w powszechnie dostępnym archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej. Jak bodaj żaden inny element znajdującego się w nim 
bogatego zbioru ikonograficznego w dojmujący i realistyczny zarazem sposób prezentuje 
nieznane kadry powstałe w mrocznym okresie stalinizmu w Polsce. Ukazany na nich 
porażający obraz słabości państwa komunistycznego i nieudolności jego funkcjonariuszy 
legł zapewne u podstaw decyzji o nieupublicznianiu go i w konsekwencji o utajnieniu. 
Ocalały od zniszczenia jest dziś wyjątkowym źródłem do badań nad najnowszą historią 
Polski.

Zachód WUBP w Warszawie (1948), młodszego referenta Sekcji 1 Wydziału II WUBP w Warszawie 
(1949–1950), oficera do zleceń Wydziału Ogólnego WUBP w Warszawie (1950–1953), młodszego re-
ferenta Sekcji 6 Wydziału IV WUBP w Warszawie (1953–1954), młodszego referenta Sekcji Admini-
stracyjno-Gospodarczej Wydziału Ogólnego WUBP w Warszawie (1954), młodszego referenta Sekcji 1 
Wydziału II WUdsBP w Warszawie (1954–1956), konwojenta Komendantury (1956), dyżurnego pomoc-
nika komendanta ochrony WUdsBP w Warszawie (1956), milicjanta grupy ochrony Inspektoratu Służ-
by Konwojowo-Ochronnej Wydziału II KW MO w Warszawie. 30 X 1957 r. zwolniony ze służby. Zmarł 
w Warszawie. AIPN, 01581/7, Akta osobowe Aleksandra Dreja.
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Fot. 1. Z prawej strony widoczna częściowo zwęglona belka użyta  
do budowy szubienicy. Obok główny kat w więzieniu przy  

ul. Rakowieckiej w Warszawie Aleksander Drej. AIPN, 1300/17

Fot. 2. Pospiesznie zbudowana, nieuprzątnięta, pokryta śniegiem 
i lodem konstrukcja zapadni i prowadzących do niej schodów.  

Z lewej Aleksander Drej, na podwyższeniu kat Piotr Śmietański. 
AIPN, 1300/17
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Fot. 4. Przygotowania do egzekucji Ludwiga Fischera. Na ścianie 
za szubienicą widoczne ślady zastosowanego sztucznego oświetlenia 

miejsca straceń. AIPN, 1300/17

Fot. 3. Egzekucja Maksa Daume. Z lewej strony widoczne kable  
doprowadzające energię do filmowych reflektorów. AIPN, 1300/17

Śmierć na filmowej Kliszy. Kadry z egzekucji wysokich funkcjonariuszy…
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Krzysztof Szwagrzyk

Fot. 6. Prokurator Zbigniew Witkowski (drugi z lewej) po zdjęciu 
nakrycia głowy i naczelnik więzienia por. Witold Chudecki oddający 

honory wojskowe w obecności Josefa Meissingera. AIPN, 1300/17

Fot. 5. Kaci oddający honory wojskowe. AIPN, 1300/17
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Fot. 8. Egzekucja Maksa Daume. Moment wypowiadania  
przez niego nieznanych słów. AIPN, 1300/17

Fot. 7. Kat Piotr Śmietański usiłujący uruchomić zapadnię  
pod skazańcem Josefem Meissingerem. AIPN, 1300/17
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Fot. 9. Pierwsza próba stracenia Ludwiga Fischera. Uchwycono  
wymowne spojrzenie niedoszłej ofiary na kata. W tle za kratami  

niewyraźne sylwetki postronnych osób przyglądających się  
egzekucji. AIPN, 1300/17

Fot. 10. Druga próba wykonania egzekucji na Ludwigu Fischerze. 
AIPN, 1300/17
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Śmierć na filmowej Kliszy. Kadry z egzekucji wysokich funkcjonariuszy…
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S t r e s z c z e n i e

Gromadzone od dwudziestu lat zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej stanowią bez-
cenne źródło wiedzy do badań nad najnowszymi dziejami Polski, w tym szczególnie nad okresem 
Polski Ludowej/PRL i latami II wojny światowej. Liczący ponad 90 tys. mb. zasób archiwalny 
IPN identyfikowany jest najczęściej z dokumentacją papierową wytworzoną przez komunistyczny 
aparat bezpieczeństwa. W powszechnej świadomości nie funkcjonuje przeświadczenie, że jest on 
dysponentem wielu innych, unikatowych niekiedy źródeł historycznych, w tym fonograficznych, 
fotograficznych i filmowych.

Wśród tych ostatnich wybitną wartość ma kilkuminutowy film dokumentujący przebieg egzekucji 
wykonanej 8 marca 1947 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie na trzech wysokich 
funkcjonariuszach III Rzeszy: Maksie Daume, Ludwigu Fischerze i Josefie Meissingerze, odpo-
wiedzialnych za organizację i dokonywanie masowych mordów na obywatelach Rzeczypospolitej 
w latach 1939–1944. Wszyscy trzej za swoje czyny zostali skazani na karę śmierci wyrokiem 
Najwyższego Trybunału Narodowego.

Film z ww. egzekucji zbrodniarzy niemieckich nigdy jednak nie został skierowany do roz-
powszechniania. Wbrew bowiem woli inicjatorów jego powstania zamiast majestatu prawa i siły 
państwa utrwalone na kliszy kadry ukazywały ich karykaturalne odbicie.

Słowa kluczowe: III Rzesza, egzekucje, komunizm, procesy sądowe, propaganda, zbrodnie.

S u m m a r y

The archival collection that the Institute of National Remembrance has been accumulating for 
twenty years constitutes an invaluable source of knowledge for research into Poland’s contemporary 
history, in particular the period of the People’s Poland/PRL and the years of World War II. The INR 
archival repository, consisting of over 90 thousand linear metres, is usually identified with paper 
documentation generated by the communist security apparatus. The general public is not aware that 
the Institute is the owner of many other historical sources, often unique, including phonographic, 
photographic and film.

Among the latter, of exceptional worth is a film of several minutes from 8 March 1947, taken 
in the Rakowiecka Street prison in Warsaw, which documents the execution procedure of three 
high-ranking officials of the Third Reich: Maks Daume, Ludwig Fischer and Josef Meissinger. 
They were responsible for the organisation and perpetration of mass murders against citizens of 
the Republic of Poland in the years 1939–1944. All three were sentenced to death for their actions 
by verdict of the Supreme National Tribunal.

This film of the executions of German criminals was not however intended for distribution. 
Contrary to the desire of the initiators, instead of a work capturing the majesty of the law and the 
power of the state, the shots filmed portrayed a caricatured reflection.

Keywords: Third Reich, executions, communism, court trials, propaganda, crimes.



147

Z
asó

b
 ar

c
h

iw
aln

y

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 
Tom 13, Warszawa 2020, s. 147–162

DOI: 10.48261/PAIPN201307

Zbigniew Stanuch
ORCID: 0000-0002-9110-4029 

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie)

Wybrane przykłady źródeł do 
dziejów diecezji szczecińsko-

-kamieńskiej w zasobie  
archiwalnym Oddziału  

Instytutu Pamięci Narodowej 
w Szczecinie

W 2006 r. rozpoczął się proces gromadzenia materiałów archiwalnych w ar-
chiwum szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zapocząt-
kowane wówczas działania były konsekwencją utworzenia rok wcześniej 

Oddziału IPN w Szczecinie1. W jego zasobie znalazły się akta pertynencji szczecińskiej, 
koszalińskiej i gorzowskiej. Oprócz dokumentacji aktowej i kartotecznej część materia-
łów zachowała się w postaci mikrofisz oraz – w małej ilości – taśm i kaset2.

Wśród dotychczas zgromadzonej dokumentacji najliczniejszą grupę stanowią akta 
cywilnych organów bezpieczeństwa państwa z lat 1945–1990. Dzieli się je na: akta 
operacyjne (osobowe źródła informacji, sprawy obiektowe, sprawdzenia i rozpracowania 
operacyjne, kontrolno-śledcze); akta administracyjne (sprawozdania, wytyczne, plany 
pracy, korespondencja ogólna); akta osobowe (teczki personalne funkcjonariuszy i pra-
cowników cywilnych); akta obronne (dokumentacja dotycząca spraw mobilizacyjnych, 
dokumenty osób dopuszczonych do informacji niejawnych); akta paszportowe (teczki 
akt paszportowych, książeczki paszportowe) oraz wydawnictwa resortowe. Mniej liczna 
jest dokumentacja wytworzona przez wojskowe organy bezpieczeństwa państwa, czyli: 

1 Przed utworzeniem archiwum Oddziału IPN w Szczecinie źródła dotyczące Pomorza Zachodnie-
go były przechowywane w archiwach oddziałów IPN w: Poznaniu, Gdańsku i Bydgoszczy. Te dotyczą-
ce tematu niniejszej publikacji znajdowały się w Poznaniu. 

2 Wielkość zasobu archiwalnego Oddziału IPN w Szczecinie na koniec 2018 r. wynosiła 3435,58 mb., 
a kartotek i innych materiałów ewidencyjnych – 55,74 mb. 
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 Informację Wojska Polskiego i Wojskową Służbę Wewnętrzną. Istotną część zasobu 
stanowią natomiast dokumenty dotyczące Wojsk Ochrony Pogranicza z lat 1945–1991, 
cywilnego i wojskowego wymiaru sprawiedliwości oraz materiały archiwalne wytwo-
rzone przez Straż/Służbę Więzienną, czyli areszty śledcze i zakłady karne. W archiwum 
szczecińskiego oddziału IPN znalazły się również akta byłych okręgowych komisji bada-
nia zbrodni przeciwko narodowi polskiemu (i wcześniejszych komisji badania zbrodni), 
które działały w Szczecinie i Koszalinie. Są to przede wszystkim akta administracyjne 
w postaci sprawozdań, planów pracy, wyników przeprowadzonych kontroli itp. Niestety, 
w małej ilości zachowała się dokumentacja z okresu II wojny światowej. Dane dotyczące 
robotników przymusowych, rejestry egzekucji wykonanych w latach 1939–1945, akta 
żołnierzy i członków NSDAP, opis działalności szefa Wydziału Bezpieczeństwa Policji 
w Koszalinie to główne informacje, jakie można odnaleźć w tym zbiorze3.

Niezmiennie sporym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców cieszą się do-
kumenty dotyczące historii Kościoła katolickiego4. Lektura tych materiałów dostarcza 
nam wiele interesujących informacji dotyczących m.in.: stosunków państwo–Kościół 
na Pomorzu Zachodnim, działalności biskupów czy planów pracy i kierunków działań 
operacyjnych wymierzonych w duchowieństwo Kościoła rzymskokatolickiego przez 
aparat represji PRL. Analiza tych dokumentów z zasobu archiwalnego szczecińskiego 
oddziału IPN zajęła autorowi niniejszej publikacji kilka lat5. Dlatego też celem arty-
kułu jest ogólne omówienie ww. materiałów, co być może przyczyni się do ułatwienia 
korzystania z zasobu wszystkim osobom zainteresowanym tym tematem. Kwestie 
odnoszące się do struktur, kadr, zadań Urzędu Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa 
byłego województwa szczecińskiego zostały w tekście potraktowane pobieżnie, głównie 

3 T. Dźwigał, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie [w:] Informator o zasobie archiwal-
nym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, 
Warszawa 2009. W korzystaniu z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej niezwykle pomoc-
ny będzie również inwentarz archiwalny IPN dostępny na stronie internetowej www.inwentarz.ipn.gov.pl. 

4 W oparciu m.in. o te materiały archiwalne powstało kilka cennych monografii, opracowań źród-
łowych, tomów studiów. Dla przykładu należy wymienić: D. Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo 
rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów pań-
stwowych z lat 1945–1989, t. 1, Zielona Góra 2014; Święty Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Po-
morzu Zachodnim, red. A. Ziejewski, G. Wejman, Szczecin 2014; Jan Paweł II w Szczecinie. Meldun-
ki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 r., wstęp Z. Stanuch, wybór i oprac. 
M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, Warszawa–Szczecin 2008; Solidarność z błoń. Wokół na-
uczania społecznego Jana Pawła II, red. M. Drzonek, M. Siedziako, Szczecin 2011; Polityka władz pań-
stwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, 
red. T. Ceynowa, P. Knap, Szczecin 2010; Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Po-
morzu Środkowym w latach 1945–1989, red. T. Ceynowa, P. Knap, Szczecin 2011; „Oaza wolności”. 
Duszpasterstwa akademickie w latach siedemdziesiątych XX w., red. M. Marcinkiewicz, Szczecin 2011; 
Z. Stanuch, Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–
1961, Szczecin 2014; Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1: 1945–1956, red. M. Sie-
dziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin 2016; Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, 
t. 2: 1956–1972, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin 2017; Dzieje Kościoła katolickie-
go na Pomorzu Zachodnim, t. 3: 1972–1978, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin 2018; 
Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 4: 1979–1989/90, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, 
G. Wejman, Szczecin 2019.

5 Wstępne wyniki badań zostały zawarte w artykule: Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na 
Pomorzu Zachodnim w zasobie archiwalnym IPN Oddział w Szczecinie [w:] Przeszłość Kościoła w ar-
chiwach Pomorza Zachodniego, red. T. Ceynowa, Koszalin 2014, s. 59–88. Artykuł ten zawiera ogól-
ny wykaz materiałów poświęconych historii Kościoła. Po jego wydrukowaniu kontynuowano badania 
w tym zakresie, a niniejszy tekst stanowi pogłębioną analizę tychże źródeł archiwalnych. 
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z tego względu, że tym zagadnieniom swój artykuł poświęcił Tomasz Błaszak, który 
jako pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Szczecinie analizował ten problem 
dla lat 1962–19896. Obecnie prowadzone są w tym zakresie dalsze badania – tym ra-
zem dla okresu 1944–1962 – a ich wyniki zostaną zaprezentowane w innej publikacji7. 
Należy dodać, że na obecnym etapie prac nie można jednoznacznie przedstawić kwestii 
uwikłania się niektórych duchownych rzymskokatolickich we współpracę z organami 
bezpieczeństwa państwa. Warto jednak podkreślić, że badania w tym zakresie nadal 
trwają. Dlatego też w niniejszym artykule brakuje omówienia akt personalnych i teczek 
pracy tajnych współpracowników8.

Dla podjętych rozważań istotne będzie poczynienie pewnego zastrzeżenia. Ko-
rzystając z akt wytworzonych przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, każdy 
z badaczy powinien zdawać sobie sprawę z ich specyfiki. Do tego rodzaju źródeł nie 
można podchodzić bezrefleksyjnie. Wnoszą one wiele do naszej wiedzy o funkcjono-
waniu Kościoła katolickiego w okresie PRL, niemniej jednak traktowanie ich z pewnym 
„namaszczeniem” może sprowadzić badacza na manowce, czyli skłonić go do sformuło-
wania błędnych wniosków. Zanim ktokolwiek przystąpi do czytania tych dokumentów, 
powinien najpierw pogłębić swoją wiedzę z zakresu historii służb specjalnych PRL, 
a szczególnie wniknąć w tajniki ich funkcjonowania, instrukcje i metody pracy opera-
cyjnej9. Należy spojrzeć na nie krytycznie, zestawić z materiałami innej proweniencji 
oraz zweryfikować również z wiedzą pozaźródłową10.

6 T. Błaszak, Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie w latach 1962–1989 (struktura, kadry, dzia-
łalność) [w:] Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim…, 
s. 51–63. 

7 W październiku 2019 r. szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował konferen-
cję „Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956”. Autor niniejszego artykułu 
w swoim wystąpieniu przedstawił organizację i działania Urzędu Bezpieczeństwa wobec Kościoła kato-
lickiego w omawianym okresie. Artykuł na ten temat ukaże się w przygotowywanej aktualnie do druku 
publikacji pokonferencyjnej. 

8 Pseudonimy kapłanów współpracujących z „bezpieką” wymienia w swojej monografii ks. Da-
riusz Śmierzchalski-Wachocz, jednak odstąpił on od identyfikacji tych osób. Zob. D. Śmierzchalski-
-Wachocz, op. cit. 

9 Zob. m.in.: H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–
1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000; idem, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Roz-
wój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997; R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. 
Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007; F. Musiał, Podręcznik bezpieki. 
Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych MSW PRL (1970–
1989), Kraków 2007; Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Mu-
siał, Kraków 2015; Osobowe środki pracy operacyjnej. Zagadnienia źródłoznawcze, red. F. Musiał, 
Kraków 2013; R. Graczyk, Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007; P. Piotrowski, Struktury Służby 
Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1, s. 51–107; R. Dyrcz, J. La-
ska, J. Raźny, E. Zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyj-
nej SB, Kraków 2009; Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych, red. A. Dziurok, Warszawa 2004; Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–
1979, red. M. Biełaszko, A.K. Piekarska, P. Tomasik, C. Wilanowski, Warszawa 2007; Instrukcje, wy-
tyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu 
w latach 1945–1953, red. A. Dziurok, J. Marecki, F. Musiał, Kraków–Katowice 2012; R. Reczek, Wła-
dze wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944–1990. Materiały do dziejów Kościoła w za-
sobach Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza…, s. 37–58; Ewi-
dencja operacyjna i archiwum organów bezpieczeństwa PRL w latach 1944–1990. Zbiór normatywów, 
red. M. Komaniecka-Łyp, Kraków 2017. 

10 R. Reczek, op. cit., s. 42.
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Aby lepiej zrozumieć historię Kościoła katolickiego zapisaną w źródłach przecho-
wywanych w archiwum szczecińskiego IPN, warto również ukazać specyfikę, w jakiej 
przyszło Kościołowi prowadzić posługę duszpasterską wśród wiernych. Główny problem 
polegał na braku kanonicznego ustanowienia stałych jednostek kościelnych na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych Polski po zakończeniu II wojny światowej. W odniesieniu 
do Pomorza Zachodniego mieliśmy do czynienia z istniejącą od 15 sierpnia 1945 r. do 
1972 r. administracją tymczasową. Nowa prowincja kościelna o obszarze 44 836 km2 
(1/7 powierzchni kraju) oficjalnie została nazwana Administracją Apostolską Kamieńską, 
Lubuską i Prałatury Pilskiej. Jej siedziba znajdowała się w Gorzowie Wielkopolskim. 
Swoim zasięgiem obejmowała współczesną archidiecezję szczecińsko-kamieńską oraz 
diecezje koszalińsko-kołobrzeską i zielonogórsko-gorzowską. Gdy spojrzy się na mapę 
tej kościelnej jednostki administracyjnej, widać jak obszerne było to terytorium. De-
kanatem najdalej wysuniętym w kierunku północno-wschodnim był dekanat lęborski. 
Wschodnią ścianę administracji wyznaczały m.in. dekanaty: bytowski, człuchowski, 
złotowski, pilski, pszczewski, aż do zielonogórskiego i wschowskiego. Kres strony 
zachodniej administracji wytyczała granica z Niemiecką Republiką Demokratyczną. 
W obrębie tak dużego obszaru znalazły się województwa szczecińskie i koszalińskie 
oraz część województwa poznańskiego (do 1950 r.), zielonogórskiego (lata 1950–1975) 
i gorzowskiego (od 1975 r.). Jest to najlepszy dowód na to, że prowadzenie skutecznego 
duszpasterstwa na tak znacznym terenie było bardzo trudne.

Pewne wątpliwości wśród badaczy wzbudza kwestia formalnego nazewnictwa tejże 
jednostki kościelnej. Według bp. Pawła Sochy było ono następujące:

1. Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej – od 15 sierpnia 
1945 r. do grudnia 1950 r.;

2. Ordynariat Gorzowski – od grudnia 1950 r. do 25 maja 1967 r.;
3. Administracja Apostolska Gorzowska „Ad Nutum Sanctae Sedis” – od 25 maja 

1967 r. do 28 czerwca 1972 r.11

Problem ten szerzej omówił ks. Grzegorz Wejman. Stwierdził on, że nazwa „Admi-
nistracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej” obowiązywała do 1951 r. 
Następnie określano ją mianem ordynariatu. W sytuacji, gdy rządcą został biskup, a stało 
się tak w 1956 r., w nazwie pojawiła się „diecezja”. Nie wyparła ona jednak „ordyna-
riatu”, a zatem te dwa określenia stosowano zamiennie. Zmiana nazewnictwa pojawiła 
się dopiero w 1967 r. Określenia „Administracja Apostolska Gorzowska” używano do 
1972 r. Konkluzja ks. Wejmana była następująca: „Powyższa tytulatura wynikała ze 
zmian personalnych, nie ma natomiast żadnego dokumentu, który określałby stan prawny 
tej jednostki kościelnej. Stąd też nazwy: «Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim 
i ziemi lubuskiej» czy też «Kościół gorzowski»” – terminologicznie najbardziej jed-
noznacznie ujmują okres do 1972 r.”12. Z takimi też określeniami możemy zetknąć się 
w dokumentach odnoszących się do Kościoła katolickiego na tych ziemiach.

Sytuacja zmieniła się we wspomnianym już 1972 r., kiedy decyzją Pawła VI – na 
mocy bulli Episcoporum Poloniae coetus z 28 czerwca 1972 r. – rozległa administra-

11 P. Socha, Określenia prawne jednostki terytorialnej Kościoła na ziemi lubuskiej [w:] Księga pa-
miątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północ-
nym, red. P. Socha, współpr. Z. Lec, Zielona Góra–Gorzów Wlkp. 1998, s. 22.

12 G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 
1945–1972, Szczecin 2009, s. 15. 
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cja gorzowska została podzielona na trzy mniejsze diecezje: szczecińsko-kamieńską, 
koszalińsko-kołobrzeską i gorzowską. Ordynariuszem pierwszej z wymienionych został 
bp Jerzy Stroba. A zatem, czytając akta dotyczące Kościoła katolickiego na Pomorzu 
Zachodnim, musimy mieć świadomość istnienia dużej administracji kościelnej funk-
cjonującej do 1972 r. i trzech mniejszych diecezji powstałych w 1972 r. Uwaga autora 
w kontekście analizy akt dotyczących Kościoła katolickiego koncentruje się na diecezji 
szczecińsko-kamieńskiej.

Struktura pionu UB/SB odpowiedzialnego za inwigilację Kościoła katolickiego 
w latach 1945–1990 ulegała różnym zmianom. Początkowo zadania o charakterze ope-
racyjnym realizowane były przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, któremu 
podlegały wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa publicznego. W jednostkach terenowych 
odpowiedzialność za właściwe wykonywanie zadań spoczywała na Wydziale V WUBP. 
Od 1953 do 1954 r. zadania obserwacji i analizy poczynań osób duchownych trafiły 
do Wydziału XI WUBP. Po likwidacji MBP i jego odpowiedników w terenie powo-
łano w grudniu 1954 r. Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Na szczeblu 
regionalnym wytyczne centralne realizowane były przez wojewódzkie urzędy do spraw 
bezpieczeństwa publicznego. W strukturze urzędu znajdował się Wydział VI, który 
od 1954 do 1956 r. odpowiadał za nadzór nad Kościołem. Kolejna zmiana nastąpiła 
w roku 1956. Do działającego od 1954 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trafiły 
piony odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. W latach 1956–1962 Kościołem na 
Pomorzu Zachodnim interesowała się Sekcja 5 Wydziału III KW MO w Szczecinie. Lata 
1962–1989 to czas, w którym działania operacyjne wobec Kościoła katolickiego były 
podejmowane najpierw przez Samodzielną Sekcję IV, a od 1967 r. przez Wydział IV 
KW MO/WUSW w Szczecinie. Do ostatniej zmiany doszło w 1989 r. Wówczas obo-
wiązki po rozwiązanym Wydziale IV przejął Wydział Studiów i Analiz.

Każda z wymienionych powyżej jednostek UB/SB realizowała zadania, które 
w głównej mierze polegały na dokładnym rozpoznaniu środowisk duchownych, by 
przeciwstawiać się rzekomej działalności antypaństwowej księży, rozbijać wśród nich 
jedność, wywoływać i pogłębiać nieufność wiernych do kleru. Konkretna osoba „cie-
szyła się” zainteresowaniem ze strony służb już w chwili wstąpienia do seminarium. 
Zbierano dokładne informacje dotyczące danych osobowych poszczególnych kapłanów 
czy sióstr zakonnych. Funkcjonariuszy interesowały także kontakty duchownego, jego 
stan majątkowy, czym zajmował się w okresie II wojny światowej, opinia, jaką cieszył 
się wśród innych księży, a nade wszystko problemy, z jakimi się borykał. Te i inne dane 
stanowiły kanwę późniejszych kontaktów funkcjonariuszy z kapłanami. Pozyskane 
informacje skutkowały podziałem duchowieństwa na trzy zasadnicze grupy. Wyróż-
niano księży postępowych, czyli takich, którzy popierali ówczesne władze, biernych –  
unikających działalności politycznej, koncentrujących się raczej na pełnieniu posługi 
duszpasterskiej oraz wrogo ustosunkowanych do ówczesnego ustroju.

Oprócz zbierania danych o duchownych funkcjonariusze kontrolowali także różne 
wydarzenia religijne. W kręgu ich zainteresowań znajdowały się m.in. kwestie związane 
ze zmianami personalnymi w kurii gorzowskiej, a następnie szczecińsko-kamieńskiej, 
ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę, wizyty prymasów Polski: Augusta Hlonda, Stefana 
Wyszyńskiego, Józefa Glempa, czy też pielgrzymka Jana Pawła II do Szczecina w 1987 r. 
Nadzorowali uroczystości milenijne w 1966 i 1967 r., ingresy biskupów, np. Jerzego 
Stroby i Kazimierza Majdańskiego, oraz obchody 850. rocznicy misji  chrystianizacyjnej 
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św. Ottona z Bambergu. W propagowanym przez władze ateistycznym modelu państwa 
wszystko, co miało jakikolwiek związek z religią lub Kościołem, było piętnowane. 
Pamiętać jednak należy o tym, że w chwilach napięć społecznych i sytuacjach kryzy-
sowych to właśnie w Kościele szukano poparcia oraz legitymizacji własnych poczynań. 
Tak było chociażby w roku 1956.

Nadzór nad prawidłowym realizowaniem ww. zadań w latach 1945–1990 bezpo-
średnio sprawowali: Czesław Wesołek, Zygmunt Wielgoszewski, Henryk Markiewicz, 
Wiesław Leszczyński, Czesław Zuziak, Jan Domina, Adam Pietruszka, Zenon Błaże-
wicz, Stefan Kokociński13.

Do najważniejszych materiałów archiwalnych – niezbędnych do dogłębnego po-
znania dziejów Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich – zaliczyć trzeba akta 
o charakterze operacyjnym. W tej grupie niezwykle istotne są: teczki ewidencji opera-
cyjnej na księdza (TEOK)14, teczki ewidencji operacyjnej na biskupa (TEOB)15, teczki 
ewidencji operacyjnej na parafię (TEOP)16.

Niestety, wiele z tych materiałów zostało zniszczonych. W archiwum szczecińskie-
go IPN udało się dotychczas odnaleźć kilkadziesiąt TEOK w spisach: IPN Sz 0053, 
IPN Sz 009 i IPN Sz 0011. Wśród nich jedna tylko odnosi się do dawnego wojewódz-
twa koszalińskiego. Inna z kolei dotyczy kapłana, który co prawda pełnił posługę 
duszpasterską w Drawsku i Złocieńcu, lecz następnie został skierowany do pracy 
w Stargardzie, dlatego ostatecznie jego teczka została zarchiwizowana w Wydziale „C” 
KW MO/WUSW w Szczecinie. Pozostałe TEOK odnoszą się do byłego województwa 
szczecińskiego. Z analizy tych materiałów wynika, że SB interesowała się kandydatami 
do kapłaństwa już od momentu ich wstąpienia do seminarium. Kilka teczek zawiera 
informacje o osobach, które z różnych powodów zrezygnowały ze stanu duchownego, 
jeszcze zanim otrzymały święcenia kapłańskie. Inne z kolei po uzyskaniu święceń przez 
jakiś czas pełniły posługę duszpasterską wśród wiernych, lecz później wróciły do stanu 
świeckiego. Ostatnią grupę TEOK stanowią akta duchownych, którzy decyzją władz 
zakonnych zostali skierowani do pracy duszpasterskiej poza granicami kraju. W tej 
grupie najwięcej jest materiałów dotyczących księży chrystusowców.

Gorzej pod względem liczby zachowanych akt przedstawia się sprawa z TEOP. 
W wyniku kwerendy w pomocach ewidencyjno-archiwalnych udało się jedynie odna-
leźć informacje o teczkach ewidencji operacyjnej dotyczących wikariatów w Ostrowcu 

13 Na temat struktury, organizacji i obsady personalnej szczecińskiego aparatu bezpieczeństwa zob. też 
Twarze szczecińskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bez-
pieczeństwa województwa szczecińskiego. Informator personalny, red. P. Knap, M. Ozga, M. Stefaniak, 
Szczecin 2008.

14 TEOK były zakładane przez jednostki pionu IV SB i stanowiły formę permanentnej inwigilacji 
duchownego. Zawierały materiały dotyczące życia kapłana wraz z jego danymi personalnymi oraz pro-
wadzonej przezeń działalności już od chwili wstąpienia do seminarium diecezjalnego lub zakonnego. 
Więcej na ten temat zob. R. Reczek, op. cit., s. 43.

15 TEOB były zakładane przez pion IV SB na każdego biskupa rzymskokatolickiego. Zawierały in-
formacje odnoszące się do jego życia i działalności, kontaktów, wyjazdów, a także plany działań ope-
racyjnych „bezpieki” wobec niego i inne materiały związane z tymi działaniami. Więcej na ten temat 
zob. ibidem, s. 44.

16 TEOP były zakładane przez pion IV SB i zawierały informacje o konkretnej parafii, np.: plan 
jej terytorium, fotografie budynków sakralnych, miejsc odpustowych, opisy stanu majątkowego pa-
rafii, informacje o osobach pełniących w parafii posługę duszpasterską. Więcej na ten temat zob. ibi-
dem, s. 43–44.
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i Kłaninie, położonych w dawnym województwie koszalińskim17. Nie zachowały się 
również materiały dotyczące biskupów szczecińsko-kamieńskich. Pojedyncze infor-
macje o nich, m.in. jak byli oceniani przez „bezpiekę” i jakie działania przeciwko nim 
prowadzono, odnajdujemy w aktach administracyjnych.

Zniszczono także dokumenty innych spraw obiektowych, w tym: „Baszta” (dot. kurii  
szczecińsko-kamieńskiej), „Uczciwi” (Stowarzyszenie „Caritas”), „Legion” (duszpa-
sterstwo akademickie, prawdopodobnie zniszczona), „Ewangelista” (księża pallotyni), 
„Pektorał” (księża salezjanie), „Ambasadorzy” (księża chrystusowcy), „Inkwizytor” 
(ojcowie jezuici), „Arka” (alumni seminarium duchownego), „Klub” (Stowarzysze-
nie PAX), „Marzyciele” (Kościół greckokatolicki), „Reformacja” (inne wyznania), 
„Zorza” (ChSS). Dokumentacja ta została zniszczona w 1989 r. Wyjątek stanowi 
sprawa o kryptonimie „Legion”, ponieważ nie udało się odnaleźć ani informacji 
o zniszczeniu materiałów, ani innych danych wskazujących na to, co w ogóle z tymi 
aktami się stało18.

Zachowały się natomiast dwa tomy sprawy obiektowej o kryptonimie „Zgro-
madzenie IV”. Są to materiały dotyczące zabezpieczenia centralnych uroczystości 
kościelnych z okazji 850. rocznicy misji chrystianizacyjnej bp. Ottona z Bambergu na 
Pomorzu Zachodnim, odbywających się w dniach 7–8 września 1974 r. w Szczecinie 
(IPN Sz 0011/161). Naczelnik Wydziału IV KW MO w Szczecinie Wiesław Leszczyński 
tak uzasadniał konieczność wszczęcia sprawy: „W ramach obchodów tej rocznicy odbę-
dzie się w dniu 7 września br. uroczyste posiedzenie episkopatu w katedrze szczecińskiej 
z udziałem zaproszonych gości, w tym biskupów zagranicznych i katolików świeckich. 
W dniu 8 września w katedrze będzie miało miejsce uroczyste jubileuszowe nabożeń-
stwo z udziałem wszystkich przybyłych biskupów. W obu imprezach przewidywany 
jest liczny udział wiernych. W przeddzień tych uroczystości kilkudziesięciu biskupów 
wygłosi kazania w różnych kościołach Szczecina i województwa. W celu rozpoznania 
całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem uroczystości jubileu-
szowych wnoszę o założenie sprawy obiektowej”19.

Z innych interesujących spraw operacyjnych zachowały się m.in.: sprawa ope-
racyjnego sprawdzenia kryptonim „Mariaż”, dotycząca działalności duszpasterstwa 
akademickiego, oraz sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Retrospekcja”, 
zawierająca materiały na temat organizacji jubileuszu dziesięciolecia istnienia duszpa-
sterstwa akademickiego przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Biorąc pod uwagę znaczny stopień zniszczenia dokumentacji operacyjnej, dużego 
znaczenia nabierają akta o charakterze administracyjnym. Stanowią one swoistą syntezę 
dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Są to materiały, od których każdy 
badacz powinien rozpocząć swoją kwerendę. Analiza tych źródeł pozwoliła autorowi 
wyróżnić następujące grupy tematyczne:

17 T. Błaszak, Wydział IV KW MO/WUSW w Koszalinie w latach 1962–1989 [w:] Kościół katolicki 
w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu…, s. 153.

18 Idem, Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie w latach 1962–1989…, s. 56–57.
19 Z. Stanuch, Pod ścisłym nadzorem władz. Najważniejsze wydarzenia religijne na Pomorzu Za-

chodnim w latach 1972–1978 [w:] Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 3…, s. 205. 
Zob. również: Z. Stanuch, Karol Wojtyła/Jan Paweł II w materiałach archiwalnych szczecińskiego Od-
działu IPN [w:] Św. Jan Paweł II – pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim, red. A. Ziejewski, 
G. Wejman, Szczecin 2014, s. 163–175.
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Działalność duchownych Kościoła katolickiego w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem województwa szczecińskiego

W tym zbiorze dokumentów znajdują się akta zawierające stenogramy wystąpień 
księży i osób świeckich, w tym fragmenty kazań i prelekcji (IPN Sz 0012/276; IPN Sz 
0012/270). W teczce o sygnaturze IPN Sz 0012/227 odnajdziemy komunikaty episkopatu 
Polski i kurii biskupiej w Szczecinie, akta normatywne dot. Kościoła, instrukcje kurii 
szczecińsko-kamieńskiej, informacje związane z ruchem pielgrzymkowym na Jasną Górę 
oraz Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Z kolei akta o sygnaturze IPN 
Sz 0012/277 zawierają dekret o zmianach w organizacji dekanatów, pisma episkopatu 
Polski, instrukcje kurii szczecińsko-kamieńskiej, informacje o wizycie Jana Pawła II 
w Szczecinie oraz korespondencję związaną z odbywającym się w 1987 r. Kongresem 
Eucharystycznym. Informacji dotyczących działalności duchownych, sióstr zakonnych 
i osób świeckich na obszarze byłego województwa szczecińskiego i w jego poszczególnych 
powiatach powinniśmy szukać w materiałach o sygnaturach: IPN Sz 008/296 (dot. powiatu 
Myślibórz); IPN Sz 008/129; IPN Sz 008/132, t. 1–3; IPN Sz 008/639; IPN Sz 008/140; 
IPN Sz 0012/219, t. 1–6; IPN Sz 0012/220, t. 1–5; IPN Sz 0012/221, t. 1–12; IPN Sz 
0012/222, t. 1–2; IPN Sz 0012/223, t. 1–3; IPN Sz 0012/224; IPN Sz 0012/225, t. 3–4; 
IPN Sz 0012/271, t. 1–3; IPN Sz 0012/274; IPN Sz 0012/275, t. 1–3; IPN Sz 0012/278; 
IPN Sz 0012/280; IPN Sz 0012/286 (województwo szczecińskie); IPN Sz 008/638, 
t. 1 (plany pracy Wydziału IV, w tym m.in. plan zabezpieczenia operacji o kryptonimie 
„Zgromadzenie III” w związku z ingresem bp. Stroby w dniu 8 X 1972 r.), t. 2 (informacje 
dotyczące działalności księży z Towarzystwa Chrystusowego i Salezjańskiego, plany 
związane z obchodami 850-lecia misji chrystianizacyjnej św. Ottona); IPN Sz 008/641, t. 1 
(informacje dotyczące działalności księży z Towarzystwa Chrystusowego); IPN Sz 008/130 
(powiaty: Choszczno, Dębno, Goleniów, Gryfice, Łobez, Pyrzyce, Kamień Pomorski, 
Stargard, Szczecin); IPN Sz 0012/112 (materiały związane z przyjazdem Jana Pawła II do 
Polski w 1979 r.); IPN Sz 0012/272, t. 1–2 (informacje o działalności osób duchownych 
zawarte w Elektronicznym Systemie Ewidencji Zainteresowań Operacyjnych – ESEZO); 
IPN Sz 443/62 oraz IPN Sz 443/63 („Zorza-83” – materiały dotyczące zapewnienia ładu 
i porządku podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.).

Korespondencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jego odpowiedników 
w terenie z PZPR i Wydziałem do spraw Wyznań w Szczecinie

Korespondencję MSW dotyczącą spraw kościelnych, stenogramy wystąpień dyrekto-
rów Departamentu IV, meldunki, tezy do omówienia podczas narad służbowych, szyfro-
gramy odnajdziemy w aktach o sygnaturach: IPN Sz 0012/225, t. 1–2; IPN Sz 0012/226, 
t. 1–5; IPN Sz 008/131, t. 1–6; IPN Sz 0012/273; IPN Sz 0012/279; IPN Sz 0012/281; 
IPN Sz 0012/282; IPN Sz 0012/283; IPN Sz 0012/284, t. 1–2; IPN Sz 0012/285;  
IPN Sz 008/128; IPN Sz 008/638, t. 2.

Sprawozdania i repertoria

Sprawozdawczość UB i SB w Szczecinie zawierają akta o następujących sygnatu-
rach: IPN Sz 008/125; IPN Sz 008/126, t. 1–2; IPN Sz 008/127, t. 1–2; IPN Sz 008/233; 
IPN Sz 0012/279; IPN Sz 008/603; IPN Sz 008/640.
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Plan działań Wydziału III KW MO w Szczecinie w ramach operacji  
krypt. „Lato-79” związanej z przyjazdem Jana Pawła II do Polski,  

Szczecin, 25 V 1979 r. AIPN Sz, 0012/112
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Publikacje resortowe

1. S. Buczyński, Działalność pozareligijna Kościoła rzymskokatolickiego w okresie 
lat 1980–1982 na tle ówczesnych wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce, Łódź  
1989 (IPN Sz 0058/38).

2. B. Cykała, Walka z wrogą działalnością reakcyjnego kleru na obecnym etapie, 
Warszawa 1958 (IPN Sz 008/458, t. 1; IPN Sz 00129/30).

3. B. Cykała, M. Muranowicz, Stosunki między państwem a Kościołem i działalność 
kleru w latach 1956–1960, Warszawa 1961 (IPN Sz 008/458, t. 13; IPN Sz 00129/39).

4. Dodatek do zbioru wybranych aktów normatywnych regulujących publiczną 
działalność Kościoła rzymskokatolickiego w PRL (według stanu prawnego w dniu 
30 czerwca 1970 r.) (IPN Sz 008/458, t. 10).

5. W. Długosz, Organizacja i działalność chrześcijańskich stowarzyszeń społecznych  
w województwie koszalińskim, Koszalin 1969 (IPN Sz 008/458, t. 16; IPN Sz 290/11).

6. Fakty i dokumenty mówią. O stosunku Watykanu i Kościoła do Polski w okresie 
1000-lecia, Warszawa 1960 [brak autora opracowania] (IPN Sz 008/458, t. 2).

7. S. Leporowski, Działalność profilaktyczna RSB na odcinku kleru, Warszawa 
1965 (IPN Sz 00129/34).

8. S. Markiewicz, O niektórych zagadnieniach dotyczących stosunku partii do 
religii i Kościoła, Warszawa 1959 (IPN Sz 008/458, t. 3).

9. Z. Mirgos, Obchody milenijne Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 
1956–1967, Warszawa 1980 (IPN Sz 129/91).

10. J. Mościcki, Przestępstwa i wykroczenia popełnione przez kler katolicki na terenie 
województwa szczecińskiego w latach 1961–1975, Legionowo 1977 (IPN Sz 0012/159).

11. M. Muranowicz, Zbiór przykładów pracy operacyjnej na odcinku kleru, Warszawa 
1962 (IPN Sz 008/458, t. 4, 12).

12. M. Muranowicz, Zbiór przykładów ilustrujących formy wrogiej działalności 
reakcyjnej części kleru, Warszawa 1960 (IPN Sz 008/458, t. 15).

13. Niektóre problemy związane z Drugim Soborem Watykańskim, red. M. Murano-
wicz, Warszawa 1963 (IPN Sz 008/458, t. 11; IPN Sz 00129/37).

14. A. Nowicki, 1000 lat zatargów z papieżami, Warszawa 1950 (IPN Sz 44/5).
15. Z. Poniatowski, Wstęp do religioznawstwa, Warszawa 1959 (IPN Sz 0014/554).
16. Powstanie i ewolucja wierzeń religijnych [brak autora opracowania i roku wy-

dania] (IPN Sz 008/458, t. 5–6).
17. A. Pudło, Organizacja i działalność polityczna Kościoła katolickiego w diecezji 

gorzowskiej, Poznań 1968 (IPN Sz 008/458, t. 14; IPN Sz 290/8).
18. Rozmowy operacyjne w pionie IV. Zarys problematyki, Koszalin 1974 [brak 

autora opracowania] (IPN Sz 00129/23).
19. J. Siemaszkiewicz, Polityczno-ideologiczna i społeczna działalność Kościoła 

rzymskokatolickiego w Polsce wśród młodzieży, Warszawa 1974 (IPN Sz 0014/157; 
IPN Sz 00129/103).

20. Sobór Ekumeniczny Watykański II. Materiały i dokumenty, red. R. Wójcicki, 
Warszawa 1966 (IPN Sz 008/458, t. 7).

21. Sobór Watykański II [brak autora opracowania i roku wydania] (IPN Sz 008/458, 
t. 8).

22. Z. Stachowski, Problemy pokoju, wojny i rozbrojenia w doktrynie społecznej 
Kościoła rzymskokatolickiego, Warszawa 1985 (IPN Sz 00129/102).
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23. C. Stryjewski, Zakony. Uwagi ogólne. Część I i II, Warszawa 1958 (IPN Sz 290/4).
24. C. Stryjewski, Zakony. Część III – szczegółowa. Charakterystyka i zestawienie 

statystyczne poszczególnych zakonów męskich i żeńskich działających w Polsce, War-
szawa 1959 (IPN Sz 290/5).

25. Watykan a Polska 1918–1973, red. R. Wójcicki, Warszawa 1975 (IPN Sz 
00129/101).

Z tej powyższej klasyfikacji ponad stu zachowanych jednostek archiwalnych do 
najbardziej interesujących należy zaliczyć materiały sprawy o kryptonimie „Zgroma-
dzenie III”, którą założono w związku z ingresem bp. Jerzego Stroby w 1972 r. W jej 
aktach badacze odnajdą wiele informacji dotyczących przygotowań szczecińskiej SB do 
„zabezpieczenia” tej uroczystości. Pracownicy Wydziału IV KW MO w Szczecinie zostali 
wówczas obarczeni zadaniem zaktywizowania sieci tajnych współpracowników, którzy 
mieli zapewnić dopływ informacji na temat organizowania ingresu. Ponadto „bezpieka” 
starała się ustalić dane osób zajmujących się przygotowaniem środków transportu dla 
wiernych mających wziąć udział w uroczystości oraz prowadzących akcje propagandowe 
związane z tym wydarzeniem. Pod lupą SB znalazły się wszystkie osoby podejrzane 
o możliwość podjęcia działalności antypaństwowej. Władze szczególnie zamierzały 
przeciwdziałać wszelkim próbom agitacji za udziałem w ingresie i organizowania ja-
kichkolwiek manifestacji, podczas których mogłyby pojawić się krytyczne wobec rządu 
hasła. Działania operacyjne polegały także na kontrolowaniu korespondentów państw 
kapitalistycznych, dyplomatów i przedstawicieli firm handlowych. Osobne zadania wy-
znaczono pracownikom Wydziału „B” (obserwacja operacyjna), którzy przede wszystkim 
mieli obserwować kardynała Wyszyńskiego od momentu jego przyjazdu do Szczecina, 
a także tłum wiernych udających się w stronę katedry. Badanie nastrojów społecznych, 
analizowanie wystroju zewnętrznego i wewnętrznego świątyni, filmowanie procesji, foto-
grafowanie osób próbujących „zakłócić” przebieg uroczystości poprzez wznoszenie haseł 
antypaństwowych również należało do zadań Wydziału „B”. Nagrywanie kazań i innych 
wystąpień biskupów należało z kolei do obowiązków Wydziału „T” (technika operacyjna). 
Wszelkie dyrektywy w tym zakresie wydawane były przez naczelnika Wydziału IV SB 
KW MO w Szczecinie ppłk. Wiesława Leszczyńskiego, a zatwierdzane przez I zastępcę 
komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Szczecinie płk. Bronisława Szymańskiego20.

W odniesieniu do województwa szczecińskiego na szczególną uwagę zasługują 
ponadto meldunki operacyjne z lat osiemdziesiątych, które naukowcom dostarcza-
ją informacji m.in. o: mszach św. za ojczyznę, które były sprawowane w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie i w innych kościołach Pomorza 
Zachodniego, działalności Szczecińskiego Klubu Katolików, wizycie Jana Pawła II 
w Szczecinie w 1987 r., działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy, wizytach różnych 
dostojników kościelnych w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, w tym Luigiego Poggiego, 
oraz o innych ważnych wydarzeniach religijnych, takich jak chociażby dziesięciolecie 
utworzenia diecezji szczecińsko-kamieńskiej, czterdziestolecie powstania administracji 
apostolskiej kamieńskiej, lubuskiej i prałatury pilskiej. Raporty z terenu województwa 
szczecińskiego systematycznie przesyłano do warszawskiej centrali aparatu represji. 
Dlatego też ta zachowana niemal w całości dokumentacja nie może zostać pominięta 
w badaniach relacji państwo–Kościół lat osiemdziesiątych XX w.

20 Z. Stanuch, Pod ścisłym nadzorem władz…, s. 198.
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Dla badań nad historią Kościoła katolickiego niezwykle istotne są także sprawo-
zdania z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Brak dokumentacji odnoszącej się 
do lat 1944–1945 uniemożliwia nam odtworzenie początków działań aparatu represji 
wobec duchowieństwa katolickiego. Niemniej jednak sprawozdania z lat późniejszych, 
dotyczące okresu stalinowskiego, pozwalają nam uzyskać dane na temat spraw prowa-
dzonych przez UB wobec duchownych. Wynika z nich, że dużym zainteresowaniem 
funkcjonariuszy cieszyli się chociażby księża z Towarzystwa Chrystusowego, a szcze-
gólnie: Franciszek Włodarczyk, Józef Kinder, Stanisław Rut, Czesław Czartoryski. 
Chrystusowcy jako pierwsi z grona zgromadzeń zakonnych zaangażowali się w orga-
nizację życia religijnego na obszarze należącym przed wojną do Niemiec. W ramach 
sprawy operacyjnej o kryptonimie „Przebiegły” rozpracowywano także ks. Jana Mleczkę 
z Towarzystwa Salezjańskiego. Z kolei w środowisku sióstr zakonnych największym 
zainteresowaniem szczecińskiej UB „cieszyła się” s. Maria Rynkowska. Ze wspomnia-
nych sprawozdań dowiemy się również o działaniach funkcjonariuszy zmierzających do 
utworzenia w Szczecinie Okręgowej Komisji Księży, która miała się składać z kapłanów 
sprzyjających komunistom, będących tym samym marionetkami w rękach władzy dążą-
cej do wewnętrznego podziału Kościoła katolickiego. Ten rodzaj dokumentacji daje nam 
szansę także poznać obsadę personalną szczecińskiego UB, czyli osoby odpowiedzialne 
za inwigilację Kościoła katolickiego, kryptonimy prowadzonych spraw operacyjnych, 
wytyczne i plany działań wymierzonych w duchownych. Zawarte w aktach informacje 
pozwalają nam zorientować się w sytuacji duchownych pracujących w poszczególnych 
powiatach województwa szczecińskiego.

W grupie innych zasługujących na uwagę materiałów należy wymienić:
1. Sprawozdania Samodzielnej Sekcji/Wydziału IV za lata 1964–1982. Obejmują one 

szerokie spectrum działań Kościoła katolickiego, np.: obrady Soboru Watykańskiego II 
i udział w tych obradach biskupów gorzowskich; obchody milenijne, które w Szczecinie 
i Gorzowie Wielkopolskim odbyły się w 1966 r., a w Kołobrzegu i w Kamieniu Pomor-
skim w 1967 r.; ingres bp. Kazimierza Majdańskiego w 1979 r. i obchody dziesięciolecia 
istnienia diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 1982 r.

2. Wytyczne Departamentu IV MSW, które w latach osiemdziesiątych dotyczyły 
m.in. przygotowań do pielgrzymki Jana Pawła II do Szczecina w 1987 r.

3. Sprawa o kryptonimie „Sonda”, zawierająca informacje o najważniejszych wy-
darzeniach religijnych w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

4. Sprawa o kryptonimie „Zorza”, w której można odnaleźć informacje o działaniach 
podejmowanych przez funkcjonariuszy SB w związku z przyjazdem do Polski w 1983 r. 
Jana Pawła II. Materiały te zawierają m.in. informacje o planowanych pielgrzymkach 
wiernych diecezji szczecińsko-kamieńskiej na spotkanie z papieżem21.

Korzystając z wydawnictw resortowych, które wchodzą w skład biblioteki UB/SB 
szczecińskiego archiwum, należy pamiętać, że tego typu publikacje mają charakter 
jednostronny, tzn. ukazują relacje państwo–Kościół z perspektywy władz PRL i na ogół 
stanowią krytykę poczynań Kościoła katolickiego.

Ze względu na znaczne zniszczenia dokumentacji operacyjnej musimy w badaniach 
posiłkować się materiałami administracyjnymi. Dzięki nim możemy się np. dowiedzieć, 
jakie sprawy operacyjne były prowadzone przeciwko duchownym.

21 T. Błaszak, Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie…, s. 56.
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Niezależnie od zachowanej dokumentacji aktowej istotnym źródłem informacji 
o duchownych i świeckich działaczach katolickich są kartoteki ogólnoinformacyjne 
KW MO/WUSW w Szczecinie. Pomoce ewidencyjno-archiwalne typu inwentarz 
archiwalny i dziennik rejestracyjny dostarczają informacji o osobach, które zostały 
zarejestrowane w charakterze osobowych źródeł informacji lub były rozpracowywane 
w ramach konkretnych spraw operacyjnych (figuranci). Informacje w nich zawarte 
udostępniane są wnioskodawcom w formie kserokopii lub wypisów. Trzeba jednak 
wziąć pod uwagę fakt, że ewidencja w archiwum szczecińskiego oddziału IPN dys-
ponuje dziennikami rejestracyjnymi prowadzonymi od 1962 r. W nich znajdują się 
wpisy o zarejestrowanych sprawach operacyjnych i osobowych źródłach informacji. 
Sprawy wszczęte przed rokiem 1962 i kontynuowane w latach następnych również 
znajdują w tych pomocach ewidencyjnych swoje odzwierciedlenie. Gorzej wygląda 
sytuacja z tymi rozpracowaniami, które zostały zakończone przed 1962 r. Najbardziej 
podstawowe dane, np. dotyczące tego, kiedy sprawa została założona i do kiedy była 
prowadzona, nie są wówczas do ustalenia. W takiej sytuacji w sukurs przychodzą nam 
różne materiały administracyjne, w postaci chociażby wspominanych już sprawozdań, 
które pozwalają zidentyfikować kryptonimy spraw prowadzonych przeciwko duchow-
nym i wiernym Kościoła katolickiego.

Niezależnie od krytycznych ocen formułowanych wobec dokumentów z zasobu 
archiwalnego IPN trudno wyobrazić sobie pracę naukową z zakresu historii Kościoła, 
w której nie wykorzystano by tego typu źródeł. Oczywiście, nie można traktować tych 
materiałów jako jedynej wyroczni, niemniej jednak w zestawieniu z dokumentami 
z innych archiwów dają one badaczowi pewne wyobrażenie o minionych czasach. 
Niestety, wiele materiałów – szczególnie operacyjnych – zostało zniszczonych. Moż-
na nawet zaryzykować stwierdzenie, że tych, które zniszczono, jest więcej od tych, 
które ocalały.

Niniejszy artykuł nie zamyka kwestii badań archiwalnych nad zasobem szczeciń-
skiego IPN odnoszącym się do Kościoła katolickiego. Omówiony materiał dotyczy 
bowiem tylko dawnego województwa szczecińskiego. Podobnej charakterystyki wy-
magają także akta byłego województwa koszalińskiego, które stanowiło część obecnej 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jak dotąd nie zostały opublikowane również infor-
macje na temat księży, którzy współpracowali z UB/SB bądź którzy byli – jako osoby 
rozpracowywane – figurantami różnych spraw operacyjnych. Badania w tym zakresie są 
nadal prowadzone, aczkolwiek na ich wyniki należy jeszcze poczekać. Odrębnych ana-
liz wymagają – pod kątem tego, co się zachowało i może zostać udostępnione osobom 
zainteresowanym – materiały dotyczące innych Kościołów i związków wyznaniowych.

Pomimo licznych publikacji, które ukazały się na rynku wydawniczym, wciąż na 
opracowanie czekają kolejne tematy związane z historią Kościoła katolickiego na 
Pomorzu Zachodnim. Brakuje np. biografii najważniejszych dostojników kościelnych 
oraz szczegółowego omówienia relacji państwo–Kościół w latach 1956–1970. Jak 
dotąd nie powstała monografia poświęcona żeńskim i męskim zgromadzeniom zakon-
nym pełniącym posługę na Ziemiach Zachodnich. Dalszych badań wymagają relacje 
społeczeństwa z Kościołem katolickim, szczególnie w kontekście takich zagadnień, jak 
chociażby nauczanie religii (lata 1961–1989) czy też zaangażowanie świeckich w pomoc 
duszpasterską. We wszystkich tych i innych pracach nieodzowne będzie wykorzystanie 
materiałów archiwalnych szczecińskiego oddziału IPN.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule ogólnie omówiono najważniejsze materiały archiwalne dotyczące Kościoła kato-
lickiego w województwie szczecińskim. Dokumenty te są przechowywane w archiwum Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Na terytorium obecnego Pomorza Zachodniego do 1972 r. funkcjonowała rozległa administra-
cja apostolska z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, która zajmowała jedną siódmą powierzchni 
kraju i była największa w Europie. Wskutek różnych zawirowań politycznych miała ona jednak 
charakter tymczasowy. Brak kanonicznego, stałego uregulowania statusu tej jednostki kościelnej 
ciążył zarówno duchownym, jak i wiernym aż do roku 1972, kiedy na mocy bulli papieskiej Epi-
scoporum Poloniae coetus został dokonany podział ww. administracji na trzy mniejsze diecezje: 
szczecińsko-kamieńską, koszalińsko-kołobrzeską i gorzowską.

Uwaga autora skoncentrowała się głównie na diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zarówno okres 
1945–1972, jak i 1972–1990 znajduje swoje odzwierciedlenie w materiałach przechowywanych w ar-
chiwum Oddziału IPN w Szczecinie. Niestety, dużo dokumentów zostało zniszczonych, aczkolwiek 
to, co pozostało, wiele wnosi do naszej wiedzy o przeszłości Kościoła na Ziemiach Odzyskanych.

Słowa kluczowe: administracja apostolska w Gorzowie Wielkopolskim, aparat bezpieczeństwa 
w województwie szczecińskim, archiwum IPN w Szczecinie, diecezja szczecińsko-kamieńska, 
Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim.

S u m m a r y

The article discusses in general the most important archival materials concerning the Catholic 
Church in the Szczecin Voivodeship. These documents are stored in the Institute of National Re-
membrance archives in the Szczecin Branch.

Until 1972, in the territory of what is now Western Pomerania, an extensive apostolic admi-
nistration functioned with its seat in Gorzow Wielkopolski; it covered one-seventh of the country 
and was the largest in Europe. However, as a result of all manner of political turmoil, it had a pro-
visional character. The lack of a canonical, permanent regulation of the status of this ecclesiastical 
unit burdened both clergy and worshippers up to 1972, when, on the strength of the papal bull 
Episcoporum Poloniae coetus, the above-mentioned administration was divided into three smaller 
dioceses: Szczecin-Kamień, Koszalin-Kołobrzeg and Gorzow.

The author’s attention was focused mainly on the Szczecin-Kamień diocese. Both the period 
from 1945–1972 and that from 1972–1990 are reflected in the materials stored in the archives of the 
INR Branch in Szczecin. Unfortunately, many documents were destroyed, although what remains 
adds a good deal to our knowledge of the Church’s history in the Recovered Territories.

Keywords: apostolic administration in Gorzów Wielkopolski, security apparatus in Szczecin 
voivodeship, INR archive in Szczecin, Szczecin-Kamień diocese, Catholic Church in Western 
Pomerania.
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poznańskim w świetle  
zachowanych akt Służby  

Bezpieczeństwa

Wybory parlamentarne, które odbyły się w czerwcu 1989 r., są jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Chociaż 4 czerwca 
nie „skończył się w Polsce komunizm”, jak obwieściła w studiu „Dziennika 

Telewizyjnego” kilka miesięcy później aktorka Joanna Szczepkowska, to faktem jest, że 
wyniki przeprowadzonego wtedy głosowania stanowiły moment przełomowy w procesie 
rozkładu dyktatury komunistycznej nad Wisłą. Tego dnia, jak to obrazowo ujął Antoni 
Dudek, Polacy „wydali wyrok śmierci na PRL”1.

Opisanie działalności, którą podejmowała Służba Bezpieczeństwa w okresie kam-
panii wyborczej oraz wyborów w 1989 r. na terenie województwa poznańskiego, nie 
jest zadaniem łatwym. Poznańska „bezpieka” zniszczyła bowiem większość dokumen-
tów odnoszących się do zwalczania działalności opozycyjnej w tym regionie w latach 
osiemdziesiątych, w tym akta dotyczące działań w czasie samych wyborów2. Jak pisze 
Artur Brożyniak, który podjął się próby opisania tytułowego problemu w odniesieniu do 
województwa przemyskiego, „badania nad tym zagadnieniem przypominają układanie 

1 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, 
Kraków 2014, s. 295.

2 Szerzej zob.: R. Kościański, R. Leśkiewicz, Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990: wybrane zagadnienia, „Przegląd Archi-
walny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4, s. 271–282; R. Kościański, Brakowanie i niszczenie do-
kumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990 [w:] Krok ku 
wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Po-
znań 2015, s. 221–241.
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obrazu z puzzli, gdy mamy tylko 30 proc. elementów”3. W województwie poznańskim 
ułożenie tej swoistej układanki, ze względu na mniejszą liczbę dostępnych elementów, 
jest jeszcze trudniejsze.

Warto również wspomnieć, że celowo niszczono także związaną z wyborami doku-
mentację wytworzoną przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej w Poznaniu. Ten nielegalny proceder miał miejsce zwłaszcza w styczniu 1990 r., 
a więc tuż przed samorozwiązaniem się PZPR. Rozpoczęty w 1992 r. przed Sądem 
Rejonowym w Poznaniu proces w tej sprawie, w którym na ławie oskarżonych zasiadali 
kierownik Archiwum KW oraz kierownicy poszczególnych wydziałów wojewódzkiej 
instancji partyjnej, zakończył się z powodu przedawnienia zarzutów w 2000 r.4 Prze-
chowywana dziś w Archiwum Państwowym w Poznaniu dokumentacja po KW PZPR 
w Poznaniu, chociaż niekompletna, zawiera nieporównywalnie więcej dokumentów 
dotyczących wyborów w czerwcu 1989 r. niż ma to miejsce w przypadku Oddziałowego 
Archiwum IPN w Poznaniu.

Od 23 lutego do 30 sierpnia 1989 r. Wydział III SB WUSW w Poznaniu prowadził 
sprawę obiektową o krypt. „Parlament” (nr rej. PO-44755)5. W jej ramach kontrolowano 
całokształt działań związanych z zabezpieczeniem kampanii wyborczej i wyborów do 
Sejmu i Senatu PRL. Należy założyć, że wśród zgromadzonych w czasie jej prowa-
dzenia dokumentów znalazły się plany pracy, analizy sytuacji, meldunki operacyjne, 
szyfrogramy oraz doniesienia osobowych źródeł informacji lub wyciągi z ich dono-
sów. Niewykluczone, że część z tych materiałów dotyczyła niezgodnych z prawem 
działań funkcjonariuszy SB podejmowanych w związku z wyborami, choć pamiętać 
należy, że unikano dokumentowania tego typu praktyk na piśmie. Jest to jedna z wielu 
spraw obiektowych, jakie w związku z nadchodzącym głosowaniem zakładały wy-
działy III WUSW, np. w Białymstoku nadano jej krypt. „Komitet-89”, w Katowicach –  
„Urna-89”, w Łomży i Sieradzu – „Senator”, w Olsztynie i Rzeszowie – „Wybo- 
ry ’89”, w Opolu – „Czerwiec 89”, w Przemyślu – „Cratos”, a w Szczecinie – „Barwa V”6.

Według Dziennika archiwalnego spraw obiektowych sygn. IV KW MO/WUSW w Po-
znaniu prowadzona przez poznański aparat bezpieczeństwa sprawa o krypt. „Parlament” 
została w dniu 15 listopada 1989 r. złożona do archiwum, gdzie zarchiwizowano ją pod 

3 A. Brożyniak, Wybory w 1989 r. w województwie przemyskim w świetle zachowanych akt SB 
[w:] Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysztofiń-
ski, Rzeszów 2011, s. 84.

4 F. Kaczmarek, Koniec PZPR w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 2000, nr 1, s. 323.
5 AIPN Po, 00280/1, t. 4, Dziennik rejestracyjny KW MO/WUSW w Poznaniu, k. 350.
6 Zob.: Z. Bereszyński, Służba Bezpieczeństwa i początki transformacji politycznej w województwie 

opolskim [w:] Upadek systemu komunistycznego na Górnym Śląsku. Wokół przemian 1989 roku w woje-
wództwie katowickim i opolskim, red. A. Dziuba, S. Rosenbaum, Katowice 2010, s. 107–108; A. Broży-
niak, op. cit., s. 83–109; A. Czyżewski, „Chcesz mieć lipę senatora – oddaj głos na profesora”. Wybory 
4 czerwca 1989 roku z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Sieradzu, „Pamięć 
i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 243–259; A. Dziuba, Kampania wyborcza i wybory w województwie ka-
towickim [w:] Upadek systemu komunistycznego na Górnym Śląsku…, s. 288–289; M. Gliwa, Na drodze 
do „końca historii”. Wybory parlamentarne w 1989 r. w województwie rzeszowskim [w:] Wybory parla-
mentarne w 1989 r. w Polsce…, s. 39–40; P. Kardela, Służba Bezpieczeństwa wobec wyborów parlamen-
tarnych 1989 roku w województwie olsztyńskim [w:] Olsztyński Czerwiec ’89, Olsztyn 2009, s. 97–146; 
Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne 1989 roku w województwie szczecińskim w dokumentach, 
wstęp, wybór i oprac. A. Kubaj, Warszawa–Szczecin 2010, s. 88–89; I. Kuna, Sprawa obiektowa „Par-
lament”. Dokumentacja kontroli operacyjnej wyborów do sejmu kontraktowego w województwie suwal-
skim, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, t. 7, s. 159–170.
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sygn. 732/IV7. Sprawie nadano kategorię archiwalną „B-10”. W ten sposób oznaczano 
dokumentację niearchiwalną, którą należało przechowywać przez dziesięć lat, licząc od 
początku następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że omawiana sprawa obiektowa 
miała być przechowywana do 2000 r. i po tym czasie pojawiała się możliwość jej wybra-
kowania. Dokonujący stosownego wpisu we wspomnianym dzienniku pracownik Wy-
działu „C” WUSW w Poznaniu (archiwum) odnotował, że sprawa składała się z jednego 
tomu. Nie pokusił się natomiast o podanie informacji o liczbie składających się na nią 
kart. Pozwala to przypuszczać, że wybrane dokumenty zgromadzone w ramach sprawy 
były niszczone już po jej zarchiwizowaniu, a brak informacji o liczbie kart w prosty 
sposób pozwalał na zakamuflowanie tego nielegalnego procederu. Niewykluczone, że 
dokumentacja podjętych działań operacyjnych została zniszczona przez funkcjonariusza 
prowadzącego, a w momencie przekazywania sprawy do archiwum składała się ona 
jedynie z samej okładki oraz wniosków o jej wszczęcie i zakończenie. Pracownik Wydzia- 
łu „C” mógł nie wpisać liczby kart w teczce także dlatego, że miał świadomość jej rychłe-
go brakowania. Możliwe również, że brak informacji o liczbie kart wynika ze zwykłego 
niechlujstwa, które było efektem pośpiechu w tym trudnym dla resortu spraw wewnętrz-
nych czasie. Nie zmienia to jednak faktu, że całość sprawy została wybrakowana pod 
koniec grudnia 1989 r.8 W zasobie poznańskiego oddziału IPN podobne sprawy zachowały 
się dla byłych województw: leszczyńskiego (krypt. „Organizacja”), konińskiego (krypt. 
„Senator”) oraz zielonogórskiego (krypt. „Elekcja”)9. Zniszczono natomiast sprawę 
dotyczącą województwa pilskiego, która nosiła krypt. „Sejm i Senat 89”10.

WUSW w Poznaniu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
– prowadził osobną sprawę obiektową na Komitet Obywatelski. Według zachowanych 
zapisów ewidencyjnych nadano jej krypt. „Komitet” (nr rej. PO-45198) i prowadzono 
w okresie od 16 maja do 27 grudnia 1989 r.11 W dniu 9 stycznia 1990 r. złożono ją do 
archiwum i nadano sygn. 801/IV12. Tym razem podano, że jedyny tom sprawy zawierał 
zaledwie 157 kart, co jest liczbą zaskakująco małą jak na charakter sprawy i być może 
oznacza, że dokumenty zgromadzone w trakcie jej prowadzenia niszczono jeszcze przed 
przekazaniem jej do archiwum. Co ciekawe, adnotacja o jej zniszczeniu znajduje się 
na protokole brakowania z 28 grudnia 1989 r., co świadczy o jego antydatowaniu13.

W toku kwerendy w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 
okazało się, że niektóre dokumenty zgromadzone w czasie prowadzenia sprawy obiektowej 
krypt. „Parlament” przetrwały do dnia dzisiejszego. Odnaleziono je w  prowadzonej przez 
Wydział II Departamentu III MSW sprawie obiektowej o krypt. „Żądło”, w ramach której 

7 AIPN Po, 00280/4, Dziennik archiwalny spraw obiektowych sygn. IV KW MO/WUSW w Pozna-
niu, k. 63.

8 AIPN Po, 00169/75, Protokół brakowania akt nr 69, 28 XII 1989 r., k. 9.
9 Zob. AIPN Po, 0034/29, Sprawa obiektowa krypt. „Organizacja” dot[ycząca] działalności komi-

tetów obywatelskich „Solidarności” na terenie woj. leszczyńskiego w 1989 r.; AIPN Po, 0055/31, t. 1–2, 
Sprawa obiektowa krypt. „Senator” dot[ycząca] kontroli operacyjnej wyborów do Sejmu i Senatu PRL 
w 1989 r. na terenie woj. konińskiego; AIPN Po, 0038/175, Sprawa obiektowa krypt. „Elekcja” dot[ycząca] 
zabezpieczenia operacyjnego kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu na terenie woj. zielonogórskiego.

10 AIPN Po, 00280/14, t. 2, Dziennik rejestracyjny KW MO/WUSW w Pile, k. 25.
11 AIPN Po, 00280/1, t. 4, Dziennik rejestracyjny KW MO/WUSW w Poznaniu, k. 366. 
12 AIPN Po, 00280/4, Dziennik archiwalny spraw obiektowych sygn. IV KW MO/WUSW w Pozna-

niu, k. 68.
13 AIPN Po, 00169/75, Protokół brakowania akt nr 69, 28 XII 1989 r., k. 10.
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kontrolowano działalność komitetów obywatelskich na terenie całego kraju. Zachowało 
się w niej 40 dokumentów (65 kart) wytworzonych przez SB na terenie województwa 
poznańskiego. Wśród nich znalazły się nie tylko meldunki dotyczące zabezpieczenia 
kampanii wyborczej i wyborów na tym terenie, lecz także dokumenty powstałe w ramach 
innych – często już nieistniejących – spraw związanych z działalnością opozycji politycznej 
w Poznaniu. W rekonstrukcji działań SB pomocne będą także materiały administracyjne 
wytworzone przez tę instytucję oraz zachowane częściowo materiały spraw operacyjnych 
prowadzonych na wybranych kandydatów do parlamentu wysuniętych przez poznań-
ski Komitet Obywatelski: Janusza Ziółkowskiego (kwestionariusz ewidencyjny krypt. 
„Helikopter”) oraz Ryszarda Ganowicza (kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Ryś”). Na 
szczególną uwagę zasługuje przechowywana do tej pory w zlikwidowanym niedawno 
zbiorze zastrzeżonym Instytutu Pamięci Narodowej sprawa operacyjnego sprawdzenia 
krypt. „Arun 87”, która ilustruje kontakty Konsulatu USA w Poznaniu z lokalnym Ko-
mitetem Obywatelskim oraz zainteresowanie Stanów Zjednoczonych sytuacją w Polsce.

Kampania wyborcza i kandydaci

Najważniejszym ustaleniem zakończonych 5 kwietnia 1989 r. obrad Okrągłego Stołu 
była decyzja o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych. W wyniku zawartych po-
rozumień opozycja skupiona wokół Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” (a także inne ugrupowania antysystemowe) uzyskała możliwość 
zdobycia 161 mandatów poselskich przeznaczonych dla „bezpartyjnych”, co stanowiło 
35 proc. składu sejmu. Pozostałe miejsca miały przypaść PZPR (156 mandatów), ZSL 
(67 mandatów) oraz SD (24 mandaty)14. Kolejne miejsca zarezerwowano dla Stowa-
rzyszenia PAX (7 mandatów), Unii Chrześcijańsko-Społecznej (6 mandatów) oraz 
Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (4 mandaty). Mandaty te rozdzielono na 
108 okręgów wyborczych. Skład sejmu miał zostać uzupełniony przez 35 mandatów 
wybieranych z tzw. listy krajowej, na której znaleźli się reprezentanci koalicji rządzącej 
oraz wymienionych ugrupowań katolickich. Wydawać by się mogło, że przyjęty sposób 
rozdziału mandatów poselskich zapewniał PZPR i jej satelitom bezpieczną większość. 
Całkowicie wolne miały być natomiast wybory do przywróconego senatu, który zli-
kwidowano w wyniku sfałszowanego referendum w 1946 r.

Krytyczny stosunek do rozmów Okrągłego Stołu oraz zawartego porozumienia, 
którego efektem miały być jedynie częściowo wolne wybory, zajęły ugrupowania 
opozycyjne zaliczane przez władze do grona tzw. niekonstruktywnej opozycji. W Po-
znaniu środowiska te były skupione przede wszystkim wokół Solidarności Walczącej 
(rozpracowywanej w ramach SOR krypt. „Kotwica”/„Ośmiornica”), Konfederacji 
Polski Niepodległej (SOR krypt. „Aktyw”) oraz Polskiej Partii Socjalistycznej, której 
działania inwigilowano w ramach SOR krypt. „Związek”. Mimo licznych wątpliwości 
oraz protestów, jakie w przeddzień wyborów ogarnęły stolicę Wielkopolski, organiza-
cje te w różny sposób wspierały działalność miejscowego Komitetu Obywatelskiego, 
a poznańska KPN wystawiła własnych kandydatów do sejmu w osobach Wojciecha 
Pęgiela i Macieja Urbańskiego15.

14 P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 r. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012, s. 182.
15 Szerzej na temat wątpliwości dotyczących porozumienia z komunistami wyrażanych przez poznań-

skie środowiska opozycyjne zob. M. Frankiewicz, Solidarność Walcząca i Partia Wolności wobec Okrąg- 
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Wybory w 1989 r. odbyły się według uchwalonej przez Sejm PRL IX kadencji 7 kwiet-
nia 1989 r. ordynacji wyborczej16. Tego samego dnia dokonano zmian w Konstytucji 
PRL, do której wprowadzono zapis o Urzędzie Prezydenta i Senacie17. Aby uzyskać 
mandat poselski w okręgu, należało zdobyć w I turze głosowania ponad 50 proc. waż-
nych głosów. W przypadku listy krajowej konieczne było otrzymanie ponad 50 proc. 
ważnych głosów w skali kraju. Do II tury przechodziły dwie osoby, które w I turze 
uzyskały największą liczbę głosów, a warunkiem wyboru tym razem było zdobycie 
bezwzględnej większości ważnych głosów. Nie przewidziano natomiast ponownego 
głosowania na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej. Termin I tury wyborów 
został wyznaczony na 4 czerwca, a ewentualna II tura miała się odbyć 18 czerwca18.

Dnia 17 kwietnia 1989 r. Rada Państwa dokonała podziału okręgów wyborczych 
do sejmu, określiła ich granice, nadała im numery oraz przydzieliła mandaty19. Wo-
jewództwo poznańskie podzielono na trzy okręgi wyborcze (Okręg Wyborczy nr 77 
Poznań-Grunwald, Okręg Wyborczy nr 78 Poznań-Nowe Miasto oraz Okręg Wybor-
czy nr 79 Poznań-Stare Miasto), w których wybierano 15 posłów (sześć mandatów 
przeznaczono dla PZPR, dwa dla ZSL, po jednym dla SD i PAX oraz pięć dla kan-
dydatów bezpartyjnych).

W dniu 26 kwietnia 1989 r. SB informowała o mającym miejsce dziesięć dni wcześ-
niej zebraniu w klasztorze oo. Dominikanów, podczas którego ukonstytuował się Komitet 
Obywatelski „Solidarność” w Poznaniu20. Jego skład został ustalony przez poznańskich 
przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i Tymczasowy Zarząd 
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Komitet miał liczyć ok. 100 osób repre-
zentujących – w opinii SB – tzw. umiarkowaną opozycję. „Solidarność” miało repre-
zentować 35 osób, a pozostałe miejsca rozdzielono między miejscowy Klub Inteligencji 
Katolickiej, NSZZ RI „Solidarność”, inne ugrupowania opozycyjne (m.in. PPS, KPN 
i Solidarność Walczącą), przedstawicieli ruchu ekologicznego, pracowników UAM, 
osoby niestowarzyszone oraz członków „Solidarności” z większych ośrodków miejsko-
-gminnych. Jego przewodniczącym został uznawany za duchowego ojca poznańskiej 
opozycji były rektor UAM prof. Janusz Ziółkowski. Powołano także Prezydium KO, 
w skład którego oprócz wspomnianego już prof. Ziółkowskiego weszli: Olgierd Baehr 
i Ireneusz Pięta (wiceprzewodniczący), Maciej Musiał (wiceprzewodniczący oraz 
pełnomocnik ds. wyborów), Anna Burkowa i Grażyna Ziółkowska (sekretarze) oraz 
pełniący funkcję rzecznika KO Henryk Krzyżanowski. Sporządzający meldunek za-
stępca naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu kpt. Mieczysław Michalak błędnie 

łego Stołu [w:] Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983–1990, red. K. Brzech-
czyn, P. Zwiernik, Poznań 2009, s. 190–192.

16 Zob. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej X kadencji, na lata 1989–1993 (DzU 1989, nr 19, poz. 102); Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. –  
Ordynacja do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (DzU 1989, nr 19, poz. 103).

17 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(DzU 1989, nr 19, poz. 101).

18 Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (DzU 1989, nr 21, poz. 109).

19 Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów 
do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych 
okręgach (DzU 1989, nr 21, poz. 111). 

20 AIPN, 0236/410, t. 30, Szyfrogram nr 1630 naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu w spra-
wie powstania Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu, przekazany do naczelnika Wydzia-
łu II Departamentu III MSW w Warszawie, 26 IV 1989 r., k. 203–204.
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odnotował, że w tym samym dniu strona opozycyjna dokonała wyboru swoich kandy-
datów w wyborach parlamentarnych. W rzeczywistości miało to miejsce 20 kwietnia 
1989 r.21 Kandydatami do senatu zostali prof. Janusz Ziółkowski oraz prof. Ryszard 
Ganowicz. Do sejmu kandydowali natomiast Paweł Łączkowski, Ireneusz Pięta, Hanna 
Suchocka, Leonard Szymański oraz Michał Wojtczak. W innym meldunku poznańska 
SB informowała MSW, że członkiem KO został adwokat Jerzy Pomin22.

Jednym z zadań SB w formalnie „niekonfrontacyjnej” kampanii wyborczej było 
zbieranie informacji, które mogły skompromitować kandydatów strony opozycyjnej 
w oczach wyborców. W tym celu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych opracowano 
zestaw 20 pytań, które miały być zadawane przez funkcjonariuszy i tajnych współpra-
cowników SB na wiecach wyborczych opozycji23. Tendencyjnie sformułowane pytania 
dotyczyły m.in. kwestii aborcji, urynkowienia cen mieszkań i prywatyzacji szkolnic- 
twa, finansowania kampanii KO przez państwa zachodnie, przywożenia kandydatów 
w „teczkach” oraz negowania przez „Solidarność” osiągnięć społeczeństwa polskiego 
w okresie PRL.

W zachowanej dokumentacji poznańskiej „bezpieki” nie ma śladu zadawania tego 
typu pytań kandydatom miejscowego KO. Nie oznacza to jednak, że w prowadzonych 
dyskusjach nie poruszano trudnych kwestii. Na jednym ze spotkań zapytany o kształt no-
wej konstytucji kandydat na posła Paweł Łączkowski stwierdził, że „ten akt prawny nie 
powstaje z dnia na dzień”, a Polska należy „do kultury zachodnioeuropejskiej na podwa-
linach chrześcijaństwa, jest krajem, który ma bogate, różnorodne, bolesne doświadczenia 
ze wschodem. To daje szczególną pozycję, ale nakłada obowiązek poszukiwania nowej 
drogi, dlatego też w Polsce musi się jeszcze wiele zmienić, abyśmy mieli «konstytucję 
naszych marzeń»”24. Na pytania dotyczące m.in. Katynia i łamania praworządności 
w okresie stalinowskim, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz działalności 
MO i SB poznańscy kandydaci odpowiadali na wiecu zorganizowanym w Auli UAM. 
W opinii SB udzielane przez nich odpowiedzi, mimo że były bardzo krytyczne i ostro 
oceniały działania władz, nie godziły w podstawy ustroju socjalistycznego25. RUSW 
w Nowym Tomyślu informował z kolei o negatywnych wypowiedziach prof. Ryszarda 
Ganowicza, który sugerował, że po wyborczym zwycięstwie parlamentarzyści reprezen-
tujący „Solidarność” nie dopuszczą do wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta26.

W zbieraniu informacji dotyczących kandydatów strony opozycyjnej SB sięgała 
również do doniesień agenturalnych. Wykorzystywany przez Wydział III-1 WUSW 
w Poznaniu TW ps. „Kaziuk” informował o komentarzach niektórych pracowników 

21 AIPN Po, 764/11, Uchwała Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu, 20 IV 1989 r., k. 6.
22 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający nr 219/89 do kwestionariusza ewidencyjnego 

krypt. „Jerzy”, 19 IV 1989 r., k. 202.
23 Zob. Wykaz pytań opracowany w Departamencie III MSW w celu zadawania ich w kampanii wy-

borczej kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” [w:] Wybory ’89 w Polsce południowo-
-wschodniej w dokumentach SB, wstęp J. Borowiec, D. Iwaneczko, wybór i oprac. J. Borowiec, Warsza-
wa–Rzeszów 2009, s. 236–239.

24 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający nr 274/89 do sprawy obiektowej krypt. „Uzdro-
wiciele”, 17 V 1989 r., k. 228.

25 Ibidem, Meldunek sygnalny nr 122/89 do sprawy obiektowej krypt. „Collegium”, 22 V 1989 r., 
k. 232.

26 AIPN Po, 1201/29, Plan działań operacyjno-prewencyjnych w okresie poprzedzającym i w trak-
cie trwania wyborów do Sejmu i Senatu PRL na terenie RUSW Nowy Tomyśl, 29 V 1989 r., b.p.
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Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotyczących 
prof. Ganowicza. W opinii delatora „Solidarność” utraciła zaufanie dużej części swoich 
dawnych członków, a sam kandydat w oczach nieprzychylnych mu osób jest człowie-
kiem, „który woli stanowiska i zaszczyty niż zajmować się konkretną pracą, dlatego też 
na pewno za wszelką cenę będzie dążył do tego wyboru”27. O kuriozalnej wypowiedzi 
na temat tego samego kandydata informował TW ps. „Krzysztof”, a mianowicie, że 
w ocenie wielu ludzi nie może on ubiegać się o mandat senatora, gdyż „na stanowisko 
to powinna kandydować osoba, która urodziła się w Polsce, a nie jak Ganowicz w Wil-
nie [sic!]”28. Według informacji pozyskanych przez SB dużo negatywnych opinii o kan-
dydatach poznańskiego KO rzekomo wygłaszał przewodniczący Tymczasowego Zarządu 
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Janusz Pałubicki. Miał on stwierdzić, że 
były to osoby „zbyt miękkie”, nieposiadające „sztywności charakteru”. Część z nich 
miała nie posiadać „czystych życiorysów”, co skutkowało możliwością „złamania” przez 
„kompetentne czynniki państwowe”. W świetle materiałów SB Pałubicki miał także 
uważać, że Ganowicz „jest głupi – bez charakteru”, a Hanna Suchocka lękliwa, co może 
sprawić, że dostając się na pewien szczebel władzy, nie będzie spełniać oczekiwań29.

Funkcjonariusze „bezpieki” z niepokojem przyglądali się aktywnej kampanii prowa-
dzonej przez swoich przeciwników. Wyrazem poparcia dla poznańskiej opozycji skupionej 
wokół KO był wiec wyborczy w hali widowiskowo-sportowej „Arena”, który odbył się 
28 kwietnia 1989 r. Według SB zgromadził on ok. 6 tys. osób30. Społeczny entuzjazm spra-
wił, że wysunięci przez ten Komitet kandydaci nie mieli problemu z zebraniem minimum 
3 tys. podpisów poparcia, które były wymagane do zarejestrowania swojej kandydatury. 
W dniu 10 maja 1989 r. Komitet Obywatelski w Poznaniu zgłosił w siedzibie Wojewódz-
kiej Komisji Wyborczej (mieszczącej się w Urzędzie Wojewódzkim) swoich kandydatów 
na posłów i senatorów. Poszczególni kandydaci zebrali następującą liczbę podpisów: 
Ryszard Ganowicz – 90 815, Janusz Ziółkowski – 90 327, Leonard Szymański – 35 102, 
Hanna Suchocka – 34 905, Ireneusz Pięta – 27 681, Paweł Łączkowski – 27 528, Michał 
Wojtczak – 27 18831. Zainteresowanie toczącą się kampanią wykazywali przedstawiciele 
Konsulatu USA w Poznaniu. Do spotkania z kandydatami KO dążył kierownik tej placówki 
Peter Perenyi32. Udział w nim mieli wziąć prof. Ryszard Ganowicz oraz Ireneusz Pięta.

Zachowane meldunki pozwalają stwierdzić, że funkcjonariusze SB byli świadomi 
negatywnych komentarzy na temat aktualnej sytuacji w kraju i wynikającej stąd groź-
by porażki koalicji rządowej w nadchodzących wyborach. Znajdziemy w nich także 
dużo informacji na temat finansowania kampanii wyborczej poznańskiej opozycji oraz 

27 AIPN Po, 858/23, t. 2, Wyciąg z informacji od TW ps. „Kaziuk”, 17 IV 1989 r., s. 155.
28 Ibidem, Wyciąg z informacji od TW ps. „ Krzysztof”, 1 V 1989 r., s. 156.
29 AIPN, 0236/410, t. 30, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu do naczel-

nika Wydziału I Departamentu III MSW w Warszawie w sprawie działalności Janusza Pałubickiego, 
5 V 1989 r., k. 213.

30 Ibidem, Meldunek uzupełniający nr 89 do sprawy obiektowej krypt. „Parlament”, 28 IV 1989 r., 
k. 205.

31 Ibidem, Szyfrogram nr 1827 zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu w sprawie wie-
cu przedwyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu w dniu 10 V 1989 r., przekaza-
ny do naczelników Wydziału I i Wydziału II Departamentu III MSW w Warszawie, 11 V 1989 r., k. 219.

32 AIPN Po, 00275/757, Notatka służbowa do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Arun 87” 
dotycząca rozmów na temat zorganizowania spotkania konsula generalnego Konsulatu USA w Pozna-
niu z przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu, 4 V 1989 r., s. 103. 
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kolportażu ulotek wyborczych, które instruowały mieszkańców, jak głosować na kan-
dydatów „Solidarności”. Według szacunków SB łączny nakład tego typu ulotek miał 
wynosić ok. 600 tys. egzemplarzy33.

„Solidarność” zadbała także o odpowiedni system informacji i alternatywnego 
liczenia głosów34. Podczas posiedzenia KO Maciej Musiał informował, że na terenie 
województwa działa ok. 1,6 tys. mężów zaufania, a ok. 2 tys. osób powiązanych z opo-
zycją bierze udział w pracach komisji wyborczych. Kontakt z lokalami wyborczymi 
miał być utrzymywany za pomocą łączników. Problemem była zbyt mała liczba osób 
chętnych do obsadzania punktów informacyjnych. Sztab wyborczy KO miał rozpocząć 
pracę o godz. 6.00 w niedzielę 4 czerwca i funkcjonować nieprzerwanie do godz. 22.00 
w poniedziałek 5 czerwca. Przez całą dobę w pogotowiu miała pozostawać grupa 

33 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający nr 309/89 do sprawy obiektowej krypt. „Parla-
ment”, 30 V 1989 r., k. 238.

34 Ibidem, Meldunek uzupełniający nr 322/89 do sprawy obiektowej krypt. „Parlament”, 3 VI 1989 r., 
k. 244.

Wyciąg z informacji TW ps. „Krzysztof”  
dotyczący kandydata na senatora prof. Ryszarda 

Ganowicza, 1989 r. AIPN Po, 858/23, t. 2
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interwencyjna oraz Prezydium KO. Musiał zalecał, aby wyniki głosowania, zarówno 
dotyczące poszczególnych kandydatów, jak i całościowe, przekazywać osobiście i jak 
najszybciej do siedziby Komitetu. Pożądane było przekazywanie odpisów lub kopii pro-
tokołów z komisji obwodowych. Jego zdaniem wszyscy członkowie KO byli przekonani 
o zwycięstwie kandydatów „Solidarności” w I turze. Obawiano się jednak prowokacji 
i unieważnienia wyborów w poszczególnych punktach wyborczych.

Dokumentacja aparatu bezpieczeństwa zawiera niewiele informacji na temat kam-
panii wyborczej PZPR. Pod koniec maja 1989 r. w „Expressie Poznańskim” ukazało się 
zdjęcie kierownika Konsulatu USA w Poznaniu rozmawiającego z Janem Kołodziej-
czakiem, dyrektorem Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych „Telkom-Teletra”, 
którego kandydaturę na senatora wysunęła PZPR35. W załączonym do zdjęcia opisie 
zasugerowano, że popiera on program rozwoju telekomunikacji swojego rozmówcy. 
Na początku czerwca kierownik konsulatu poinformował o tym fakcie prof. Ziół-
kowskiego. W rozmowie zaznaczył on, że zdjęcie ukazało się bez jego zgody, a on 
sam – aby uniknąć oskarżeń o wtrącanie się obcokrajowca do kampanii wyborczej –  
nie popiera żadnego kandydata, a już na pewno nie wysuniętego przez komunistów. 
Działania te zostały nieco później wykorzystane przez ambasadora USA w Polsce 
podczas rozmowy z Józefem Czyrkiem, w czasie której zgłosił pretensje w związku 
z wykorzystywaniem dyplomatów amerykańskich w kampanii wyborczej PZPR36.

W jednym z przesłanych do MSW meldunków informowano o komentarzach dzien-
nikarzy Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego dotyczących Wacława Rogalewicza 
oraz Marka Króla, którzy rywalizowali o jeden z mandatów poselskich przeznaczonych 
dla PZPR. W ich opinii, mimo spektakularnych wystąpień pierwszego z kandydatów, 
to redaktor naczelny „Wprost”, jako „człowiek zrównoważony i dobry polityk”, miał 
większe szanse wyboru37.

Działania SB

W dniu 10 kwietnia 1989 r. szef WUSW w Poznaniu płk Zdzisław Stocki – na 
podstawie wytycznych MSW – wydał decyzję o powołaniu sztabu „dla zapewnienia 
spokojnego przebiegu procesu realizacji postanowień Okrągłego Stołu, obchodów 
1 Maja, Krajowej Konferencji Delegatów PZPR oraz kampanii i wyborów do Sejmu 
i Senatu”38. Kierownikiem sztabu został mianowany płk Zenon Drynda (zastępca szefa 
WUSW ds. SB), a jego zastępcami – płk Franciszek Szych (zastępca szefa WUSW 
ds. SB) oraz płk Janusz Rutkowski (zastępca szefa WUSW ds. MO)39.

35 AIPN Po, 00275/757, Notatka służbowa do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Arun 87” 
dotycząca spotkania konsula generalnego Konsulatu USA w Poznaniu z kandydatem do senatu z listy 
PZPR Janem Kołodziejczakiem, 3 VI 1989 r., s. 117.

36 Ibidem, Notatka służbowa do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Arun 87” dotycząca wizyty 
w Poznaniu radcy ambasady USA w Warszawie Darryla Normana Johnsona, czerwiec 1989 r., s. 120–121.

37 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający nr 285/89 do sprawy obiektowej krypt. „Prasa”, 
20 V 1989 r., k. 230.

38 AIPN Po, 06/268, t. 7, Decyzja nr 010/89 szefa WUSW w Poznaniu w sprawie powołania Szta-
bu WUSW dla zapewnienia spokojnego przebiegu procesu realizacji postanowień Okrągłego Stołu, ob-
chodów 1 Maja, Krajowej Konferencji Delegatów PZPR oraz kampanii i wyborów do Sejmu i Senatu, 
10 IV 1989 r., s. 247–250.

39 W skład wspomnianego sztabu weszli także: płk Bronisław Rakowski (zastępca szefa WUSW 
ds. MO), płk Edward Miętkiewicz (zastępca szefa WUSW ds. polityczno-wychowawczych), płk Zdzisław 
Centkowski (zastępca szefa WUSW ds. administracyjno-gospodarczych), ppłk Edmund Sosiński  (naczelnik 
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Zadaniem sztabu było m.in. koordynowanie działań mających na celu utrzymanie 
„ładu i spokoju społecznego” w związku z wyborami oraz informowanie zarówno 
MSW, jak i wojewódzkich władz politycznych i administracyjnych o sytuacji społeczno-
-politycznej i ekonomicznej, a także o rozpoznanych zagrożeniach.

Wspomniany sztab opracował Plan działań jednostek MO i SB województwa po-
znańskiego w zakresie zabezpieczenia kampanii i wyborów do Sejmu i Senatu40. Ten 
niezwykle interesujący dokument dowodzi, że funkcjonariusze poznańskiej „bezpieki”, 
planując swoje działania, mieli świadomość, że trwająca kampania wyborcza ma miej-
sce w zdecydowanie odmiennych warunkach niż wszystkie dotychczasowe głosowania 
w PRL. W analogicznym planie, przygotowanym w RUSW w Poznaniu, stwierdzono, 
że „kampania przedwyborcza oraz same wybory odbywać się będą w ostrej walce wy-
borczej pomiędzy koalicją rządową a opozycją. Nie można w tej sytuacji wykluczyć, 
że mogą nastąpić zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego”41.

Z zachowanej dokumentacji niewiele dowiadujemy się na temat sprzecznych z pra-
wem działań SB. Miały one miejsce np. w Gnieźnie, gdzie do wiceprezydenta tego miasta 
(pełniącego w tym czasie funkcję przewodniczącego Miejskiego Biura Wyborczego) 
zgłosili się z protestem przedstawiciele Miejskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ 
„Solidarność”. Zarzucali oni SB, że prowadzi rozmowy i werbunki wśród młodzieży 
szkolnej, przegląda teczki personalne nauczycieli w jednej ze szkół oraz inicjuje dzia-
łania chuliganów, którzy rzucają kamieniami w okna siedziby gnieźnieńskiego MKZ42. 
Z dokumentacji wytworzonej przez opozycję wynika, że na terenie województwa 
poznańskiego wielokrotnie dochodziło do niszczenia materiałów propagandowych 
„Solidarności”, a niektórzy kandydaci koalicji wykorzystywali zajmowane przez siebie 
stanowiska do zbierania podpisów poparcia pod swoimi kandydaturami. Głośny przy-
padek miał miejsce w podpoznańskim Buku, gdzie interweniujący przeciwko zrywaniu 
plakatów sekretarz miejscowego KO został uderzony w twarz43. Część z tych działań 
była zapewne inspirowana przez miejscowy aparat bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze SB w swoich działaniach niewątpliwie wykorzystywali techniczne 
środki pracy operacyjnej w postaci podsłuchów. Najbardziej znany tego typu przypadek 

Wydziału III), mjr Włodzimierz Sawczak (kierownik Inspektoratu 2), ppłk Wojciech Sobisiak (na- 
czelnik Wydziału II), mjr Kazimierz Ziomek (zastępca naczelnika Wydziału III-1), ppłk Marian Malak 
(naczelnik Wydziału IV), ppłk Ryszard Krasicki (naczelnik Wydziału V), ppłk Edward Giera (naczel-
nik Wydziału VI), kpt. Michał Bandurski (Inspektorat Analityczno-Informacyjny zastępcy szefa ds. SB), 
ppłk Waldemar Domachowski (naczelnik Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania), płk Jan Wystrach 
(szef RUSW w Poznaniu), płk Edmund Witkowski (dowódca ZOMO), ppłk Stanisław Bilewski (naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego), ppłk Stanisław Adaszak (naczelnik Wydziału Prewencji), ppłk Jan Ludek  
(naczelnik Wydziału Kryminalnego), ppłk Leszek Czwojdrak (naczelnik Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą) oraz ppłk Józef Chojnacki (naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo- 
-Technicznej).

40 Ibidem, Plan działań jednostek MO i SB województwa poznańskiego w zakresie zabezpieczenia 
kampanii i wyborów do Sejmu i Senatu, 2 VI 1989 r., s. 238–243.

41 Ibidem, Plan przedsięwzięć RUSW w Poznaniu na okres poprzedzający oraz dzień wyborów do 
Sejmu i Senatu PRL, 22 V 1989 r., s. 213.

42 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający nr 297/89 do sprawy obiektowej krypt. „Parla-
ment”, 23 V 1989 r., k. 234.

43 AIPN Po, 764/11, Pismo pełnomocnika ds. wyborów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poz- 
naniu do K MO w Buku w sprawie napaści na sekretarza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
w Buku, 8 VI 1989 r., k. 221.
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miał miejsce w Słupsku, gdzie ujawniono podsłuch zainstalowany w lokalu zajmo-
wanym przez KO44. W Poznaniu tego typu urządzenie umieszczono przypuszczalnie 
w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 7945. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można stwierdzić, że podsłuch zainstalowano również – lub przynajmniej próbowano to 
zrobić – w mieszczącej się w Zamku Cesarskim (zwanym wówczas Pałacem Kultury) 
siedzibie poznańskiego KO.

44 A. Bogucka-Skowrońska, Wybory 1989 – Słupiagate [w:] U progu demokracji. Komitety Obywa-
telskie „Solidarność” Regionu Słupskiego w wyborach 4(18) czerwca 1989 roku. Materiały z konferen-
cji, Słupsk, 5 VI 2009 r., red. M. Hejger, Słupsk 2010, s. 16–20.

45 AS, Komitet Obywatelski/Wybory 1989, [32] Poznań, Teleks Andrzeja Porawskiego w sprawie 
druku ulotek przedwyborczych w drukarniach wojskowych oraz incydentu podczas posiedzenia Okrę-
gowej Komisji Wyborczej nr 79 w Poznaniu, 19 V 1989 r., b.p.

Plan działań jednostek MO i SB województwa po-
znańskiego w zakresie zabezpieczenia kampanii 
i wyborów do Sejmu i Senatu (strona pierwsza), 

Poznań, 2 VI 1989 r. AIPN Po, 06/268, t. 7
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W dokumentacji przewija się również wątek zatrzymywania młodzieży, któ-
ra poprzez swoje działania wspierała kampanię opozycji. Dnia 1 czerwca jeden 
z  funkcjonariuszy kompanii patrolowej RUSW w Poznaniu zatrzymał na placu Wol-
ności Marka Kergera i Adama Pawłowskiego, którym zarzucono naklejenie samo-
przylepnych ulotek propagandowych z symbolem „V Solidarność” na oznakowany 
pojazd milicyjny46. Przeciwko takim działaniom zdecydowanie protestował poznański 
KO, zdaniem którego do zatrzymanych odnoszono się wulgarnie, a nawet grożono 
pobiciem47. Dwa dni później próbowano wylegitymować młodego mężczyznę, który 
w okolicy budynku KW PZPR i Pałacu Kultury miał fotografować zaparkowany 
nieopodal radiowóz oraz stojących przy nim funkcjonariuszy48. Oskarżenia ze stro-
ny „Solidarności” o próby bezpodstawnego zatrzymywania osób biorących udział 
w kampanii spotkały się z odpowiedzią szefa WUSW w Poznaniu. W odnalezionych 
w Archiwum Prezydenta RP pismach stwierdzał on, że przypadki takie nie są mu 
znane, a działania podjęte przez funkcjonariuszy MO nie naruszają zarówno prawa, 
jak i obowiązujących norm społecznych49.

W dniach 3–5 czerwca 1989 r. obowiązywał wprowadzony decyzją szefa WUSW 
stan podwyższonej gotowości w jednostkach SB i MO na terenie województwa po-
znańskiego50. Funkcjonariuszom wstrzymano urlopy i przepustki, a kadrze ZOMO 
i  Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Milicji Obywatelskiej polecono pozostanie w miej-
scu zamieszkania. Wprowadzono całodobowe dyżury kierownictw WUSW i RUSW oraz 
grup operacyjno-dochodzeniowych. Skoszarowano ZOMO oraz nakazano utrzymanie 
odwodu centralnego w liczbie 300 funkcjonariuszy (jeden batalion) do dyspozycji 
Sztabu MSW.

W celu zapewnienia bieżącego dopływu informacji do Sztabu WUSW w dniu 
wyborów wprowadzono jednakowe dla MO i SB godziny składania meldunków te-
lefonicznych. Miały one zawierać informacje o próbach zakłócenia ładu i porządku 
publicznego, podejmowanych działaniach zapobiegawczych, wydarzeniach mających 
wpływ na przebieg i atmosferę wyborów (m.in. o przypadkach niszczenia dekoracji, 
agitacji przed lokalami wyborczymi, organizowaniu manifestacji i zgromadzeń) 
oraz szacunkowe dane na temat frekwencji51. W razie incydentów mających miejsce 
w lokalach wyborczych lub w ich pobliżu funkcjonariusze MO i członkowie ORMO 
mieli interweniować tylko w przypadku wyraźnego żądania przewodniczącego komisji 

46 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający nr 318/89 do sprawy obiektowej krypt. „Parla-
ment”, 2 VI 1989 r., k. 243.

47 AS, Komitet Obywatelski/Wybory 1989, [32] Poznań, Teleks rzecznika Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność” w Poznaniu w sprawie zatrzymania Marka Kergera i Adama Pawłowskiego przez funk-
cjonariuszy MO, 1 IV 1989 r., b.p.

48 AIPN Po, 764/11, Relacja Radosława Paciorka dotycząca próby zatrzymania przez MO, 3 VI 1989 r., 
k. 217.

49 APRP, Kancelaria Rady Państwa, Państwowa Komisja Wyborcza, 1033/25, t. 5, Pismo szefa 
WUSW w Poznaniu do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu w sprawie zatrzymania 
Marka Kergera i Adama Pawłowskiego przez funkcjonariuszy MO, 5 VI 1989 r., k. 49–50; ibidem, Pis-
mo szefa WUSW w Poznaniu do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu w sprawie prób 
nieuzasadnionego zatrzymywania młodych ludzi przez MO, 16 VI 1989 r., k. 45–46.

50 AIPN Po, 06/268, t. 7, Decyzja nr 021/89 szefa WUSW w Poznaniu, 1 VI 1989 r., s. 225–226.
51 AIPN Po, 956/11, Wytyczne kierownika Sztabu WUSW w Poznaniu dotyczące zasad pracy in-

formacyjnej w dniu wyborów dla naczelników wydziałów WUSW w Poznaniu oraz szefów RUSW, 
1 VI 1989 r., s. 69–71.
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wyborczej52. Za dokumentację wizualną wszelkich zakłóceń odpowiadała specjalna 
grupa operacyjno-dochodzeniowa złożona z operatora kamery, oficera dochodzenio-
wego oraz oficera prewencji53. Zgodnie z zaleceniami kierownika Głównego Inspek-
toratu Ochrony Przemysłu wprowadzono „stan wzmożonej czujności” w kluczowych 
zakładach pracy i instytucjach województwa poznańskiego54. Do zabezpieczenia 

52 AIPN Po, 1239/39, Pismo w sprawie zasad pełnienia służby przez funkcjonariuszy MO i człon-
ków ORMO na terenie RUSW w Szamotułach w czasie trwania wyborów, 29 V 1989 r., b.p.

53 AIPN Po, 06/268, t. 7, Szyfrogram zastępcy kierownika Sztabu MSW do szefów WUSW w spra-
wie utworzenia grup operacyjno-dochodzeniowych przeznaczonych do dokumentowania zakłóceń w cza-
sie wyborów, 3 VI 1989 r., s. 200; ibidem, Skład grup operacyjno-dochodzeniowych przeznaczonych do 
dokumentowania zakłóceń w czasie wyborów, powołanych w odpowiedzi na szyfrogram zastępcy kie-
rownika Sztabu MSW do szefów WUSW, 3 VI 1989 r., s. 199.

54 AIPN Po, 956/11, Szyfrogram kierownika Głównego Inspektoratu Ochrony Przemysłu MSW 
do zastępców szefów WUSW ds. SB w sprawie wprowadzenia „stanu wzmożonej czujności” w dniach 
3–5 czerwca 1989 r., 30 V 1989 r., s. 67–68; ibidem, Pismo zastępcy szefa WUSW w Poznaniu do dyrek-
torów zakładów pracy i instytucji województwa poznańskiego nakazujące wprowadzenie „stanu wzmo-
żonej czujności” w dniu głosowania, 31 V 1989 r., s. 64–66.

Decyzja nr 021/89 szefa WUSW w Poznaniu  
płk. Zdzisława Stockiego (strona pierwsza),  
Poznań, 1 VI 1989 r. AIPN Po, 06/268, t. 7
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wyborów planowano wykorzystać 1209 funkcjonariuszy MO, 619 funkcjonariuszy 
SB i 3770 członków ORMO55.

Głosowanie

Wyniki I tury wyborów – zaskakujące zarówno dla PZPR, jak i „Solidarności” – sta-
nowią istotną cezurę w procesie rozkładu systemu komunistycznego w Polsce. Kandydaci 
Komitetu Obywatelskiego obsadzili 160 ze 161 mandatów poselskich przeznaczonych 
dla kandydatów bezpartyjnych oraz 92 na 100 możliwych miejsc w senacie. Spekta-
kularną porażką rządzącej koalicji PZPR–ZSL–SD okazała się lista krajowa. Spośród 
35 kandydatów zaledwie 2 osoby (prof. Mikołaj Kozakiewicz i prof. Adam Zieliński) 
przekroczyły wymagany próg 50 proc. ważnych głosów. Do sejmu dostało się ponadto 
jedynie 3 kandydatów koalicji startujących w okręgach wyborczych (2 mandaty przezna-
czone dla ZSL oraz 1 dla PZPR)56. Do urn w tej turze udało się 62,32 proc. uprawnionych.

W województwie poznańskim, gdzie frekwencja wynosiła 65,3 proc., sukces wybor-
czy w I turze osiągnęli kandydaci wysunięci przez Komitet Obywatelski „Solidarność” 
w Poznaniu. W zdecydowany sposób swoich przeciwników w walce o fotel senatora 
pokonali prof. Ryszard Ganowicz (68,35 proc. głosów) i prof. Janusz Ziółkowski 
(66,86 proc. głosów). Znaczne poparcie wyborców sprawiło, że zwycięstwo odnieśli 
także kandydaci ubiegający się o mandaty poselskie: Pawłowi Łączkowskiemu zaufało 
69,83 proc. głosujących, Ireneuszowi Pięcie 72,55 proc., Hannie Suchockiej 71,62 proc., 
Leonardowi Szymańskiemu 62,58 proc., a Michał Wojtczak otrzymał 60,10 proc. waż-
nych głosów. Pewnym zaskoczeniem mogą być wyniki, które w województwie poznań-
skim osiągnęli kandydaci startujący z krajowej listy wyborczej. Wymaganego 50 proc. 
progu poparcia nie uzyskało jedynie 5 kandydatów: Kazimierz Barcikowski, Stanisław 
Ciosek, Józef Czyrek, Stanisław Kania oraz Alfred Miodowicz57. Oznacza to, że miesz-
kańcy tego województwa w zdecydowanej większości poparli umieszczonych na niej 
kandydatów, co według powyborczych ocen partyjnych miało wynikać z „poznańskiego 
racjonalizmu i tradycji”58.

W meldunkach przesyłanych do MSW w dniu głosowania poznańska SB skupiła 
się na informowaniu o frekwencji wyborczej i mających miejsce incydentach59. Fre-
kwencję oceniano na ok. 66,1 proc. Udział duchowieństwa w wyborach miał wynosić 

55 AIPN Po, 06/268, t. 7, Planowane siły do zabezpieczenia akcji wyborczej na terenie jednostek MO 
w dniu 4 VI 1989 r., 30 V 1989 r., s. 218.

56 Zob. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowa-
nia i wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerw-
ca 1989 r. (MP 1989, nr 21, poz. 149); Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8  czerwca 
1989 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prze-
prowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r. (MP 1989, nr 21, poz. 150). Przebieg oraz wyniki I i II tury gło-
sowania szczegółowo omawia P. Codogni, op. cit., s. 257–304.

57 Zob. APRP, Kancelaria Rady Państwa, Państwowa Komisja Wyborcza, 1033/29, Protokoły gło-
sowania na obszarze okręgów wyborczych (numery 77, 78 i 79) na posłów wybieranych z krajowej listy 
wyborczej, k. 236–244.

58 APP, KW PZPR, 553, Ocena kampanii propagandowej związanej z wyborami do Sejmu i Senatu 
przygotowana przez Wydział Propagandy KW PZPR w Poznaniu, czerwiec 1989 r., k. 137.

59 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający nr 323/89 do sprawy obiektowej krypt. „Parla-
ment”, 4 VI 1989 r., k. 246; ibidem, Meldunek uzupełniający nr 324/89 do sprawy obiektowej krypt. „Par-
lament”, 4 VI 1989 r., k. 245.
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49 proc. uprawnionych. W Poznaniu funkcjonowało 81 stałych punktów informacyjnych 
„Solidarności”, gdzie rozdawano instrukcje wyborcze. Odnotowano także przypadki 
agitacji w postaci odwiedzania wyborców w ich domach i sugerowania skreślania kandy- 
datów strony koalicyjnej. Kilkuosobowa grupa członków „Solidarności” usiłowała 
wejść na teren poznańskiego ZOMO, co tłumaczono zamiarem kontroli wyborów w tym 
obwodzie zamkniętym. Nie wiemy, czy działania te zostały uwiecznione przez grupę 
operacyjno-dochodzeniową. W sporządzonym meldunku napisano jedynie, że spotkały 
się one z kontrakcją inspirowaną przez lokalne władze polityczne. Funkcjonariusze 
SB zaobserwowali także, że siedzibę KO „Solidarność” w Poznaniu odwiedził konsul 
USA wraz z małżonką.

Kolejne meldunki poświęcono przede wszystkim powyborczym komentarzom oraz 
przygotowaniom do II tury wyborów. W opinii dziennikarzy i pracowników Wielkopol-
skiego Wydawnictwa Prasowego ich wyniki nie były zaskoczeniem. Przeciętny wyborca 
miał bowiem oceniać autorytet władzy „przez pryzmat «półki sklepowej», kolejek 
i uciążliwości życia codziennego, permanentnych podwyżek cen, rosnącej inflacji”60. 
Pracownicy Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka uważali, że sto-
sunkowo niska frekwencja wynikała z braku wiary w możliwość poprawy sytuacji w kraju 
oraz zniechęcenia spowodowanego rywalizacją propagandową obu stron, która miała 
sugerować, że nie chodzi o dobro Polski, lecz o to, kto zdobędzie lub utrzyma się przy 
władzy. Działacze PPS twierdzili, że nieposiadająca jasnego programu ekonomicznego 
„Solidarność”, zmuszona do podjęcia współodpowiedzialności za sprawowanie władzy, 
nie udźwignie tego ciężaru61. Przewidywano, że porażka strony rządowej spowoduje 
rozłam w koalicji PZPR, ZSL i SD. W powszechnej opinii uważano, że porażka strony 
rządowej wywoła radykalizację jej działań, co może doprowadzić do otwartego konflik-
tu. Dyskutowano również na temat problemu wyboru prezydenta i wymieniano kilku 
potencjalnych kandydatów: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsę, prof. Bronisława 
Geremka, prof. Aleksandra Gieysztora, Mieczysława Rakowskiego oraz Mieczysława 
Wilczka. Zwracano uwagę, że to opozycja podjęła po wyborach pierwsze konkretne 
kroki polityczne. Miała o tym świadczyć planowana wizyta Michała Wojtczaka i Han-
ny Suchockiej w USA i RFN, gdzie mieli rozmawiać o zagadnieniach ekonomicznych 
z George’em Bushem i Helmutem Kohlem. W ogólnej ocenie społecznej wybory stały 
się plebiscytem poparcia dla „Solidarności”, a ich wyniki świadczą o braku zaufania 
obywateli do partii i jej polityki62. Opinia ta była podzielana także przez członków 
PZPR, czego najlepszym przykładem jest wypowiedź I sekretarza KD PZPR Poznań-
-Jeżyce Ryszarda Tomaszewskiego, który stwierdził, że „gdyby słonia wziąć do ogrodu 
zoologicznego i napisać na drzwiach czerwoną farbą «Solidarność», toby przeszedł. 
Jest to może trywialne i śmieszne, ale jeden z towarzyszy powiedział swego czasu, że 
gdybyśmy wystawili do wyborów Alberta Einsteina i mu wpięli w klapę znaczek PZPR, 
to na pewno by nie przeszedł”63.

60 Ibidem, Meldunek uzupełniający do sprawy obiektowej krypt. „Parlament”, 5 VI 1989 r., k. 247.
61 Ibidem, Meldunek uzupełniający nr 327/89 do sprawy obiektowej krypt. „Parlament”, 8 VI 1989 r., 

k. 248–249.
62 Ibidem, Meldunek uzupełniający nr 329/89 do sprawy obiektowej krypt. „Parlament”, 9 VI 1989 r., 

k. 251. 
63 APP, KW PZPR, 197, Stenogram z plenarnego posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR w dniu 

29 VI 1989 r., k. 49.
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Spektakularna klęska listy krajowej, dla której – jak już wcześniej wspomniano – nie 
przewidziano powtórnego głosowania, okazała się jednym z najpoważniejszych proble-
mów politycznych będących następstwem I tury głosowania64. Jej upadek stawiał pod 
znakiem zapytania nie tylko kwestię obsady 33 miejsc w sejmie, ale przede wszystkim 
ustalone przy Okrągłym Stole proporcje podziału miejsc.

Kierownictwo Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, obawiając się wprowadze-
nia stanu wyjątkowego i unieważnienia wyborów, podjęło działania mające na celu uspo-
kojenie entuzjastycznych nastrojów będących efektem wygranej. Tendencje te zostały 
umiejętnie wykorzystane przez władze, które 6 czerwca 1989 r. ogłosiły w podległych 
MSW jednostkach stan podwyższonej gotowości. Chociaż w rzeczywistości zastoso-
wanie represji na kształt tych z okresu stanu wojennego nie było wówczas możliwe, to 
kierownictwo „Solidarności”, które nie mogło przecież o tym wiedzieć, zdecydowało 
się na ustępstwa wobec przegranych65.

Zaproszeniem do złożenia przez władze propozycji rozwiązania sytuacji stało się 
oświadczenie rzecznika prasowego NSZZ „Solidarność” Janusza Onyszkiewicza, wy-
głoszone 7 czerwca 1989 r. Stwierdził on w nim m.in., że „nieobecność w sejmie takich 
osobistości jak Rakowski i Ciosek będzie niekorzystna, ponieważ pozostaną poza 
parlamentem ludzie podejmujący ważne decyzje polityczne. Byłoby to z uszczerbkiem 
dla sejmu jako instytucji stanowiącej o sprawach państwa. Nie chodzi przecież o los 
35 osób, ale o wyłonienie rządu, który będzie mógł rządzić. Komitet Obywatelski czeka 
więc na propozycje władz, jakie wynikną z analizy sytuacji”66. Inicjatywa ta spotkała się 
z niezadowoleniem zarówno wyborców, jak i członków „Solidarności”. Działacze Mię-
dzyuczelnianego Komitetu Strajkowego NZS w Poznaniu stwierdzili, że „prowadzenie 
tego typu polityki jest znieważeniem własnych wyborców i prowadzić może jedynie do 
wyobcowania się władz «Solidarności»”, a „manipulowanie wynikami wyborów było 
dotąd metodą działania wyłącznie komunistów”67.

Propozycja rozwiązania sporu została złożona przez władze już 8 czerwca podczas 
spotkania Komisji Porozumiewawczej, którą powołano przy Okrągłym Stole. Gene-
rał Kiszczak, który oskarżył opozycję o prowadzenie kampanii wyborczej w sposób 
„konfrontacyjny, odbiegający od ducha i ustaleń Okrągłego Stołu”, próbował wymóc 
na swoich rozmówcach wyrażenie zgody na wystąpienie Komisji do Rady Państwa 
z wnioskiem o podjęcie decyzji, która umożliwi wybory uzupełniające na nieobsadzone 
mandaty poselskie w czasie II tury wyborów. Jednocześnie ostrzegał przed nieprzewi-
dzianymi konsekwencjami, jakie mogą stać się efektem sprzeciwu wobec kandydatury 
Jaruzelskiego na prezydenta.

Ostatecznie – w wyniku twardej postawy przedstawicieli władz – „Solidarność” 
wyraziła zgodę na zmianę ordynacji w trakcie trwania wyborów. Problem listy krajowej 
rozwiązano poprzez rozdzielenie miejsc w sejmie przewidzianych dla koalicji między 

64 Zob. A. Dudek, op. cit., s. 281–292.
65 Ibidem, s. 283–286, 293–294.
66 Cyt. za: P. Codogni, op. cit., s. 280.
67 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający nr 133/89 do sprawy operacyjnego sprawdzenia 

krypt. „Przegrani”, 10 VI 1989 r., k. 252. Liczne głosy niezadowolenia napływały także do siedziby KO 
„Solidarność” w Poznaniu, a wielu członków obwodowych komisji wyborczych z ramienia „Solidarno-
ści” groziło rezygnacją z pracy w II turze wyborów. Zob. AS, Komitet Obywatelski/Wybory 1989, [32] 
Poznań, Informacja o reakcji na oświadczenie Janusza Onyszkiewicza, 8 VI 1989 r., b.p.
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wyznaczone przez Radę Państwa 33 okręgi wyborcze, co stanowiło naruszenie umowy 
zawartej przy Okrągłym Stole68.

Komitet Obywatelski w Poznaniu przed II turą wyborów udzielił wsparcia kandy-
dującym na mandaty przeznaczone dla ZSL Józefowi Wleklińskiemu i Czesławowi 
Janickiemu oraz Tadeuszowi Dziubie, który kandydował na mandat przewidziany dla 
SD69. Zadeklarowano również pomoc w prowadzeniu kampanii dla Antoniego Żuraw-
skiego i Stanisława Hofmanna (województwo leszczyńskie) oraz Piotra Baumgarta 
i Zdzisława Nowickiego (województwo pilskie), którzy kandydując na senatorów 
w I turze, nie uzyskali wystarczającego poparcia wyborców. Oferowana pomoc miała 
dotyczyć udostępnienia posiadanej bazy poligraficznej i komputerowej, a także uczest-
nictwa wybranych w województwie poznańskim senatorów i posłów w spotkaniach 
przedwyborczych70. Poznańska „Solidarność” stwierdziła również, że największe szanse 
w rywalizacji o mandaty przeznaczone dla PZPR ma Marek Król, który w pierwszym 
głosowaniu zdobył ok. 47 proc. głosów. W ocenie SB strona koalicyjno-rządowa nie 
prowadziła działalności propagandowej na rzecz swoich kandydatów.

Druga tura wyborów, ciesząca się znacznie mniejszym zainteresowaniem wyborców 
(frekwencja wynosiła zaledwie 25,5 proc. uprawnionych), przypieczętowała sukces kan-
dydatów opozycyjnych71. Osoby wysunięte przez komitety obywatelskie zdobyły kolej-
nych 7 miejsc w senacie oraz 1 miejsce w sejmie. Przy poparciu opozycji dla wybranych 
kandydatów obsadzono również mandaty przeznaczone dla strony partyjno-rządowej.

W dniu głosowania na ścianach budynków oraz w komunikacji miejskiej Po-
znania pojawiły się plakaty promujące kandydatów do sejmu na mandaty ZSL i SD, 
których popierała „Solidarność”72. Odnotowano także przypadki agitowania na ich 
rzecz przed lokalami wyborczymi. Zachęcano również do głosowania na kandydatów 
strony koalicyjno-rządowej, co wynikało z inicjatywy osób ubiegających się o mandaty 
poselskie przeznaczone dla tej opcji politycznej. W ocenie SB głosowanie przebieg- 
ło spokojnie, a opozycja nie prowadziła agresywnych działań propagandowych73. 
W wielu komisjach wyborczych mężowie zaufania i członkowie komisji z ramienia 
„Solidarności” byli nieobecni.

W województwie poznańskim frekwencja w II turze głosowania wyniosła 34,9 proc. 
Była ona wyższa od średniej krajowej w tych województwach, w których kandydowały 
osoby zgłoszone przez „Solidarność” lub wspierani przez komitety obywatelskie kan-
dydaci koalicji rządzącej. Mandat poselski uzyskali popierani przez KO „Solidarność” 
w Poznaniu Tadeusz Dziuba oraz Czesław Janicki i Józef Wlekliński. W ponownym 

68 Zob. Dekret z dnia 12 czerwca 1989 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989–1993 (DzU 1989, nr 36, poz. 198).

69 AIPN, 0236/410, t. 30, Przygotowania do II tury wyborów w Poznaniu, 8 VI 1989 r., k. 250.
70 Ibidem, Meldunek uzupełniający nr 334/89 do sprawy obiektowej krypt. „Parlament”, 12 VI 1989 r., 

k. 257.
71 Zob. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 1989 r. o wynikach po-

nownego głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzo-
nych dnia 18 czerwca 1989 r. (MP 1989, nr 21, poz. 151); Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 20 czerwca 1989 r. o wynikach ponownego głosowania i wynikach wyborów do Senatu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 18 czerwca 1989 r. (MP 1989, nr 21, poz. 152).

72 AIPN, 0236/410, t. 30, Meldunek uzupełniający do sprawy obiektowej krypt. „Parlament”, 
18 VI 1989 r., k. 260.

73 Ibidem, Meldunek uzupełniający do sprawy obiektowej krypt. „Parlament”, 18 VI 1989 r., k. 261.
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głosowaniu obsadzono także mandat przeznaczony dla Stowarzyszenia PAX (Alfred 
Wawrzyniak) oraz mandaty przewidziane dla PZPR (Andrzej Aumiller, Marek Król, 
Marek Pol, Bożenna Urbańska, Marian Zawadzki oraz Wiesława Ziółkowska). Zwy-
cięstwo odnieśli również – za wyjątkiem Piotra Baumgarta – kandydaci z ościennych 
województw wspierani przez poznańską opozycję74.

W zachowanej dokumentacji poznańskiej SB nie odnaleziono informacji na temat 
prac nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego oraz listy osób przewidzianych do inter-
nowania w przypadku porażki władz komunistycznych w wyborach. Stan podwyższonej 
gotowości, podobnie jak w całej Polsce, odwołano dopiero 23 czerwca 1989 r.75

***
Wybory parlamentarne z czerwca 1989 r. po upływie ponad trzydziestu lat nadal 

wywołują przeciwstawne oceny. Dla jednych były wielkim zwycięstwem demokracji, 
dla innych natomiast zdradą ideałów „Solidarności”, której elity – poprzez porozumienie 
przy Okrągłym Stole – podzieliły się władzą z komunistami, a swoimi późniejszymi 
działaniami przyczyniły się do ich spokojnego przejścia przez proces transformacji 
ustrojowej. Niezależnie od tego, za jakim stanowiskiem się opowiemy, nie sposób 
zaprzeczyć, że skala porażki partii komunistycznej w I turze głosowania znacząco 
przyspieszyła dokonujące się w Polsce zmiany ustrojowe. Agonia systemu była jednak 
rozłożona w czasie, a strona partyjno-rządowa nie przyglądała się temu biernie, czego 
wymiernym efektem był wybór gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL. 
Kolejnymi etapami tego procesu były: objęcie stanowiska premiera przez Tadeusza 
Mazowieckiego (wrzesień 1989 r.), przywrócenie nazwy państwa „Rzeczpospolita Pol-
ska” (grudzień 1989 r.), samorozwiązanie PZPR (styczeń 1990 r.), likwidacja SB (lipiec 
1990 r.), wolne wybory samorządowe (maj 1990 r.) oraz wygrane przez Lecha Wałęsę 
wolne wybory prezydenckie (listopad i grudzień 1990 r.). Końcem tego procesu były 
przeprowadzone 27 października 1991 r. pierwsze po zakończeniu II wojny światowej 
w pełni wolne wybory parlamentarne w Polsce.

Działania podjęte przez SB w związku z wyborami w czerwcu 1989 r. zdecy-
dowanie różniły się od tych, które podejmowano przy okazji wcześniejszych elek-
cji przeprowadzanych w PRL76. W zmienionych warunkach politycznych aparat 
bezpieczeństwa utracił swój podstawowy oręż, jakim było fałszowanie wyników 
dotychczasowych głosowań. Pełne przedstawienie działań i roli poznańskiej SB 
w  wyborach 1989 r. niestety nie jest możliwe ze względu na zniszczenia, jakie po-
czyniono w dokumentacji archiwum WUSW w Poznaniu. Dotarcie do materiałów 
przechowywanych w Archiwum IPN w Warszawie, nieznanych do tej pory hi-

74 Piotr Baumgart przegrał z formalnie bezpartyjnym Henrykiem Stokłosą, którego jednak popierała 
PZPR. Nie jest prawdą powtarzany od lat mit, że był on jedynym kandydatem „Solidarności”, który nie 
miał zdjęcia z Lechem Wałęsą. Zob. A. Cherek, Przyczyna zwycięstwa? Historia plakatów wyborczych 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z Lechem Wałęsą [w:] Krok ku wolności…, s. 317–331.

75 Szyfrogram wiceministra spraw wewnętrznych gen. Henryka Dankowskiego dotyczący odwołania 
stanu podwyższonej gotowości w resorcie spraw wewnętrznych, 22 VI 1989 r. [w:] Zmierzch dyktatury. 
Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 2: czerwiec–grudzień 1989, wybór, wstęp i oprac. A. Du-
dek, Warszawa 2013, s. 122; AIPN Po, 06/268, t. 7, Decyzja nr 033/89 szefa WUSW w Poznaniu w spra-
wie odwołania stanu podwyższonej gotowości sił i środków do działań WUSW, 23 VI 1989 r., s. 246.

76 Na temat wyborów w PRL szerzej zob. m.in. M. Siedziako, Bez wyboru. Głosowania do Sejmu 
PRL 1952–1989, Warszawa 2018.
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storykom zajmującym się tytułową tematyką, pozwala jednak – w zestawieniu 
z innymi dokumentami  – odpowiedzieć przynajmniej na część zadawanych pytań  
badawczych77. Warto w tym miejscu zauważyć, że działania poznańskiego aparatu 
bezpieczeństwa były zbliżone do tych, jakie w związku z wyborami podjęto w innych 
regionach Polski, w tym także w przywołanym na początku artykułu województwie 
przemyskim. W obu przypadkach koncentrowały się one głównie na biernym zbieraniu 
informacji na temat poczynań strony opozycyjnej, a nieliczne działania ofensywne nie 
mogły znacząco wpłynąć na wyborcze wyniki78.

Wiele interesujących informacji pozwalających na pogłębienie wiedzy o roli poznań-
skiej SB w wydarzeniach czerwca 1989 r. mogłyby przynieść relacje osób biorących 
w nich aktywny udział. Chodzi tu nie tylko o opozycjonistów i działaczy partyjnych 
tamtego okresu, ale przede wszystkim o funkcjonariuszy poznańskiej „bezpieki”, któ-
rych wspomnienia – jeśli zechcieliby się nimi podzielić – znacząco poszerzyłyby naszą 
wiedzę na temat zakulisowych gier tajnych służb w tym przełomowym momencie 
polskiej historii. Informacji na ten temat można szukać również w dokumentach, jakie 
w formie darowizny są przekazywane do zasobu poznańskiego archiwum IPN przez 
osoby prywatne. Przykładem tego typu materiałów są m.in. dokumenty użyczone 
przez dr. Olgierda Baehra oraz dr. Henryka Krzyżanowskiego w trzydziestą rocznicę 
wyborów czerwcowych.
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S t r e s z c z e n i e

Wybory parlamentarne z czerwca 1989 r. stanowią istotną cezurę w procesie rozkładu dyktatury 
komunistycznej w Polsce. Jednym z ciekawszych problemów badawczych jest rola Służby Bezpie-
czeństwa, jaką odegrała ona podczas poprzedzającej je kampanii oraz w czasie głosowania. W arty-
kule podjęto próbę opisania działalności SB na terenie województwa poznańskiego w tym okresie. 
Ukazanie jej pełnego obrazu nie jest zadaniem łatwym ze względu na celowe niszczenie materiałów 
przechowywanych w archiwum WUSW w Poznaniu, jakie miało miejsce w 1989 i 1990 r. Część 
wytworzonych przez poznańską SB materiałów zachowało się w sprawie obiektowej krypt. „Żądło”, 
prowadzonej przez Wydział II Departamentu III MSW, w ramach której kontrolowano działalność 
komitetów obywatelskich na terenie całego kraju. Odnalezione materiały – w zestawieniu z doku-
mentami przechowywanymi w innych archiwach – pozwalają uzyskać odpowiedź na przynajmniej 
część pytań badawczych dotyczących tytułowego zagadnienia.

Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, 1989 r., Służba Bezpieczeństwa, transformacja ustro-
jowa, Poznań, województwo poznańskie, WUSW w Poznaniu.

S u m m a r y

The parliamentary elections of June 1989 are an important turning point in the dissolution process 
of the communist dictatorship in Poland. One of the more interesting research problems is the role 
of the Security Service, as it was played out during the pre-election campaign as well as during the 
course of voting. The article endeavours to describe SB activity in the territory of the Poznan voi-
vodeship during that period. Showing the whole picture is not an easy task because of the deliberate 
destruction in 1989 and 1990 of materials stored in the WUSW archives in Poznan. Some of the 
materials generated by the SB in Poznan were preserved in a file from an object surveillance case 
code-named “Żądło” [Sting], conducted by Division II of MSW Department III, which controlled 
the activities of citizens’ committees [for political change, active in 1989] all over the country. The 
materials found – combined with documents stored in other archives – provide answers to at least 
some of the research questions concerning the specified issue.

Keywords: parliamentary elections, 1989, Security Service, systemic transformation, Poznan, 
Poznan voivodeship, WUSW in Poznan.
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Poruszony w niniejszym artykule problem do dziś nie został dostatecznie zbadany, 
chociaż zagadnienie to było już przedmiotem rozważań w publikacjach wielu 
naukowców. Pierwszy, który zajął się badaniem specyfiki funkcjonowania obozu 

w Kaliszu, był polski historyk Aleksander Kolańczuk. Bazował on jednak tylko w bar-
dzo wąskim zakresie na materiałach archiwalnych1. Kilka lat później pojawiła się cała 
seria prac monograficznych, a ich autorzy wprowadzili do obiegu naukowego znaczną 
liczbę źródeł archiwalnych2. W toku prac analizowany był również wyjątkowy proces 

*  Artykuł został przygotowany przy wsparciu Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, który w 2014 r. zainicjował coroczną Nagrodę im. Iwana Wyhowskiego (pod patronatem honoro-
wym prezydenta RP), przyznawaną przez Kapitułę składającą się z przedstawicieli 25 uczelni wyższych 
oraz instytucji archiwalno-bibliotecznych Polski.

1 A. Kolańczuk, Іnternowanі żołnіerze Armіі UNR w Kalіszu 1920–1939, Kalіsz–Przemyśl–Lwów 
1995.

2 Zob.: Z. Karpus, Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918–1924, 
Toruń 1997; I. Sribniak, Obezzbrojena, ałe neskorena: Internowana Armija UNR u taborach Polszczi 
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wydawania obozowych czasopism w Kaliszu. Materiały tych pism wciąż pozostają 
ważnym źródłem do zrekonstruowania warunków życia i działalności internowanych 
ukraińskich żołnierzy w obozach w Polsce3.

Obieg dokumentów ukraińskich organizacji i oddziałów wojskowych, które znalazły 
się w kaliskim obozie i ukraińskiej Stanicy, został odtworzony w pracy Maryny Palijen-
ko. Badaczka dokonała także analizy treści zgromadzonych tam wówczas dokumentów, 
a także ustaliła miejsca ich przechowywania4. Kolejne artykuły były poświęcone dzia-
łalności szkół wojskowych w kaliskim obozie5 oraz ukazaniu różnych aspektów życia 
i działalności żołnierzy dywizji – 2. Wołyńskiej i 3. Żelaznej Strzeleckiej Armii URL6.

Ocena sytuacji i warunków panujących w obozie w Kaliszu wymaga szerszego 
wykorzystania dokumentów zgromadzonych w zasobach Centralnego Archiwum Pań-
stwowego Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowe, Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Centralnego Archiwum Wojskowego 
w Warszawie (Rembertowie).

Wprowadzenie

Internowanie żołnierzy Armii URL w Polsce zostało poprzedzone ważnym wydarze-
niem w dziejach stosunków polsko-ukraińskich, a mianowicie podpisaniem 21 kwietnia 
1920 r. międzypaństwowej umowy warszawskiej, która uczyniła Ukrainę i Polskę so-
jusznikami w walce z bolszewicką Rosją. Szczególne znaczenie miało podpisanie przez 
obie strony tajnej konwencji wojskowej. Zgodnie z nią państwo polskie zobowiązało 
się umożliwić formowanie oddziałów ukraińskich na swoim terytorium, a także zaopa-

j Rumuniji (1921–1924 rr.), Kyjiw–Filadelfija 1997; M. Pawłenko, Ukrajinśki wijśkowopołoneni j in-
ternowani u taborach Polszczi, Czechosłowaczczyny ta Rumuniji: stawłennia włady i umowy perebu-
wannia (1919–1924 rr.), Kyjiw 1999; O. Kolanczuk, Ukrajinśka wijśkowa emihracija u Polszczi 1920–
1939 rr., Lwiw 2000.

3 E. Wiszka, Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939, Toruń 2001.
4 M. Palijenko, Archiwni centry ukrajinśkoji emihraciji (stworennia, funkcionuwannia, dola doku-

mentalnych kołekcij), Kyjiw 2008, s. 102.
5 I. Sribniak, Z istoriji dijalnosti wijśkowo-oswitnich zakładiw internowanoji w Polszczi Armiji UNR 

u 1921 r.: Junaćka szkoła pryskorenoho wypusku dla pidhotowky starszyn wijśkowoho czasu w tabori Ka-
lisz, „Wisnyk Czernihiwśkoho nacionalnoho pedahohicznoho uniwersytetu” (serija: „Istoryczni nauky”) 
2015, wyp. 134, nr 11, s. 105–108; idem, Taborowe powsiakdennia kursantiw ta starszyn Spilnoji junać-
koji szkoły Armiji UNR w Kaliszi (Polszcza) u perszij połowyni 1922 r. [w:] Probłemy wywczennia istoriji 
Ukrajinśkoji rewolucji 1917–1921 rokiw, Kyjiw 2016, s. 338–364; idem, „Poczuttia wełykoho obowiaz-
ku, pokładenomu na Heneralnyj sztab Bat’kiwszczynoju…”: zasnuwannia ta dijalnist’ Akademicznych 
kursiw sztabnych starszyn u tabori Kalisz (Polszcza) u 1921–1924 rr. [w:] Nad Wіsłą і Dnіeprem. Pol-
ska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość. Zbiór prac naukowych dedyko-
wanych profesorowi Emilianowi Wiszce (1940–2014), t. 1, red. I. Sribniak, Toruń–Kijów 2017, s. 24–32.

6 Idem, Chronika żyttia internowanych wojakiw-ukrajinciw u tabori Kalisz (1922 r.), „Sumśka sta-
rowyna” 2017, nr LІ, s. 25–34; idem, Tabir internowanych Wijśk UNR u Kaliszi, Polszcza (persza poło-
wyna 1921 r.): moralnyj stan starszynstwa ta zachody z joho normalizacji, „Eminak: naukowyj szczo-
kwartalnyk” 2018, nr 1, t. 2, s. 42–49; idem, Perebuwannia internowanych wojakiw-ukrajinciw u tabori 
Kalisz, 1923 r. (za materiałamy czasopysu „Ukrajinśkyj Surmacz”) [w:] Istoryczni dżereła w ukrajin- 
śkomu informacijnomu i oswitniomu prostori: weryfikacija ta interpretacija, Winnycia 2018, s. 159–174; 
idem, Kalisz – centr hromadśko-politycznoho żyttia ukrajinśkych kombatantiw u Polszczi (persza poło-
wyna 1920-ch rr.): za materiałami nowych rozszukiw u polśkych ta ukrajinśkych archiwoschowyszczach 
[w:] Ukrajina i Polszcza: szlachamy miżderżawnych wzajemyn. Zbirnyk naukowych prać z nahody 
100-riczczia wstanowlennia polśko-ukrajinśkych dyplomatycznych widnosyn, Kyjiw 2019, s. 108–126 i in.
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trzyć je w broń oraz wyposażyć w odpowiedni sprzęt wojskowy trzy dywizje Armii 
URL. W ramach realizacji sojuszniczych zobowiązań wobec URL Polsce udało się 
przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę ofensywę, która doprowadziła do zdobycia 
(wspólnie z jednostkami Armii URL) 7 maja 1920 r. Kijowa.

Sukcesy wojskowe miały jednak nietrwały charakter. W wyniku przełamania frontu 
przez 1. Armię Konną Siemiona Budionnego polskie i ukraińskie wojska były zmuszone 
prowadzić ciężkie walki defensywne, cofając się pod naciskiem Armii Czerwonej. Dzięki 
wytężeniu wszystkich swoich sił Polska zdołała zadać wojskom bolszewickim dotkliwy 
cios, stwarzając tym samym sprzyjające warunki dla ogólnego zwycięstwa nad czerwoną 
Moskwą. Mimo zmiany sytuacji strategicznej na swoją korzyść, Polska nie miała już 
dostatecznych rezerw do prowadzenia dalszych aktywnych działań wojennych przeciw 
bolszewikom. Konsekwentnie realizowała jednak swoje sojusznicze zobowiązania, 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy w zakresie zaopatrzenia Armii URL.

Podpisanie 12 października 1920 r. rozejmu w Rydze i rozpoczęcie rozmów po-
kojowych między Polską a Rosją Sowiecką spowodowało, że Armia URL była zdana 
sama na siebie w walce ze znacznie przeważającymi siłami Armii Czerwonej. Pozycje 
zajmowane przez oddziały ukraińskie były niekorzystne pod względem strategicznym, 
a brak amunicji dodatkowo komplikował możliwość stawiania oporu wojskom sowiec- 
kim. Dnia 21 listopada 1921 r. Armia URL, tocząc nieustanne walki, została zmuszona 
do odwrotu za Zbrucz.

W zaistniałej sytuacji rząd Polski znów przyszedł sojusznikowi z pomocą, przyjmu-
jąc na swoje terytorium żołnierzy Armii URL, funkcjonariuszy państwowych instytucji 
Dyrektoriatu oraz dużą liczbę uchodźców. Było to podyktowane zarówno wolą docho-
wania wierności „duchowi i literze” umowy warszawskiej z 1920 r., jak i poczuciem 
śmiertelnego zagrożenia, jakie stanowiło dla Rzeczypospolitej bezpośrednie sąsiedztwo 
bolszewickiej Rosji. Już sam fakt przebywania na terytorium Polski Armii URL i Rządu 
URL na Emigracji (Ośrodek Państwowy URL) na czele z Symonem Petlurą świadczył 
o niedokończonej walce zbrojnej Ukraińców o swoją wolność i niepodległość, a ich 
konsekwentne antybolszewickie nastawienie a priori było zgodne z polską racją stanu. 
W razie kolejnego zaostrzenia stosunków polsko-bolszewickich Armia URL mogła 
stać się fundamentem zbrojnej walki z czerwoną Moskwą na prawobrzeżnej Ukrainie.

Po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej sprzęt wojskowy i uzbrojenie ukraińskich 
oddziałów – zgodnie z ustaleniami – zostały przekazane stronie polskiej, a żołnierze – na 
mocy prawa międzynarodowego – internowani. Status prawny internowanych wojsk ukra-
ińskich określała instrukcja Ministerstwa Spraw Wojskowych Polski z 2 grudnia 1920 r. 
Zgodnie z nią Armia URL była traktowana jako wojsko sojusznicze. Jej rozlokowanie 
w obozach miało być konsultowane z Główną Komendą Wojsk URL – najwyższym orga-
nem wojskowym Armii URL. Wspomniana instrukcja zobowiązywała polską administra-
cję do zapewnienia odpowiednich warunków pobytowych dla przebywających w obozach 
żołnierzy: prowiantu i opieki medycznej, budowy odpowiedniej liczby baraków itd.7 
Miejscem internowania było sześć obozów specjalnych usytuowanych w  Aleksandrowie 
Kujawskim, Piotrkowie Trybunalskim, Pikulicach, Łańcucie, Wadowicach i Kaliszu. 
Przebywało w nich (według danych na dzień 20 stycznia 1921 r.) 17 464 osób8.

7 CDAWOU, f. 1075, op. 2, spr. 28, ark. 159.
8 Ukrajinśka rewolucija. Dokumenty 1919–1921, red. T. Hunczak, Ńiu-Jork 1984, s. 421, 427.
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Początki internowania

W kaliskim obozie (nr 10) internowani żołnierze wojsk URL pojawili się już w grud-
niu 1920 r. Stan liczebny internowanych w Kaliszu na dzień 20 stycznia 1921 r. wy-
nosił 3900 oficerów i kozaków, ale dywizje były niepełne. Sztab dywizji oczekiwał 
na przetransportowanie do obozu reszty żołnierzy jednostek, które nadal pozostawały 
w Wadowicach i Aleksandrowie. Ich łączna liczba wynosiła ok. 1300 osób. W założe-
niach obóz w Kaliszu mógł pomieścić 4500 internowanych9.

Teren obozu był otoczony ogrodzeniem z drutu i drewnianym płotem. Internowani 
mieszkali w drewnianych barakach i spali na piętrowych pryczach. Baraki miały oświet-
lenie elektryczne i wentylację. Warunki życia ukraińskich żołnierzy – w porównaniu 
z innymi obozami – były w Kaliszu najlepsze. Obóz miał także łaźnię, pompę wodną 
z wieżą ciśnień, elektrownię, kuchnię, teatr i inne udogodnienia10. Część sali teatralnej 
była wydzielona na potrzeby zebrań oficerów i odprawiania nabożeństw.

Staraniem ukraińskich władz wojskowych i polskiej administracji obozu zorganizo-
wano dostęp do opieki medycznej, którą kozakom i oficerom zapewniał szpital obozowy 

(Wijśkowyj zapasowyj szpytal nr 1). Przeznaczony był on dla 400 pacjentów, którymi 
opiekował się odpowiednio przeszkolony personel medyczny. W placówce działała też 
polska przychodnia lekarska, w której wszystkich internowanych zaszczepiono przeciw 
cholerze i durowi brzusznemu11.

Dość wysoki poziom opieki medycznej dla internowanych żołnierzy ukraińskich 
odnotowano w dokumencie zatytułowanym „Materiały na rozkaz Pana Głównego 
Atamana dotyczące przeglądu obozów”, sporządzonym przez szefa działu sanitarnego 
Ministerstwa Spraw Wojskowych rządu URL dr. Wasyla Sowaczewa dla Symona Petlury. 
W dokumencie tym m.in. stwierdzono, że „chorzy kliniczni są leczeni w Wojskowym 
Szpitalu Rezerwowym nr 1”, w którym pomimo braku „mienia i odpowiednich pomiesz-

9 Ibidem, s. 427.
10 ZNiO, Dział Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1, Raport z podróży służbowej [przedstawiciela] Mini-

sterstwa Prasy i Propagandy O. Kowałewśkoho do Częstochowy i Kalisza, skierowany do ministra pra-
sy i propagandy rządu URL, 21 I 1921 r.

11 ZNiO, Dział Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1. 

Obóz internowanych żołnierzy Armii URL w Kaliszu (widok ogólny), 1922 r. 
Ukraińska Stanica w Kaliszu (Polska): kolekcja zdjęć Rity Deszko (USA),  

Biblioteka Ukraińska im. Symona Petlury w Paryżu, 29.1.P-1
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czeń wszystko jest rozplanowane i wykorzystywane w największym stopniu; […] cho-
rzy mają dobrą opiekę i wyżywienie, a personel pracuje z pełnym zaangażowaniem”. 
Zauważono także, że osiągnięcia te były możliwe dzięki doświadczeniu i „zamiłowaniu 
do wykonywanej pracy naczelnego lekarza szpitala doktora medycyny Leontiewa”12.

Kolejnym ważnym kryterium jakości życia internowanych był poziom zaopatrzenia 
ich w żywność. Od samego początku istnienia obozu wszystkie surowe produkty dostar-
czano bezpośrednio do obozowej kuchni, gdzie potrawy były przyrządzane przez ukra-
ińskich kucharzy. Nieznany autor „Raportu”, który jadł cztery razy w Kaliszu obozowy 
obiad, podał, że składał się on z talerza „zupy fasolowej z ziemniakami, mięsem, bura-
kami i świeżą kapustą”, przy czym „jedna porcja zawierała około dwóch talerzy zupy”. 

Drugim daniem na obiad było „pół fun[ta] [200 gramów – przyp.  autorów] smażonego 
mięsa w sosie mącznym, ze stopionym boczkiem”; pewnego razu otrzymał on dodatek 
do mięsa – pokrojone kawałki ciasta polane tłuszczem. W cytowanym dokumencie 
wspomniano także o śniadaniach i kolacjach: „rano i wieczorem jest wydawana kawa 
i ok. 1 fun[ta] [440–450 gramów – przyp. autorów] marmolady na 4 osoby. Dzienna 
racja chleba wynosi 1 fun[t]”13.

Mimo wszystko ogólne warunki życia internowanych w Kaliszu, szczególnie zimą 
1920/1921 r., były dość trudne. Polskie władze nie zawsze dostarczały prowiant w iloś-
ciach zgodnych z ustalonymi normami. We wspomnieniach jednego z internowanych 
można znaleźć taki zapis: „Głód ściska żołądek. Może nie prawdziwy głód, ale chro-
niczne niedożywienie. Niedojadanie, które czujecie z każdym dniem mocniej i moc-
niej. Ogarnia was apatia, tracicie siły, robicie się obojętnymi i tylko jedna myśl siedzi 

12 CAW, Sprzymierzona Armia Ukraińska, sygn. І.380.1.50.
13 ZNiO, Dział Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1. 

Internowani żołnierze przed jednym z budynków koszar, Kalisz, 1924 r.  
Ukraińska Stanica w Kaliszu (Polska): kolekcja zdjęć Rity Deszko (USA),  

Biblioteka Ukraińska im. Symona Petlury w Paryżu, 29.1.P-6
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w waszej głowie – myśl o najedzeniu się. Widok kawałka chleba powoduje ślinotok. 
Jesteście pewni, że możecie zjeść wszystko […]”14.

Normalizacja życia internowanych w obozie

Przez pewną zwłokę w wypłacie zapomóg pieniężnych, do której doszło na wiosnę 
1921 r., nastrój internowanych pogarszał się z każdym dniem. Żołnierze tracili zaufanie 
do dowództwa, ponieważ nie otrzymali żadnej pomocy od rządu, a tylko obietnice. Czę-
sto ograniczano również dostęp do węgla do ogrzewania baraków, a także do książek, 
czasopism, podręczników, papieru do pisania i przyborów naukowych. Wieczorami 
niemający zajęcia żołnierze siadali do gry w lotto lub karty „na pieniądze”. Niektórzy, 
szukając tymczasowej rozrywki, po wygranej urządzali libacje alkoholowe15.

O tych problemach możemy przeczytać w jednym z rozkazów dowództwa 3. Żelaznej 
Dywizji z 22 kwietnia 1921 r., podpisanym przez gen. Ołeksandra Udowyczenkę. Stwier-
dzał on m.in. szerzenie się „kłótni, pijaństwa, intryg, które w większości przypadków 
kończą się rękoczynami i obrażeniami fizycznymi. Stało się to wśród oficerów zwy-
czajnym zjawiskiem, na które poturbowani oficerowie nawet nie reagują, nie uważając 
za obrazę dostania ciosu w twarz”16. W celu uzdrowienia sytuacji gen. Udowyczenko 
uciekł się do zastosowania środków nadzwyczajnych. Na jego rozkaz dla oficerów 
wprowadzono pojedynki17.

Wszystko to tworzyło sprzyjające podłoże dla szerzenia się propagandy bolszewic- 
kiej w obozie. Znacznie wzrosła też liczba dezerterów. Tylko w ciągu jednego tygodnia 
(3–10 lipca 1921 r.) dywizja straciła ponad 50 żołnierzy, którzy samowolnie opuścili 
obóz18. Nasilenie się poczucia rezygnacji wśród żołnierzy przebywających w obozach 
wymagało natychmiastowej reakcji najwyższych wojskowych i politycznych władz 
URL. W tym celu w połowie kwietnia 1921 r. obóz odwiedził S. Petlura, natomiast 
15 maja – J. Piłsudski. Podczas wizyt obaj przywódcy dokonali przeglądu ustawionego 
z tej okazji w szyku wojska, po czym odbyła się uroczysta defilada. Goście wizytowali 
także niektóre baraki, zwiedzili studio artystyczne i teatr obozowy, byli też w cerkwi19.

W tym czasie obóz stał się niemal wzorowy pod względem sanitarnym. Żołnierze 
mieli materace i koce, dwie pary bielizny i regularnie brali kąpiel. Według wspomnia-
nego już doktora medycyny Sowaczewa „[…] sprząta się wszędzie w obozie. Koszary 
[…] charakteryzują się schludnością wynikającą z ciągłej i systematycznej dbałości 
o czystość”. Obóz był „doskonale wyposażony, jeśli chodzi o obozową pralnię i [środki 
do] dezynfekcji”20.

14 Dimycz, W sumerkach żyttia, „Zaporożeć: literaturno-naukowyj tyżnewyk Wijśka Zaporoźkoho” 
1921, cz. 3, s. 8. 

15 Ibidem, s. 12, 14–15. 
16 CDAWOU, f. 1075, op. 2, spr. 476, ark. 158. Pełny tekst rozkazu w: I. Sribniak, Obezzbrojena, ałe 

neskorena: Internowana Armija UNR…, s. 114.
17 Autorzy artykułu jednak nie znaleźli żadnych dokumentów, które potwierdzałyby, że dochodziło 

do pojedynków między oficerami. W związku z tym z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, 
że w obozie pojedynków nie było, a sam rozkaz miał jedynie psychologicznie oddziaływać na niezdy-
scyplinowanych oficerów.

18 CDAWOU, f. 1075, op. 2, spr. 474, ark. 39–39v.
19 CDAWOU, f. 1075, op. 2, spr. 479, ark. 1v, 35.
20 CAW, Sprzymierzona Armia Ukraińska, sygn. І.380.1.50.
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Szkolenie i edukacja

Widoczna poprawa warunków bytowych osób internowanych oraz jakości wyżywie-
nia, która nastąpiła wraz z nastaniem ciepłej pory roku, umożliwiła rozpoczęcie szkoleń 
wojskowych oficerów i aktywizację pracy kulturalno-oświatowej w kaliskim obozie. 
Szczególnie ważna w 1921 r. była pierwsza kwestia. Zachowanie kwater i administracji 
było o tyle istotne, że armia miała stać się opoką dla przyszłej działalności niepodleg- 
łościowej na terytorium Ukrainy. W związku z tym obecność w szeregach Armii URL 
dostatecznej liczby dobrze wykształconych i świadomych swojej tożsamości narodowej 
oficerów miało pierwszorzędne znaczenie. Konieczność realizacji tego celu wynikała 
z potrzeby natychmiastowej modernizacji i rozbudowy armii, a trzeba zaznaczyć, że 
w ciągu ostatnich dwóch lat ukraińscy oficerowie nie mieli możliwości pogłębiania 
swojej fachowej wiedzy. Armia odczuwała ogromne braki, jeśli chodzi o profesjo-
nalnych sztabowców. Kaliski obóz, który miał odpowiednią infrastrukturę, niezbędne 
do tego pomieszczenia i doświadczonych oficerów wyższej rangi – stał się bazą dla 
szkolenia wojska21.

Na jesieni 1921 r. w obozie rozpoczęły swoją działalność skrócone (później akade-
mickie) kursy oficerów sztabowych, które prowadzone były aż do momentu całkowitej 
likwidacji obozów internowania w 1924 r. Wykładowcy sumiennie wykonali swoje 
nieproste i ważne zadanie w zakresie przygotowania profesjonalnej kadry dla Sztabu 
Generalnego Armii URL. Zdobyta na kursach wiedza dała niektórym oficerom możli-
wość kontynuowania nauki w polskich szkołach wojskowych. Większość absolwentów 
zajęła odpowiednie dla ich kwalifikacji stanowiska w sztabach pododdziałów i oddziałów 

21 I. Sribniak, Obezzbrojena, ałe neskorena: Internowana Armija UNR…, s. 49–60.

Oddziały ukraińskie w Kaliszu, b.d. Ukraińska Stanica w Kaliszu (Polska): 
kolekcja zdjęć Rity Deszko (USA), Biblioteka Ukraińska im. Symona Petlury 

w Paryżu, 29.1.P-2
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internowanej Armii URL22. Warto od razu zaznaczyć, że dzięki ukończonym w obozach 
studiom ok. 40 ukraińskich oficerów zostało przyjętych do Wojska Polskiego jako ofi-
cerowie kontraktowi, a kilku z nich (Pawło Szandruk, Arkadij Walijski, Petro Samutin, 
Wołodymyr Malec, Mykola Palijenko, Petro Diaczenko, Wasyl Tatarski) ukończyło 
Wyższą Szkołę Wojenną23.

Jeszcze jedną szkołą wyższą przy Armii URL była Wspólna (Państwowa) Szko-
ła Kadetów, która przygotowywała młodych oficerów wszystkich rodzajów broni. 
Musiała ona dwa razy zmieniać swoją lokalizację, przenosząc się z obozu do obozu. 
Jej siedziba mieściła się bowiem w Łańcucie, Wadowicach, a pod koniec istnienia 
szkoły – w Kaliszu. Należy podkreślić, że nie przerwała ona ani na jeden dzień swej 
pracy na rzecz tak potrzebnego wychowania młodych oficerów. Pomimo wszystkich 
trudności obozowego życia, problemów finansowych, braku zasobów i pomieszczeń 
potrzebnych do normalnego funkcjonowania placówki, profesjonalne szkolenie woj-
skowe kadetów, podobnie jak praca nad ugruntowaniem ich narodowej świadomości, 
było cały czas kontynuowane24.

Szkołę ukończyły trzy roczniki kursantów i w ten sposób wniosła ona ogromny 
wkład w podniesienie poziomu wiedzy wojskowej oraz kształtowanie morale inter-
nowanego wojska ukraińskiego. Dała też świadectwo, że nawet w najtrudniejszych 
warunkach ukraińscy żołnierze byli gotowi walczyć o ideały narodowej państwowości 
nie tylko z bronią w ręku, lecz także poprzez edukację i samodoskonalenie. Dzięki 
działalności Szkoły Kadetów szeregi korpusu oficerskiego Armii URL zasilili dobrze 
wykształceni absolwenci25.

Nie mniejsze znaczenie dla podniesienia zdolności bojowych internowanych w Ka-
liszu oddziałów Armii URL miało kształcenie ogólne żołnierzy, a w szczególności 
zwalczanie analfabetyzmu i półanalfabetyzmu wśród kozactwa. Dzięki rzetelnej pracy 
oficerów, którzy zostali skierowani do pracy edukacyjnej w szkołach początkowych, do 
końca 1921 r. stało się możliwe całkowite zlikwidowanie analfabetyzmu wśród kozaków. 
Wszyscy niepiśmienni otrzymali także elementarną wiedzę z matematyki, co dawało 
im możliwość kontynuowania nauki, a z czasem pozwoliło na zdobycie jednego lub 
kilku wybranych zawodów, a to z kolei bardzo poprawiło ich perspektywy życiowe po 
zlikwidowaniu obozów26.

Bardzo ważne było podejmowanie działalności wydawniczej w obozie. Dlatego 
w ramach dywizyjnych oddziałów kulturalno-oświatowych istniały sekcje wydawnicze, 
których zadaniem było wydawanie czasopism, wydawnictw nieperiodycznych oraz 
innych produktów poligraficznych. W ten sposób, według stanu na sierpień 1921 r., 
ukazało się wiele literackich, wojskowych, dywizyjnych gazet i czasopism (większość 
wydawano nieregularnie). Należy tu wymienić czasopisma literackie „Za Ukrajinu”, 
„Kozaćka Dumka”, „Dżereło”, „Za Drotom”, gazety dywizyjne, np. „Zaliznyj Strileć”, 

22 CDAWOU, f. 1078, op. 4, spr. 9, ark. 541.
23 Więcej na ten temat zob. A. Rukkas, Ukrajinśki starszyny u polśkij Wyszczij wijśkowij szkoli, 

„Wisnyk Prykarpatśkoho uniwersytetu” (serija: „Istorija”) 2013, wyp. 23–24, s. 97–107.
24 CDAWOU, f. 1429, op. 2, spr. 32, ark. 105. 
25 I. Sribniak, Taborowe powsiakdennia kursantiw ta starszyn Spilnoji junaćkoji szkoły Armiji UNR…, 

s. 338–364.
26 Idem, Obezzbrojena, ałe neskorena: Internowana Armija UNR…, s. 60–71.
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czy pisma satyryczne „Sycz” i „Oko”27. Większa część z nich była powielana na hek-
tografie28 i mogły one zawierać odręczne dodatki i rysunki, co pozytywnie wpływało 
na ich jakość. Później w Kaliszu publikowano także czasopisma: „Nasza Zoria”, 
„Literaturno-Wijśkowyj Wisnyk”, „Ukrajinśkyj Inwalid”, „Wesełka”, ogólnoobozowy 
„Ukrajinśkyj Surmacz”, pismo teoretyczne „Tabor” i inne29.

W całej różnorodności prasy obozowej na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa 
satyryczno-humorystyczne, które były przygotowywane w kilku egzemplarzach, ręcznie, 
bez ograniczeń cenzury, a swoje powstanie zawdzięczały pracy kilku entuzjastów. Pokazu-
jąc różne strony życia obozowego, nieobojętni mieszkańcy obozów pragnęli podnieść na 

27 CAW, Sprzymierzona Armia Ukraińska, sygn. І.380.1.60, Schemat statystyczny pracy kulturalnej 
i edukacyjnej w obozach [Armiі URL], sierpień 1921 r.

28 Hektograf – rodzaj powielacza tekstów i rysunków, gdzie jako forma do wykonywania odbitek 
używana jest specjalna woskowana kalka z przeniesionym na nią (przez docisk) oryginałem. Wszelkie 
odbitki są wykonane tuszem hektograficznym. Zob. Encyklopedia powszechna, Warszawa 1984, s. 181.

29 E. Wiszka, Prasa emigracji ukraińskiej…, s. 121, 168, 181, 218, 231, 234. 

 Grupa internowanych ukraińskich oficerów Szkoły Kadetów wraz  
z komendantem obozu w Wadowicach ppłk. Mieczysławem Polkowskim (siedzi 

w środku) podczas jego pobytu w Kaliszu. Ukraińska Stanica w Kaliszu  
(Polska): kolekcja zdjęć Rity Deszko (USA), Biblioteka Ukraińska im. Symona 

Petlury w Paryżu, 29.1.P-10
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duchu wszystkich internowanych. Uważali, że najlepszą bronią w walce z przeciwnościami 
losu jest śmiech. Niestety, ze względu na brak różnego rodzaju środków niezbędnych do 
prowadzenia działalności wydawniczej, polegającej głównie na drukowaniu prasy, już 
w 1921 r. zaprzestano publikowania większości czasopism obozowych.

W pokonywaniu trudności życia obozowego

Wiosną 1922 r. polskie władze kontynuowały politykę zatrudniania internowanych 
do prac rolnych w prywatnych gospodarstwach oraz do prac pomocniczych w polskich 
jednostkach wojskowych i instytucjach publicznych. Z mieszkańców obozów tworzono 
oddziały robocze (zespoły), które zazwyczaj zachowywały swoją organizację wojskową. 
Dowództwo Armii URL robiło wszystko, by te zespoły oraz ci członkowie oddziałów, 

którzy pozostawali w obozie, mieli ze sobą stały kontakt. Tymczasowe zatrudnienie 
żołnierzy wiosną i latem 1922 r. znacznie polepszyło ich sytuację materialną. Żołnierze 
kupili sobie odpowiednie ubranie i buty, zaczęli lepiej się odżywiać, a nawet zgromadzili 
niewielkie oszczędności. Z nadejściem jesieni zapotrzebowanie na pracowników stop-
niowo się jednak zmniejszało. W związku z tym osoby przebywające w obozie znowu 
znalazły się w trudnej sytuacji, gdyż administracja obozowa ograniczyła liczbę pakie-
tów żywnościowych i wielkość zaopatrzenia materiałowego internowanej Armii URL.

Jednocześnie stwarzano żołnierzom pewne możliwości zarabiania pieniędzy. Stara-
niem władz polskich uruchomiono warsztaty krawieckie, rymarskie i szewskie, wyposa-
żone w niezbędne urządzenia (14 maszyn krawieckich, 2 szewskie i 1 rymarska). W tych 
niewielkich zakładach realizowano zamówienia polskiej intendentury obozowej, przy 

Ukraińscy żołnierze przed budynkiem warsztatów, Kalisz, 1924–1925.  
Ukraińska Stanica w Kaliszu (Polska): kolekcja zdjęć Rity Deszko (USA),  

Biblioteka Ukraińska im. Symona Petlury w Paryżu, 29.1.P-37
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czym 50 proc. dochodów przekazywano inwestorowi (Ministerstwu Spraw Wewnętrz-
nych RP), a reszta była przeznaczana na wynagrodzenia dla pracowników warsztatów. 
Planowano, że po zwróceniu wszystkich pieniędzy zainwestowanych w wyposażenie 
warsztatów, zostaną one podporządkowane dowództwu wojsk URL30.

Prawdziwą próbą dla kozaków i oficerów z kaliskiego obozu było ogłoszenie przez 
bolszewików dwóch amnestii – w kwietniu i październiku 1922 r. Specjalni przedstawi-
ciele Moskwy, którzy przyjechali do Kalisza, zaproponowali internowanym, by ci uznali 
władzę sowiecką i wrócili na Ukrainę. Rezultaty ogłoszonej amnestii w Kaliszu były 
jednak niewielkie – powrócić na Ukrainę postanowiły tylko 93 osoby z Kaliskiej Grupy 
Obozów Internowanych. Jeszcze przed ogłoszeniem zasad amnestii internowani sporzą-
dzili „Apel protestacyjny żołnierzy ukraińskich w związku z wizytą w obozie delegacji 
sowieckiej”, w którym stwierdzono: „My, internowani w obozie ukraińscy żołnierze, 
przez cztery lata walczyliśmy z bronią w ręku, a teraz, rozbrojeni, prowadzimy z władzą 
sowiecką walkę moralną […]. Zgodziliśmy się pójść do niewoli, za kraty, by nie być 
wolnymi pod władzą sowiecką w drogiej nam ojczyźnie. Dlatego już samo pojawienie 
się wśród nas przedstawicieli bolszewickich, a tym bardziej ich hańbiąca propozycja 
powrotu do ojczyzny, stanowi olbrzymią obrazę naszej godności narodowej […]”31.

Ogłoszeniu drugiej amnestii towarzyszyły jeszcze bardziej uwłaczające, obrażające 
godność internowanych okoliczności: kozacy i oficerowie byli zmuszeni pojedynczo 
wchodzić do osobnego pokoju i osobiście wyrazić swój stosunek do powrotu na sowiec- 
ką Ukrainę. Mimo tych dogodnych dla bolszewików warunków wyniki ich działań 
ostatecznie okazały się niezadowalające. Podczas pracy komisji repatriacyjnej chętnych 
do wyjazdu na Ukrainę było niewielu. Na listy repatriacyjne wpisały się 232 osoby, a po 
zakończeniu pracy komisji jeszcze 146 internowanych32. Jednak w 1923 r. do domu 
wróciło blisko tysiąc żołnierzy33.

Chociaż ogłoszone amnestie nie wywarły istotnego wpływu na morale internowa-
nych, to spowodowały wzrost – szczególnie na wiosnę 1922 r. – dezercji wśród żołnierzy 
Armii URL. W wyniku tego w marcu i kwietniu tylko w 2. i 3. dywizji (Kalisz) liczba 
dezerterów wyniosła 216 osób. Ogólna liczba ulokowanych w Kaliszu (według stanu 
na 15 maja 1922 r. – 4185 osób) zmniejszyła się do 1 sierpnia tego roku o 433 osoby 
i wyniosła 3752 osoby, w tym 1466 oficerów, 1917 kozaków oraz 369 kobiet i dzieci34. 
Jednak mimo wyjazdu części mieszkańców obozu, dywizje Wołyńska i Żelazna Armii 
URL nadal utrzymywały kwatery, kadrę i strukturę organizacyjną typową dla regular-
nych jednostek wojskowych.

Na podstawie analizy poszczególnych okresów życia obozowego części żołnierzy 
można stwierdzić, że mimo wielu starań dowództwa, grupy internowanych i organiza-
torów pracy kulturalno-oświatowej w dywizjach do tego czasu armia nie pozbyła się 
pewnego „balastu”, do którego powstania przyczyniły się trudne warunki bytowe inter-
nowanych w obozie. Potwierdzeniem tego jest m.in. Rozkaz cz. 44 wydany 18 marca 
1923 r. przez generała inspektora Armii URL. Stwierdzono w nim fakt szerzenia się 
w obozach takich negatywnych zjawisk, jak: „hazardowa gra w karty, w trakcie której 

30 CDAWOU, f. 2439, op. 1, spr. 34, ark. 225.
31 „Ukrajinśkyj Surmacz”, 28 V 1922, cz. 9, s. 1.
32 CDAWOU, f. 1075, op. 2, spr. 824, ark. 166–168.
33 Zob. Z. Karpus, Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі…, s. 131.
34 CDAWOU, f. 1075, op. 2, spr. 838, ark. 332.
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przegrywane są nie tylko duże pieniądze, ale też cenne rzeczy osobiste i należące do 
Skarbu”. W rozkazie tym wspomniano również o istnieniu w obozach grup „kupujących” 
i „zaopatrujących”: „[…] pierwsi nabywają u internowanych rzeczy i paliwo za pół 
ceny, a drudzy zaopatrują kantyny w niezbędne produkty powyżej cen rynkowych”35.

Wspomniane fakty niewątpliwie były znane polskim władzom, które ciągle usiłowa-
ły zmniejszać swoje wydatki na utrzymanie internowanych żołnierzy ukraińskich. Co 
więcej, w związku ze stabilizacją sytuacji politycznej w Europie Środkowej Warszawa 
coraz częściej szukała odpowiedzi na pytanie o ekonomiczny sens utrzymywania obo-
zów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu podporządkowane były omawiane 
ośrodki, pod koniec 1922 r. postanowiło zamknąć dwa obozy – w Kaliszu i Szczypior-
nie. Warto przy tym zaznaczyć, że proces likwidacji obozów internowanych wojsk 
URL był rozciągnięty w czasie, by umożliwić żołnierzom przygotowanie się do życia 
poza  wojskiem. Jednocześnie polskie władze gotowe były uwzględnić potrzeby tych 
ukraińskich żołnierzy, którzy nie mieli możliwości samodzielnego zarabiania na swoje 
utrzymanie. W tym celu mieszkańcy obozu – na mocy rozkazu generała inspektora wojsk 
URL Udowyczenki z 22 lutego 1923 r. – zostali podzieleni na trzy kategorie (grupy)36.

Do pierwszej z nich należeli wszyscy ci, którzy nie mogli sami pracować: inwalidzi, 
chorzy przebywający w szpitalach (zwłaszcza na gruźlicę), ludzie starsi (powyżej 60. roku 
życia, zarówno wojskowi, jak i cywilni), a także kobiety i dzieci. Do tej kategorii zaliczano 
oficerów i kozaków z kwater, grup, dywizji i brygad Armii URL. Władze polskie zobo-
wiązały się do dalszego całkowitego utrzymywania tej kategorii internowanych. Ogólna 
liczba żołnierzy z dwóch obozów, którzy kwalifikowali się do I grupy, wynosiła 3116.

Do drugiej kategorii należeli wszyscy ci, którzy pracowali w obozowych piekarniach, 
kuchniach, elektrowniach, założonych przez Polaków warsztatach itd. Oprócz nich 
zaliczono do niej także pracowników organizacji kulturalno-oświatowych: instrukto-
rów kursów, nauczycieli szkół, aktorów teatrów obozowych i robotników prywatnych 
warsztatów. Ta kategoria internowanych, w ramach dodatkowego wsparcia, była wypo-
sażana przez polskie władze we wszystkie niezbędne do pracy narzędzia i pomieszcze-
nia. Ponadto członkowie tej grupy mogli liczyć na niewielką zapomogę pieniężną, ale 
wyżywić się musieli już samodzielnie. Do tej kategorii zostało zaliczonych 1313 osób.

Trzecia grupa to wszyscy ci, którzy mogli samodzielnie utrzymać siebie i swoje ro-
dziny, czyli internowani, którzy mieli stałą pracę w polskich instytucjach, studiowali na 
wyższych uczelniach, a także ci, którzy z własnej chęci pracowali poza obozem w pry-
watnych gospodarstwach. Wszyscy oni otrzymali specjalne „karty azylu” (pozwolenie 
na pobyt czasowy) z prawem swobodnego przemieszczania się na terytorium Polski 
(z wyjątkiem Galicji, Wołynia, powiatów przygranicznych, Warszawy i Łodzi). Ponad-
to należący do tej kategorii internowani albo sami pracowali, albo zakładali zespoły 
przemysłowo-produkcyjne, którym polskie władze gotowe były udzielić niezbędnej 
pomocy na początku działalności, w tym wielu ulg. Do tej grupy należało 308 osób37.

Przedstawione zestawienie liczebności wymienionych trzech kategorii interno-
wanych pozwala stwierdzić, że w tym czasie nie chodziło o likwidację obozów. Być 
może planowano zebranie wszystkich grup internowanych w jednym miejscu. Przed 

35 CDAWOU, f. 1078, op. 2, spr. 316, ark. 75v.
36 CDAWOU, f. 1078, op. 2, spr. 158, ark. 367, 371, 483.
37 Ibidem, ark. 367; CDAWOU, f. 4, op. 1, spr. 613, ark. 16.
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zwolnieniem z obozu i wyjściem do cywila to 
właśnie polskie władze zachęcały wszystkich 
zdolnych do pracy do podjęcia jej w Rzeczy-
pospolitej lub poza jej granicami. Swoją drogą 
dowództwo grupy robiło wszystko, by inter-
nowani adaptowali się do nowych warunków 
i integrowali ze społeczeństwem, a także two-
rzyło warunki do zdobycia przez nich nowych 
umiejętności zawodowych, co pozwoliłoby im 
w przyszłości utrzymać siebie i swoje rodziny 
na emigracji. Jednocześnie szczególną uwagę 
zwracano na zaspokojenie potrzeb kultural-
nych i oświatowych internowanych, gdyż tylko 
dzięki temu można było przeciwdziałać ich 
demoralizacji w obozach.

Pomoc charytatywna dla mieszkańców 
obozu

Na początku 1923 r. praca szkół, kursów 
i kół obozowych została usystematyzowana 
i prowadzona planowo dzięki różnorodnej 
i hojnej pomocy płynącej od organizacji cha-
rytatywnych, przede wszystkim – YMCA38 
і BCR39. Jeśli ta ostatnia większą uwagę sku-
piała na „materialnej stronie sprawy, pomaga-
jąc przeważnie kobietom i dzieciom poprzez 
wydawanie śniadań, niektórych produktów, 
ubrań […] i zupełnie nie zajmowała się pracą 
kulturalną”, to YMCA, „nie rezygnując z po-
mocy materialnej, szczególnie na rzecz cho-
rych, większą uwagę zwracała na możliwość 
świadczenia pomocy materialnej i dlatego 
praca kulturalno-oświatowa zajęła w jej dzia-
łalności pomocowej podstawowe miejsce”40.

YMCA zaopiekowała się prawie wszyst-
kimi ośrodkami kulturalno-oświatowymi 
(szkołami, teatrami, bibliotekami, czytel-
niami), działającymi w obozach faktycznie pod jej szyldem. Do maja 1923 r. „ani 
muzyczne, ani chóralne, ani dramatyczne towarzystwo, ani żadna inna  instytucja 

38 Young Men’s Christian Association (YMCA) – Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, cha-
rytatywna organizacja amerykańska, która zapewniała pomoc humanitarną w różnych krajach europejskich.

39 British Committee for Refugees (BCR) – Brytyjski Komitet dla Uchodźców, organizacja charyta-
tywna, która zapewniała pomoc humanitarną w różnych krajach europejskich. 

40 Sz.І., Błahodijni czużozemni organizaciji ta szkilno-proswitnia dijalnist’ w taborach internowa-
nych Ukrajinciw w Polszczi, „Ukrajinśkyj Surmacz”, 6 V 1922, cz. 51–52, s. 7.

Program teatru obozowego  
w Kaliszu: komedia Łysanka- 
-Konycza w reżyserii Kasperta  

pt. „Żywi nieboszczyci”,  
24 XI 1923 r. CDAWOU, 

4007.1.17
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kulturalna w obozach praktycznie nie pozostawała bez pomocy YMCA”. Co 
więcej, wszystkie „naprawdę istniały i pozostawały tętniącymi życiem organi-
zacjami”. Wielka w tym zasługa samych mieszkańców obozu, ponieważ YMCA 
„pomagała, rozwijała, inwestowała znaczne środki tylko w taką sprawę i tyl-
ko wtedy, gdy jej przedstawiciele niejeden raz naocznie przekonali się, że spra-
wa jest naprawdę poważna, ma profesjonalny charakter i perspektywę rozwoju”41.

Obozowa YMCA zrobiła szczególnie dużo dla zintensyfikowania działalności gimna-
zjum w Kaliszu oraz dla optymalizacji pracy kursów agronomicznych, elektrotechnicz-
nych, językowych, księgowych czy wykładów pszczelarskich. Pomoc ta była okazywana 
m.in. poprzez zaopatrzenie w zeszyty, przybory szkolne, podręczniki, zapomogi dla 
kadry nauczycielskiej, a także należyte wyposażenie pomieszczeń, w których odbywały 
się zajęcia. Ważne było również to, że „pomoc świadczona była systemowo, często na 
znaczną skalę, jeśli chodzi o książki i sprzęt”, co w warunkach „nędzy obozowej” miało 
olbrzymie znaczenie, gdyż gwarantowało „pewność w zakresie możliwości wykony-
wania pracy i szerzenia edukacji”42.

Wspomniana pomoc nie była jedynym (choć bardzo ważnym) źródłem darowizn 
przeznaczonych na potrzeby kulturalne i bytowe mieszkańców obozu. Takie instytu-
cje jak Ukraiński Komitet Centralny, Towarzystwo Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, 
Ukraińska Akademicka Społeczność w Podebradach, Towarzystwo Studentów w Brnie 
(Czechosłowacja), Ukraińska Kapela Narodowa O. Koszyca, a także poszczególne 
osoby przekazywały pokaźne sumy, dzięki którym ośrodki kulturalno-oświatowe kon-
tynuowały swoją działalność. Znaczną aktywnością wykazała się wówczas obozowa 
„spółka” inwalidów wojskowych, która pomagała m.in. w zakupie leków. Wsparcie 
nadchodziło również od miejscowych ośrodków Ukraińskiego Czerwonego Krzyża 
i Związku Ukrainek, które opiekowały się chorymi, kobietami i dziećmi. Wreszcie 
swój wkład na rzecz wsparcia przebywających w obozach miały także założone przez 
samych internowanych spółdzielnie, przedsiębiorstwa i sklepy, które część swoich 
zysków przeznaczały na cele kulturalno-oświatowe.

Ze względu na niezadowalającą sytuację materialną żołnierzy wyższe dowództwo 
Armii URL usiłowało stworzyć w obozach warunki do zatrudnienia najbardziej potrze-
bujących internowanych i dbało o wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw. W tym 
celu 30 czerwca 1923 r. S. Petlura przekazał generalnemu inspektorowi gen. O. Zah-
rodskiemu wysłane przez kierownika Ukraińskiego Chóru Narodowego w Ameryce 
Pawłowskiego 3 564 810 marek polskich, które zostały proporcjonalnie rozdzielone 
między instytucje i organizacje obozowe. W ten sposób mniej więcej jednakowe kwoty 
otrzymały: Komitet Chorych na Gruźlicę w Obozach, ośrodek siatkarski w obozie 
w Kaliszu, warsztat ciesielsko-kowalski w Skalmierzycach, warsztat szewsko-krawiecki 
w obozie w Szczypiornie, pracownia kobieca zajmująca się szyciem haftowanych 
koszul (wyszywanek)43.

Dzięki tej pomocy humanitarnej ukraińscy żołnierze mogli dostosować się do 
nowych warunków życia, a po likwidacji obozu (z dniem 1 sierpnia 1924 r.) znaczna 

41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 „Ukrajinśkyj Surmacz”, 29 IX 1923, cz. 59–60, s. 15.
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ich część osiedliła się w Polsce, inni wyjechali na studia do Czechosłowacji lub do 
pracy we Francji. Część terytorium byłego obozu została oddana do użytku dawnym 
oficerom Armii URL (o statusie uchodźców politycznych), dla których powstała tu 
Ukraińska Stanica44.

Podsumowanie

Przez cały okres internowania większość żołnierzy ukraińskich pozostała wierna 
swojej przysiędze oraz rządowi URL i wytrwale znosiła trudy życia obozowego. 
Pobyt w obozach był najbardziej uciążliwy w okresie zimowym, m.in. ze względu 
na niedobory węgla do ogrzewania baraków, ograniczone racje żywnościowe, ale 
także przez poczucie braku nadziei wywołane kilkuletnim już zamieszkiwaniem 
w warunkach obozowych.

W tej sytuacji nadzwyczaj ważnym zadaniem było danie przebywającym w obozie 
choć odrobiny pocieszenia i wniesienie w ich życie optymizmu oraz energii. W tym 
celu regularnie organizowano obchody świąt narodowych, dywizyjnych i pułkowych, 
różnego rodzaju imprezy czy komersze szkół oficerskich i podoficerskich. Przygotowania 
i współudział we wszystkich tych uroczystościach pozwalały choć na krótki czas odwró-
cić uwagę osób internowanych od trudnej obozowej codzienności, a także budować choć 
namiastkę życia narodowego na obczyźnie, co z kolei wpływało na wzmocnienie ich 
siły duchowej. Dowództwo wojsk URL w Kaliszu zdawało sobie sprawę z wagi i zna-
czenia zaspokojenia potrzeb kulturalno-artystycznych rodaków, stąd zawsze udzielało 
im wszelkiej możliwej moralnej i materialnej pomocy w realizacji tych zadań. Wielkie 
znaczenie miały wizytacje obozu przez S. Petlurę i J. Piłsudskiego, gdyż ich przyjazdy 
napełniały dusze internowanych nadzieją na lepsze jutro.

Równie ważne było podtrzymywanie świadomości narodowej żołnierzy oraz utrwala-
nie ich wierności idei wyzwolenia Ukrainy. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów 
wzmacniania morale była prasa obozowa, tym bardziej że internowani – ze zrozumiałych 
przyczyn – z uwagą śledzili rozwój sytuacji międzynarodowej w Europie.

Mimo zbliżającego się terminu likwidacji obozów w Kaliszu nieustannie pielęgno-
wano wartości narodowe i kulturalne, działały koła historyczno-literackie oraz organi-
zacje i zespoły artystyczne. W obozie kontynuowały swoją pracę instytucje oświatowe, 
m.in. dzięki pomocy materialnej płynącej od zagranicznych organizacji charytatywnych 
i Ukraińców z ziem galicyjskich, a także środkom finansowym pochodzącym z zysków 
obozowych przedsiębiorstw komercyjnych itd.

Wspomniana pomoc humanitarna pozwoliła m.in. zwalczyć analfabetyzm wśród 
kozactwa. Oficerowie Armii URL zdobywali profesjonalne wykształcenie wojskowe, 
w obozach działała Wspólna Szkoła Junacka, którą ukończyły trzy roczniki, a starsi 
stopniem oficerowie mieli możliwość doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę na 
kursach akademickich Kwatery Generalnej Armii URL. Wszyscy internowani zdołali 
przystosować się do obecnej rzeczywistości, niektórzy zdobyli nowe zawody i mogli 
podjąć pracę. Bez względu na różne drogi życiowe, które internowanym i ich rodzinom 
zesłał los, większość z nich dochowała wierności swojemu narodowemu sztandarowi 

44 Zob. E. Wiszka, Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruń 2004.
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i Rządowi URL na Emigracji, dołączając do walki wyzwoleńczej przeciw sowieckiemu 
i nazistowskiemu totalitaryzmowi podczas II wojny światowej.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono okoliczności i warunki pobytu internowanych ukraińskich żołnierzy 
w obozie w Kaliszu w latach 1921–1924. Dzięki szerokiej kwerendzie ustalono, że w początkowym 
okresie internowani zmagali się z poważnymi trudnościami bytowymi, które były spowodowane 
brakiem środków materialnych. Mimo tego żołnierze starali się prowadzić działalność kulturalną 
i edukacyjną, w tym organizowali wiele grup oświatowych, zarówno o specjalizacji wojskowej, 
jak i o charakterze ogólnokształcącym.

Ważną częścią obozowego życia codziennego była działalność zespołów kulturalnych i arty-
stycznych, których występy sprzyjały duchowemu jednoczeniu się ukraińskich żołnierzy. Funk-
cjonowanie placówek oświatowych i kulturalnych było możliwe dzięki pomocy, która płynęła od 
międzynarodowych organizacji charytatywnych, oraz datkom od ukraińskich darczyńców. Dzięki 
temu wsparciu internowani potrafili również zaadaptować się do nowych warunków życia na ob-
czyźnie, a niektórym – po nauce nowego – zawodu udało się nawet znaleźć pracę w Polsce. Przez 
cały okres istnienia obóz w Kaliszu odgrywał także dla internowanych ukraińskich żołnierzy rolę 
ośrodka wojskowej organizacji, w którym pielęgnowano tradycje Armii URL.

Słowa kluczowe: internowani ukraińscy żołnierze, obóz, Armia URL, Kalisz, Polska.

S u m m a r y

This article discusses the circumstances and conditions of the stay of interned Ukrainian soldiers 
in the camp in Kalisz from 1921–1924. Thanks to an extensive search, it was established that in 
the initial period the internees struggled with serious difficulties in subsistence, caused by a lack 
of material resources. Despite this, the soldiers tried to promote cultural and educational activities, 
including the organisation of many didactic groups, both with a military specialisation and also 
a general educational nature.

An important part of everyday life in the camp was the activity of cultural and artistic groups, 
whose performances contributed to the spiritual unity of the Ukrainian soldiers. The functioning 
of educational and cultural arms was possible thanks to the aid that came from international chari-
table organisations as well as donations from Ukrainian benefactors. Thanks to this humanitarian 
support, the internees were also able to adapt to new living conditions in exile, and some of them, 
after learning a new occupation, even managed to find work in Poland. Throughout its existence, 
the Kalisz camp also played the role of a centre of military organisation for the interned Ukrainian 
soldiers, where the traditions of the UNR Army were nurtured.

Keywords: interned Ukrainian soldiers, camp, UNR Army, Kalisz, Poland.
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(Państwowa Służba Archiwalna Ukrainy)

Henryk Tarło (1898–1937)  
– aktor i reżyser Teatru  

Polskiego w Kijowie…, ofiara 
„operacji polskiej” NKWD*

Pakiet tzw. ustaw dekomunizacyjnych, uchwalony przez Radę Najwyższą Ukrai-
ny w 2015 r., poza oczyszczaniem przestrzeni publicznej państwa ze spuścizny 
komunizmu oraz potępieniem reżimów totalitarnych, spowodował także wpro-

wadzenie zasadniczych zmian do systemu krajowego prawodawstwa archiwalnego. 
Chodzi tu o ustawę o dostępie do archiwów organów represji totalitarnego reżimu 
komunistycznego z lat 1917–19911, która miała na celu uregulowanie prawa naukow-
ców i zwykłych obywateli do badania zbrodni sowieckich organów bezpieczeństwa 
państwowego oraz innych organów represji, co z kolei może pomóc w rehabilitacji 
osób represjonowanych. Przedtem ta sprawa nie była uregulowana prawnie, a dostęp 
do wyodrębnionych archiwów częściowo został zagwarantowany na mocy aktów o cha-
rakterze rozporządzeń wydawanych przez poszczególne resorty, jak również innych 
normatywów, m.in. dekretu Prezydium Rady Najwyższej Ukrainy z 1991 r.2 Szerokość 
tego dostępu zależała jednak od koniunktury politycznej i osób zajmujących stanowiska 
kierownicze w państwie, w służbie archiwalnej oraz w służbach specjalnych. W rze-
czywistości do roku 2015 badacze mieli dostęp do archiwalnych spraw karnych tylko 
tych osób represjonowanych przez reżim komunistyczny, wobec których  zostały już 
przeprowadzone postępowania rehabilitacyjne, a także do niewielkiej liczby akt aparatu 
represji odtajnionych w różnych okresach.

* Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Iwan Kozłowski.
1 Pro dostup do archiwiw represywnych orhaniw komunistycznoho totalitarnoho reżymu 1917–1991 

rokiw, Zakon Ukrajiny, wid 9 IV 2015 r., nr 316–VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19 (do-
stęp 16 III 2020 r.).

2 Pro peredaczu arhiwnych dokumentiw Komitetu derżawnoji bezpeky Ukrajiny do derżawnych ar-
chiwiw respubliky, Ukaz Prezydiji Werchownoji Rady Ukrajiny, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
link1/T152500.html (dostęp 18 III 2020 r.).
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Specyfikę wcześniejszych warunków dostępu do dokumentów archiwalnych so-
wieckich służb specjalnych możemy prześledzić m.in. na przykładzie akt sprawy 
Henryka Tarły – polskiego i ukraińskiego aktora pochodzenia żydowskiego, który 
najpierw uległ propagandzie komunistycznej i przeniósł się do ZSRS, a następnie stał 
się ofiarą terroru stalinowskiego. Dwutomowe akta sprawy karnej3 Henrego (Henry-

ka) Tarły, syna Samuela, po rehabilitacji 
w 1989 r. i przeniesieniu z magazynów 
archiwalnych byłego KGB do Centralne-
go Archiwum Państwowego Organizacji 
Społecznych Ukrainy (CDAHOU), od 
początku lat dziewięćdziesiątych były do-
stępne dla interesantów. Kolejny tom akt 
postępowania karnego wobec Henryka 
Tarły, przechowywany w Wydzielonym 
Archiwum Państwowym Służby Bezpie-
czeństwa Ukrainy (HDA SBU), pozosta-
wał do 2015 r. niedostępny dla szerszego 
grona badaczy. Były to akta sprawy kon-
trolnej, w której zachowały się m.in. du-
plikaty dokumentów procesowych i – co 
najważniejsze – dokumenty osobiste, któ-
re zostały skonfiskowane podczas aresz-
towania i rewizji: legitymacja, zdjęcia, 
prywatna korespondencja, notatniki itd. 
Ze względu na obowiązywanie zasady 
integralności i organiczności zespołów 
archiwalnych (principle of archival inte-
grity) podjęto decyzję o przekazaniu akt 
kontrolnych spraw osób represjonowa-
nych przez reżim komunistyczny, które 
następnie zostały zrehabilitowane, do 
już istniejących zespołów archiwalnych 
spraw karnych. Właśnie w trakcie przy-

gotowywania akt kontrolnych sprawy4 do przeniesienia z Wydzielonego Archiwum 
Państwowego SBU do Centralnego Archiwum Państwowego Organizacji Społecznych 
Ukrainy autor niniejszego artykułu natknął się na osobę Henryka Tarły. Na podstawie 
odkrytych dokumentów archiwalnych oraz innych ogólnie dostępnych źródeł można 
w ogólnym zarysie opisać niezwykłą historię polskiego i ukraińskiego aktora i reży-
sera. Losy Henryka Tarły – Żyda, ofiary antypolskiego Rozkazu NKWD nr 004855, 
są wyrazistą ilustracją tragicznej oraz absurdalnej epoki panowania totalitaryzmu 
w Europie Wschodniej.

3 CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1, ark. 122; ibidem, t. 2, ark. 3.
4 Ibidem, t. 3, ark. 53.
5 HDA SBU, f. 9, op. 1, spr. 23-sp, Operatywnyj nakaz Narodnoho komisara wnutrisznich spraw 

SRSR wid 11 VIII 1937 r., ark. 20–24.

Okładka teczki sprawy karnej prze- 
ciwko Henrykowi Tarle. CDAHOU, 

f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1
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Poszukiwania informacji na temat Henryka Tarły w literaturze naukowej nie przy-
niosły przełomowych rezultatów, a wręcz przeciwnie – wzmianki o nim są raczej 
epizodyczne. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że ukraińscy historycy nie zwrócili 
jeszcze na tę postać należytej uwagi. Warto jednak podkreślić, że obecnie antypolskie 
działania NKWD, jak też inne „operacje narodowościowe” sowieckiego reżimu totali-
tarnego, znajdują się w sferze zainteresowań naukowych ukraińskich i zagranicznych 
badaczy. Zdając sobie sprawę z wagi dogłębnych prac historyków na temat statystyk, 
mechanizmów oraz podstaw prawnych terroru stalinowskiego, nie można zapomi-
nać o przygotowywaniu mikrohistorycznych, biograficznych czy archeograficznych 
opracowań, pozwalających na lepsze zrozumienie zarówno epoki, jak i miejsca w niej 
zwykłego człowieka oraz realiów życia w warunkach totalitaryzmu. Ten cel może być 
osiągnięty m.in. poprzez badanie archiwalnych spraw karnych oraz innych akt doty-
czących Henryka Tarły.

Według odręcznego życiorysu Henryka Tarły, spisanego przez niego 29 stycznia 
1937 r., urodził się on 5 marca 1898 r. w Warszawie w wielodzietnej rodzinie żydowskiej. 
Miał siedmioro rodzeństwa, ale większość zmarła w wieku dziecięcym6. Później Hen-
ryk wspominał o dorosłych już bracie i siostrze. Jego ojciec Samuel, mimo że sam był 
robotnikiem, dołożył wszelkich starań, aby dzieci zdobyły jak najlepsze wykształcenie. 
Henryk i jego starszy brat Bencjon ukończyli męskie Gimnazjum Praskie w Warszawie, 
a później dostali się na studia wyższe. Z materiałów akt sprawy karnej oraz z innych 
źródeł wiadomo, że Bencjon Tarło był profesorem medycyny. Później przeniósł się do 
ZSRS (przed 1922 r.) i został pierwszym szefem (w latach 1931–1951) Katedry Położ-
nictwa i Ginekologii Krymskiego Instytutu Medycznego im. J. Stalina w Symferopolu7.

Jeszcze w czasie nauki w Warszawie Henryk Tarło odwiedzał kółka dramatyczne, grał 
na instrumentach muzycznych, а w 1917 r. dostał się na Wydział Dramatyczny Konserwa-
torium w Warszawie. W okresie studiów, а były to niezwykłe czasy zmagań o niepodległość 
Polski, Henryk „zaczął wierzyć, iż język polski jest jego językiem ojczystym, językiem, 
w którym on myśli, [oraz] żył marzeniami o przyszłym wspaniałym życiu”8. Wszystko 
wskazuje na to, że nie ukończył podjętych studiów, porzucił naukę i rozpoczął w Wilnie 
karierę aktorską w żydowskiej „Trupie Wileńskiej”. Występy w teatrach musiał przerwać 
w 1920 r., gdy został powołany na półtora roku do służby w polskiej armii9. Trudno 
obecnie ustalić okoliczności, miejsce służby oraz jej szczegóły, ponieważ dokumenty 
archiwalne zawierają sprzeczne informacje na ten temat. Najprawdopodobniej służył jako 
pisarz wojskowy w 21. oraz 26. pułku piechoty, mimo że później zarzucano mu służbę 
w polskiej „żandarmerii”, współpracę z polską „defensywą”, a nawet to, że miał stopień 
oficerski służb specjalnych. Sam Henryk Tarło podczas przesłuchań w NKWD oświadczył, 
że jakoby z powodu antysemickiej polityki polskich władz został nawet umieszczony 
w obozie dla internowanych w Jabłonnie10. Jednocześnie wiadomo, że to nie przeszkodziło 
mu w 1922 r. wyjechać do Berlina, gdzie pracował jako asystent reżysera teatralnego. 
Można stwierdzić, że właśnie okres 1923–1927 był jednym z najbardziej owocnych pod 

6 CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1, ark. 30.
7 W.O. Beniuk, I.W. Majdannyk, Dosiahnennia ta perspektywy rozwytku akuszerśko-hinekolohicz-

noji nauky w Ukrajini, „Zdorowje żenszcziny” 2014, nr 3, s. 29–38.
8 CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1, ark. 30–31.
9 Ibidem.

10 Ibidem, ark. 31.
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względem działalności zawodowej Henryka Tarły: decyzją Związku Aktorów Żydowskich 
Polski został kierownikiem artystycznym teatru wędrownego; brał udział w zdjęciach do 
filmu Słowo honoru; występował gościnnie z teatrem wileńskim w Rumunii; pracował 
na stanowisku asystenta w teatrze w Paryżu11. Wreszcie w 1927 r. przeniósł się do ZSRS, 
gdzie od razu dostał pracę jako aktor w Państwowym Teatrze Żydowskim w Moskwie. 
Ciekawe, że jesienią 1933 r. przez krótki czas w tym teatrze pracował jako inscenizator 
znany ukraiński reżyser Łeś Kurbas, który ratował się przed rozpętaną wobec niego przez 
władze sowieckie kampanią prześladowań. Ostatecznie został on aresztowany i stał się 
jedną z ofiar Wielkiego Terroru lat 1937–193812. Nie wiadomo, czy Tarło i Kurbas po-
znali się osobiście. Jednak później NKWD zarzuciło13 Henrykowi Tarle „szpiegowską 
i kontrrewolucyjną” działalność w wymyślonej przez czekistów „Polskiej Organizacji 
Wojskowej” (POW)14. Współpracować miał w niej z Łesiem Kurbasem, którego sowiec- 
kie organy represji dodatkowo bezpodstawnie zaliczyły do członków „nacjonalistycznej 
Ukraińskiej Organizacji Wojskowej” (UWO). Wiadomo, że w 1933 r. Henryk Tarło 
przyjechał na Ukrainę. Najpierw objął stanowisko zastępcy dyrektora artystycznego 
w Teatrze Młodzieży Robotniczej (TRAM) w Charkowie, ówczesnej stolicy Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. W ciągu trzech lat pobytu w Charkowie pracował 
jako aktor i reżyser teatralny. Warto podkreślić, że Henryk Tarło nigdy nie został człon-
kiem partii komunistycznej. W tym czasie – według ustaleń śledztwa – założył rodzinę. 
Jego żoną została aktorka teatralna Elżbieta Wicherska, córka Bazylego. Czekiści znaleźli 
także informacje o rzekomym nieślubnym dziecku Henryka Tarły w Charkowie15, które 
miały skompromitować naszego bohatera.

Rok 1937 był ostatnim w życiu aktora, jak i tysięcy innych ofiar Wielkiego Terroru. 
Żyd Henryk Tarło został skazany na śmierć przez rozstrzelanie podczas jednej z tzw. ope- 
racji narodowościowych NKWD, lecz nie w ramach „operacji przeciwko syjonistom”, 
lecz w trakcie „operacji polskiej”16, zapewne z powodu miejsca wykonywanej pracy. Na 
przełomie 1936 i 1937 r. rozpoczął bowiem pracę w Państwowym Teatrze Polskim w Ki-
jowie w charakterze aktora i reżysera. Przeprowadzkę do Kijowa postrzegał jako awans 
zawodowy i szansę na poprawę warunków bytu. Dzięki temu uzyskał liczne korzyści, 
w tym mieszkanie w centrum miasta przy ul. Instytuckiej17 czy przepustkę na basen.

„Operacja polska” NKWD rozpoczęła się jeszcze przed oficjalnym jej zatwier-
dzeniem Rozkazem nr 00485 z 11 sierpnia 1937 r. Nakaz aresztowania Henryka Tarły 
został wydany przez 4 Wydział Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD USRS 

11 Ibidem, ark. 31–32.
12 R.H. Kołomijeć, Les’ Kurbas, Charkiw 2016, s. 104–107.
13 CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1, ark. 65–67.
14 „Polska Organizacja Wojskowa” – sprokurowana przez GPU/NKWD USRS sprawa przeciw-

ko działaczom na rzecz polskości w USRS, spowodowana rezygnacją władz ZSRS z przyjętej wcześ-
niej polityki korienizacji oraz – w szczególności – klęską oczekiwań na rewolucjonizujący wpływ „so-
wieckiego eksperymentu” na ludność II Rzeczypospolitej. Zob. O.S. Rublow, „Polśkoji organizaciji 
wijśkowoji” sprawa 1933–1935, http://www.history.org.ua/?termin=Polskoi_Vijskovoi_1933 (dostęp 
30 III 2020 r.).

15 CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1, ark. 19.
16 „Operacja polska” – jedna z największych „operacji narodowościowych”, przeprowadzona w la-

tach 1937–1938. Na podstawie nieprawdziwych oskarżeń represjonowano nie mniej niż 139 835 osób, 
z których co najmniej 111 091 zostało zgładzonych. Zob. katalog wystawy Rozkaz nr 00485. Antypolska 
operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938, Warszawa 2018, s. 63. 

17 CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1, ark. 11–12.
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Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Sztuki  
Henryka Tarły – reżysera, aktora, Charków, 1936 r. CDAHOU, f. 263, op. 1, 

spr. 60795, t. 3

Legitymacja aktora Państwowego Teatru Polskiego Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Sowieckiej (Kijów) Henryka Tarły (ważna do 1 VI 1937 r.).  

CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 3



208

H
is

to
r

ia
Anatolij Chromow

dokładnie na dwa miesiące przed rozkazem antypolskim, tj. 11 czerwca 1937 r.18  Został 
on oskarżony o popełnienie „zbrodni” z artykułów 54-6, 54-11 Kodeksu karnego USRS19, 
а mianowicie o udział w działalności „kijowskiego ośrodka” POW, szpiegowskiej 
i kontrrewolucyjnej działalności na rzecz Polski, a także o powiązania z ukraińskimi 
nacjonalistami i trockistami. Aresztowania dokonano 20 czerwca 1937 r. w mieszkaniu 
w moskiewskiej dzielnicy Nowogiriejewo, w miejscu tymczasowego pobytu aktora. Ku 
chwale Henryka Tarły należy podkreślić, że podczas intensywnych przesłuchań przez 
funkcjonariuszy NKWD stanowczo odrzucał wszystkie oskarżenia, broniąc własnego 
honoru i godności, jak też nie podał żadnych informacji, które mogłyby skompromitować 
jego znajomych, przyjaciół i krewnych. Znamienny w tym kontekście jest meldunek 
śledczego NKWD sierż. Matwieja Chajtina o tym, że bezskutecznie i nieprzerwanie 
przez siedem dni – 22–29 lipca 1937 r. – przesłuchiwał Henryka Tarłę, który konse-
kwentnie utrzymywał, że „został zatrzymany wyłącznie na podstawie kłamliwych 
oskarżeń”20.  Nie mając bezpośrednich dowodów, a jedynie niepotwierdzone zeznania 
jego byłych znajomych, w tym pochodzących z Polski żydowskich aktorów, NKWD 

18 Ibidem, ark. 1.
19 Artykuł 54-6 – „szpiegostwo: pozbawienie wolności na okres nie krótszy niż 3 lata, [połączone] 

z konfiskatą mienia w całości lub jego części, aż do [zastosowania] najwyższego środka ochrony społecz-
nej – [śmierci przez] rozstrzelanie”; artykuł 54-11 – „wszelkiego rodzaju udział w organizacjach kontr-
rewolucyjnych, określony w niniejszym rozdziale: środki ochrony społecznej, wyszczególnione w odpo-
wiednich artykułach niniejszego rozdziału”. Zob. Kryminalnyj kodeks USRR 1927 [w:] Wełyka ukrajinśka 
jurydyczna encykłopedija, t. 17: Kryminalne prawo, W.J. Tacij (widp. red.) ta in., Charkiw 2017, s. 477.

20 CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1, ark. 29.

Nakaz aresztowania i przeszukania 
Henryka Tarły, Moskwa, 20 VI 1937 r. 
CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Henryka Tarły, 1937 r. CDAHOU, 

f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1
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szybko sfabrykowało sprawę i przekazało ją do rozpatrzenia przez pozasądowy organ 
„wymiaru sprawiedliwości” – „Dwójkę” (Komisja Ludowego Komisarza Spraw We-
wnętrznych ZSRS i Prokuratora ZSRS), która 13 września 1937 r. skazała go – jako 
jednego z setek innych aresztowanych – na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok został 
wykonany cztery dni później – 17 września 1937 r.21 Miejsce pochówku Henryka Tarły 
nie zostało odnotowane w aktach sprawy, ale według wszelkiego prawdopodobieństwa 
jest to jedna z działek przeznaczonych dla „specjalnych potrzeb” NKWD w kwaterach 
19 i 20 lasu w Bykowni pod Kijowem – największym na Ukrainie miejscu pochówku 
ofiar masowych represji politycznych reżimu komunistycznego.

Decyzją prokuratora Kijowskiego Okręgu Wojskowego z 12 kwietnia 1989 r. Hen-
ryk Tarło, syn Samuela, został zrehabilitowany, o czym została poinformowana jego 
była żona. Akta sprawy zawierają także informacje dotyczące oprawców aktora. Przy-
kładowo, lejtnant bezpieczeństwa, oficer operacyjny 3 Wydziału ZBP NKWD USRS 
Aleksandr Jasinskij, syn Klima, ur. w 1902 r., później sam trafił w tryby machiny 
politycznych represji. Wiosną 1938 r. aresztowano go i zmarł w więzieniu; w 1958 r. 
został zrehabilitowany. Natomiast sierżant bezpieczeństwa, naczelnik 3 Wydziału ZBP 

21 Ibidem, ark. 121v.

Meldunek śledczego Chajtina o braku efektów siedmiodnio-
wego przesłuchania Henryka Tarły wraz z prośbą o przesłanie 

wytycznych, 29 VII 1937 r. CDAHOU, f. 263,  
op. 1, spr. 60795, t. 1
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Zaświadczenie o pośmiertnej rehabilitacji Henryka Tarły, Kijów, 12 IV 1989 r. 
CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1

Wypis z kopii protokołu posiedzenia „Dwójki” (Komisja Ludowego Komisa-
rza Spraw Wewnętrznych ZSRS i Prokuratora ZSRS) z informacją o wydaniu 
11 VII 1937 r. wyroku skazującego Henryka Tarłę na rozstrzelanie, Moskwa, 

1937 r. CDAHOU, f. 263, op. 1, spr. 60795, t. 1
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NKWD USRS Matwiej Chajtin, syn Lwa, ur. w 1905 r., zaginął bez wieści na froncie 
niemiecko-sowieckim w 1942 r. 

Badanie materiałów sprawy karnej prowadzonej przez NKWD przeciwko Henrykowi 
Tarle pozwala na wyciągnięcie wniosku, że w okresie międzywojennym był on dość 
znaną postacią w środowiskach teatralnych tak Polski, jak i Ukrainy. Nie uchroniło to jed-
nak tego aktora pochodzenia żydowskiego przed objęciem go „planowym podejściem”, 
stosowanym przez sowieckie organy represji w ramach eksterminacji ludności polskiej 
w okresie Wielkiego Terroru 1937–1938. Dokumenty z akt sprawy karnej jednoznacznie 
wskazują na spreparowanie oskarżeń oraz fałszowanie dowodów. Śmierć Henryka Tarły 
jest zatem jeszcze jednym „świadectwem” zbrodni reżimu komunistycznego.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule opisano najważniejsze wydarzenia z życia polskiego i ukraińskiego aktora pocho-
dzenia żydowskiego Henryka Tarły (5 III 1898 r. – 17 IX 1937 r.). W opracowaniu szczególną 
uwagę skupiono na twórczości, życiu osobistym oraz więziach rodzinnych artysty. W połączeniu 
z prywatnymi zdjęciami, legitymacjami, dokumentacją procesową – zgromadzoną w ramach po-
stępowania karnego – udało się przedstawić jego losy na tle epoki ideologii komunizmu i reżimu 
władzy sowieckiej w latach trzydziestych XX w. Henryk Tarło był jedną z tysięcy ofiar „operacji 
polskiej” NKWD okresu Wielkiego Terroru 1937–1938. Jego postawa w trakcie przesłuchań jest 
symbolem nieugiętości i honoru. Zrehabilitowano go pośmiertnie w 1989 r.

Słowa kluczowe: Teatr Polski, Wielki Terror, „operacja polska” NKWD, Rozkaz nr 00485, 
archiwa Ukrainy.

S u m m a r y

The article describes the most important events in the life of Henryk Tarło, a Polish-Ukrainian 
actor of Jewish origin (5 March 1898 – 17 September 1937). The study focuses particularly on the 
artist’s work, private life and family ties. In combination with private photographs, identity cards, 
and trial documentation – collected as part of criminal proceedings – it has been possible to present 
his fate against the background of the era of communist ideology and the regime of Soviet authorities 
in the 1930s. Henryk Tarło was one of thousands of victims of the NKVD “Polish operation” during 
the Great Terror of 1937–1938. His attitude during interrogations is a symbol of steadfastness and 
honour. He was rehabilitated posthumously in 1989.

Keywords: Polish Theatre, Great Terror, NKVD “Polish operation”, Order No. 00485, archives 
of Ukraine.
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wspomnień i prasy

Przyjazd do Polski zespołu The Rolling Stones był elementem europejskiego tournée 
grupy, które rozpoczęło się 25 marca 1967 r. dwoma koncertami w Helsingborgu 
w Szwecji, a zakończyło 17 kwietnia 1967 r. występem na stadionie w Atenach. 

Jedenastego kwietnia Stonesi wystąpili w Paryżu. Następnego dnia przez Wiedeń przy-
lecieli do Warszawy, w której spędzili dwa dni. Zatrzymali się w Hotelu Europejskim. 
W czwartek, 13 kwietnia wystąpili na dwóch koncertach w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki zaplanowanych na godz. 17.00 i 20.30. W pierwszej części obu koncer-
tów grał i śpiewał zespół Czerwono-Czarni. Konferansjerem był Zbigniew Korpolewski. 
Czternastego kwietnia 1967 r. zespół odleciał na następny występ do Zurychu1.

1 B. Wyman, R. Havers, The Rolling Stones, Warszawa 2003, s. 268; The Rolling Stones w Warsza-
wie, „Sztandar Młodych”, 13 IV 1967. Fotografia afisza informującego o koncercie The Rolling Stones 
zob. M. Sitko, The Rolling Stones za żelazną kurtyną. Warszawa 1967, Wrocław 2012, s. 40–41.
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Wydarzenie to jest często przypominane i do dziś budzi emocje. Poświęcono mu film 
dokumentalny2, dwie książki3, kilka audycji radiowych4 i dziesiątki publikacji prasowych 
oraz internetowych5. Zostało też odnotowane w książkach dotyczących historii zespołu6.

Warszawskie koncerty Rolling Stonesów są ważnym wydarzeniem w dziejach muzy-
ki rozrywkowej i kultury masowej w Polsce. Ich muzyka oraz widowisko, które stworzył 
głównie wokalista zespołu Mick Jagger, zbudowały atmosferę ekscytacji i wywarły duże 
wrażenie na publiczności. Aleksandra Fafius – bohaterka filmu dokumentalnego Moi 
Rolling Stonesi, wówczas siedemnastolatka, która nie tylko była w Sali Kongresowej, 

2 Moi Rolling Stonesi, reżyseria J. Sosiński, scenariusz J. Sosiński, P. Metz, 2017, 49’45”, https:// 
ninateka.pl/film/moi-rolling-stonesi-jan-sosinski (dostęp 25 III 2020 r.).

3 M. Sitko, op. cit.; The Rolling Stones. Warszawa ’67, wstęp P. Metz, tekst M. Jacobson, fotogra-
fie: S. Dąbrowiecki, L. Fidusiewicz, M. Karewicz, J. Klejny, C. Langda, J. Tarań, Wrocław 2012. W al-
bumie zamieszczono przedruki notatek prasowych i artykułów dotyczących koncertów zespołu The Rol-
ling Stones w Warszawie, relacje uczestników tych wydarzeń oraz ponad 100 fotografii.

4 Na przykład: The Rolling Stones wyglądali jak stado papug, reportaż Piotra Stelmacha, Polskie 
Radio Trójka, https://www.youtube.com/watch?v=CMdI8WFdJik (dostęp 25 IV 2020 r.); Szabłow-
ska: Polska była dla Stonesów krajem białych niedźwiedzi, Polskie Radio Jedynka, https://www.you-
tube.com/watch?v=CusT9H4eUs4 (dostęp 25 IV 2020 r.); 13 IV 2015 r. w audycji „Cztery pory roku” 
w radiowej Jedynce o koncertach Stonesów w Warszawie w 1967 r. opowiadali dziennikarz Marek Ga-
szyński i muzyk Ryszard Poznakowski, Wagon wódki za koncert The Rolling Stones w peerelowskiej 
Warszawie?, https://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/1419160,Wagon-wodki-za-koncert-The-Rol-
ling-Stones-w-peerelowskiej-Warszawie (dostęp 25 IV 2020 r.); Metz: Jagger opowiadał mi o after par-
ty z młodymi komunistami, Polskie Radio Trójka, https://www.youtube.com/watch?v=ooNPma729kE 
(dostęp 25 IV 2020 r.).

5 Zob. m.in.: P. Osęka, „Satisfaction” w PRL, „Gazeta Wyborcza”, 13 IV 2007, https://classic.wy-
borcza.pl/archiwumGW/4853313/-SATISFACTION—W-PRL (dostęp 25 IV 2020 r.); A. Sulewska-To-
czyska, Krzyczę z czerwonym goździkiem, „Gazeta Stołeczna”, 25 VII 2007, https://classic.wyborcza.
pl/archiwumGW/4916223/Krzycze-z-czerwonym-gozdzikiem (dostęp 25 IV 2020 r.); azu/tom/, „Pię-
ciu Marsjan na scenie” – Rolling Stones 45 lat temu w Warszawie, 13 IV 2012, https://muzyka.dziennik.
pl/news/artykuly/387086,pieciu-marsjan-na-scenie-rolling-stones-45-lat-temu-w-warszawie.html (dostęp 
25 IV 2020 r.); D. Szreter, Polska wódka – tak, ale panienki – nie. Fakty i mity koncertu The Rolling Sto-
nes z 1967 roku, wywiad z wydawcą książki The Rolling Stones. Warszawa ’67 Grzegorzem Mieczkow-
skim, „Dziennik Bałtycki”, 14 X 2012, https://dziennikbaltycki.pl/polska-wodka-tak-ale-panienki-nie-fak-
ty-i-mity-koncertu-the-rolling-stones-z-1967-roku/ar/676723 (dostęp 25 IV 2020 r.); Stonesi za garnitur 
i butelki, wywiad Jakuba Wątora z Mieczysławem Wojdanem, „Gazeta Wyborcza. Kielce”, 19 X 2012, 
https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/7661210/Stonesi-za-garnitur-i-butelki (dostęp 25 IV 2020 r.). 
Ten sam tekst pod innym adresem i nieco zmienionym tytułem: Stonesi za garnitur i butelki. Rozwiąza-
nie niezwykłej zagadki, https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,12699350,Stonesi_za_garnitur_i_butel-
ki_Rozwiazanie_niezwyklej.html (dostęp 25 IV 2020 r.); (kow/mk), Fakty i mity o warszawskim koncer-
cie The Rolling Stones z 1967 roku, 13 IV 2013, https://www.polskieradio.pl/6/8/Artykul/350779,Fakty 
-i-mity-o-warszawskim-koncercie-The-Rolling-Stones-z-1967-roku (dostęp 25 IV 2020 r.); W. Oleksiak, How 
The Rolling Stones Rocked the Iron Curtain, 19 V 2016, https://culture.pl/en/article/how-the-rolling-stones-
-rocked-the-iron-curtain (dostęp 25 IV 2020 r.); N. Szostak, The Rolling Stones w Warszawie: 50 rocznica le-
gendarnego koncertu. Wspominają Wojciech Mann i Andrzej Olechowski, „Gazeta Wyborcza”, 12 IV 2017, 
https://wyborcza.pl/7,113768,21629582,the-rolling-stones-w-warszawie-50-rocznica-legendarnego-koncer-
tu.html (dostęp 25 IV 2020 r.); PW, BZ, Na tych koncertach byli ponoć wszyscy. Mija 50 lat od wizyty The 
Rolling Stones w Warszawie, 12 IV 2017, https://www.tvp.info/29920295/50-lat-od-koncertow-the-rolling-
-stones-w-warszawie (dostęp 25 IV 2020 r.); T. Urzykowski, 53 lata temu Rolling Stonesi wystąpili w War-
szawie. Przed Pałacem Kultury fani starli się z milicją, „Gazeta Stołeczna”, 13 IV 2020, https://warszawa.
wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25866107,53-lata-temu-rolling-stonesi-wystapili-w-warszawie.html (dostęp 
25 IV 2020 r.). Zob. też odwołania do publikacji prasowych oraz internetowych w dalszej części artykułu.

6 Na przykład: B. Wyman, R. Havers, op. cit., s. 268, 270; Ch. Sanford, The Rolling Stones. Zespół, 
który nie poddaje się żadnej definicji, Warszawa 2012, s. 132–133; P. Norman, konsultacja P. Metz, Rol-
ling Stones. Kultowa biografia gigantów rocka, Bielsko-Biała 2012, s. 197; D. Wyszogrodzki, Satysfak-
cja. 50 lat The Rolling Stones, Czerwonak 2013, s. 124–126. 
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lecz także miała okazję zamienić ze Stonesami kilka zdań, uzyskać od nich autografy 
i zrobić zdjęcia – zwracając się do nich po latach, wyznała: „To był pierwszy i najważ-
niejszy koncert rock and rolla w moim życiu. Nie sądzę, że mnie pamiętacie, ale spot-
kanie z wami wpłynęło na całe moje życie, do dziś”7. Maria Szabłowska, uczestnicząca 
w jednym z warszawskich koncertów zespołu, później dziennikarka muzyczna, uważa, 
że było to wydarzenie mające ogromny wpływ na ówczesną polską kulturę popularną, 
będące jednocześnie zjawiskiem socjologicznym, a nawet w jakimś sensie politycznym8. 
Zdaniem dziennikarza muzycznego Piotra Metza data tych koncertów „z uwagi na trudno 
mierzalne reperkusje powinna znaleźć się w historii powojennej Polski obok wizyty 
Pabla Picassa na Kongresie Intelektualistów i Dejmkowych «Dziadów»”9.

Prezentowany artykuł jest poświęcony działaniom podjętym przez Milicję Obywa-
telską w związku z koncertami Stonesów oraz przedstawia genezę, przebieg i skutki 
zajść towarzyszących występom zespołu. Głównym motywem, jaki skłonił autora do 
podjęcia tego tematu, było odnalezienie w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
kilku dokumentów proweniencji milicyjnej dotyczących tej sprawy10. Nie były one 
znane autorom zajmującym się występami brytyjskiego zespołu w Warszawie. Jest to 
cenne znalezisko, ponieważ jak dotąd – z jednym wyjątkiem11 – nie odnaleziono żad-
nych innych dokumentów związanych z tym wydarzeniem sporządzonych czy to przez 
agencję organizującą koncerty, czy administrację państwową i PZPR, czy też milicję.

Informacje zawarte we wspomnianych dokumentach skonfrontowano z informacjami 
na ten temat zawartymi w ówczesnej prasie i wspomnieniach uczestników koncertów. 
W artykule wykorzystano też publikacje internetowe, materiały filmowe, nagrania 
dźwiękowe oraz fotografie.

W kontekście zajść towarzyszących warszawskim występom The Rolling Stones 
w 1967 r. warto pamiętać, że w latach sześćdziesiątych XX w. przy okazji koncertów 
tego zespołu wielokrotnie dochodziło do zamieszek oraz interwencji policji. Dlatego 
uznano, że wydarzenia w Warszawie należy pokazać na tle innych przypadków zajść 
towarzyszących występom Stonesów – w Berlinie Zachodnim 15 września 1965 r. 

7 Moi Rolling Stonesi…, wypowiedź A. Fafius (od 47’43” do 48’10”).
8 M. Szabłowska: wokół koncertu The Rolling Stones z 1967 r. krąży wiele legend, rozmawiała A. Kru-

szyńska (PAP), 10 VII 2018, https://dzieje.pl/aktualnosci/m-szablowska-wokol-koncertu-rolling-stones-
-z-1967-r-krazy-wiele-legend (dostęp 9 IV 2020 r.).

9 P. Metz, W kilku słowach [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 5.
10 Skan jednego z tych dokumentów – notatki z 14 IV 1967 r. sygnowanej przez komendanta MO 

m.st. Warszawy płk. Henryka Słabczyka – zamieszczono w broszurze opublikowanej przez IPN w nakła-
dzie 200 egz., kolportowanej podczas IV Warszawskiego Pikniku Archiwalnego w 2013 r. Zob. Instytut 
Pamięci Narodowej na IV Warszawskim Pikniku Archiwalnym 8 czerwca 2013 r., wybór, tekst i oprac. 
P. Tomasik, Warszawa 2013, s. 4–5.

11 Reporter Dariusz Duda-Dudkiewicz w artykule poświęconym koncertom Rolling Stonesów w War-
szawie w 1967 r. zamieścił następujący fragment pisma ministra kultury i sztuki Lucjana Motyki do 
I sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR Stanisława Kociołka z 19 V 1967 r.: „Dnia następnego po 
występie [zespołu The Rolling Stones – P.T.] zakazałem sprowadzania do kraju zespołów, których wy-
stępy mogłyby powodować podobne zakłócenia porządku publicznego. Jednocześnie informuję uprzej-
mie, że według informacji otrzymanej od Stołecznej Estrady i dyrektora zarządu Pałacu Kultury i Nauki 
naprawa uszkodzeń na widowni kosztowała zł 450, a usunięcie szkód w okolicach pałacu kosztowało 
zł 10 500”. W tekście brakuje informacji, gdzie ten list jest przechowywany. W Archiwum Akt Nowych 
reporter odnalazł dwa pisma (z MSZ do MKiS z grudnia 1965 r. oraz z MKiS do Wydziału Kultury KC 
PZPR z października 1966 r.) dotyczące propozycji sprowadzenia do Polski zagranicznych wykonaw-
ców, wśród których wymieniono również zespół The Rolling Stones. D. Duda-Dudkiewicz, Rolling Sto-
nesi, czyli kobieta z brodą [w:] idem, Kultowy PeeReL. Z życia wzięte, Warszawa 2004, s. 72, 75–76.
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(ze względu na ich skalę i konsekwencje) oraz w Zurychu 14 kwietnia 1967 r. (następ-
nego dnia po koncertach w Warszawie).

Cechą charakterystyczną opowieści o wizycie Rolling Stonesów w Warszawie 
w kwietniu 1967 r. jest to, że fakty przeplatają się w nich z plotkami i mitami. Spe-
cyfikę tej narracji dobrze ilustruje słynna, wielokrotnie powtarzana historia dotycząca 
kupienia przez członków zespołu za uzyskane wynagrodzenie wagonu polskiej wódki. 
W artykule wyjaśniono, w jakich okolicznościach narodziła się ta opowieść, jaka była 
jej recepcja i jak funkcjonuje ona współcześnie.

Źródłem tej historii jest relacja Marka Karewicza – fotografika towarzyszącego 
Stonesom podczas ich pobytu w Warszawie. Według niego nazajutrz po koncertach 
pracownik Polskiej Agencji Artystycznej Pagart Zdzisław Michorowski wręczył zespo-
łowi „walizkę pełną pieniędzy”. Gdy Mick Jagger zapytał Karewicza, co za to (były to 
polskie złote) można kupić, Karewicz odpowiedział, że nic. Jagger nadal drążył temat, 
dopytując, czy muzycy mogliby kupić kożuchy. Jego rozmówca odpowiedział, że tak, 
ale w Zakopanem, daleko od Warszawy. Zmartwiony Jagger przywołał Michorowskiego 
i wręczając mu walizkę z pieniędzmi, poprosił o zakup za całą znajdującą się w niej 
kwotę wódki Wyborowej, takiej, jaką pili wieczorem w dniu poprzedzającym koncert 
w klubie nocnym Kamieniołomy, mieszczącym się w podziemiach Hotelu Europejskie-
go. Pracownik Pagartu pojechał na Pragę do wytwórni i kupił zespołowi cały wagon 
wódki. „Pagart wysłał go oficjalnie do Londynu – relacjonował Karewicz. – Brytyjscy 
celnicy, jak to zobaczyli, to przyłożyli im takie cło, że biednym Stonesom przestało 
się to opłacać. W efekcie cały wagon wrócił do Polski i przez dwa, a może i trzy lata 
w Pagarcie, w różnych pokojach, słyszałem pytanie: «Chcesz się napić stonesówki?»”12.

Pracujący wówczas w Pagarcie Andrzej Marzec uważa, że opowieść tę „można 
włożyć między bajki”. „Faktycznie – wspominał Marzec – kiedy management zespołu 
zorientował się, że takiej ilości złotówek, jakie dostali w Polsce, nie są w stanie ani 
wydać, ani wymienić, ani wywieźć, oddali je do Pagartu jako depozyt”. Historia z wa-
gonem wódki „nie ma […] żadnego sensu, choćby dlatego, że kontrakt podpisywał 
nie zespół, tylko agent zewnętrzny, który pośredniczył w sprowadzaniu wielu innych 
zespołów z Wielkiej Brytanii. To był kuty na cztery nogi facet, więc zapewniam, że 
miał swoje sposoby, by zagospodarować taki nadmiar złotówek… Oczywiście takie 
legendy dodają barw tym wspaniałym chwilom, więc niech sobie żyją w pokoju”13.

Przy innej okazji Andrzej Marzec dodał, że w agencji Pagart widział kontrakt Sto-
nesów. Za swoje koncerty w Warszawie zespół miał otrzymać kwotę „rzędu czterech 
tysięcy dolarów, z których połowa była w twardej walucie, a połowa w złotówkach po 
kursie oficjalnym”14.

12 Relacja M. Karewicza [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 48. Różniące się nieco mię-
dzy sobą relacje Marka Karewicza na ten temat przywoływano w kilku innych publikacjach: Za zdro-
wie Stonesów, M. Karewicza wysłuchał R. Leszczyński, „Gazeta Wyborcza”, 16 IV 1997, https://classic.
wyborcza.pl/archiwumGW/244101/Za-zdrowie-Stonesow (dostęp 21 IV 2020 r.); C. Łazarewicz, Wen-
tyl, czyli gwóźdź, „Gazeta Wyborcza”, 12 VIII 1998, https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/485103/
Wentyl-czyli-gwozdz (dostęp 21 IV 2020 r.); A. Kłoś, Ł. Kamiński, Jagger pluje goździkiem, czyli 40 lat 
temu w Kongresowej, „Gazeta Stołeczna”, 6 IV 2007, https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/4851044/
Jagger-pluje-gozdzikiem-czyli-40-lat-temu-w-Kongr (dostęp 21 IV 2020 r.); M. Sitko, op. cit., s. 148; 
M. Śmigiel, Jagger żuje goździk Oli, „Gazeta Stołeczna”, 8 IV 2016, http://classic.wyborcza.pl/archi-
wumGW/8140308/Jagger-zuje-gozdzik-Oli (dostęp 21 IV 2020 r.).

13 Relacja A. Marca [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 48.
14 Moi Rolling Stonesi…, wypowiedź A. Marca (od 35’52” do 36’40”).
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Opowieść o Stonesach i wagonie wódki najczęściej jest traktowana jako najsłynniejsza 
legenda będąca echem ich wizyty nad Wisłą, ale czasem bywa uznawana za prawdziwą15.

Wspomniana historia stała się nawet artefaktem muzealnym. Na wystawie prezen-
towanej w Muzeum Polskiej Wódki na warszawskiej Pradze znajduje się fotografia 
z koncertu zespołu w Sali Kongresowej z wpisaną na niej datą: „1967” oraz napisami 
w języku polskim: „Podobno zespół zażądał wypłaty wynagrodzenia za koncert w postaci 
polskiej wódki” i angielskim: „Legend has it that the ensemble demanded to be paid 
for their performance in Polish vodka”16. Co więcej, historia ta została wyeksponowana 
na stronie muzeum. W zakładce „Edukacja” umieszczono artykuł pt. Poznaj 5 faktów 
o polskiej wódce. W punkcie 2. zatytułowanym Zespół The Rolling Stones zagrał 
w Warszawie za wagon polskiej wódki czytamy: „Pamiętny koncert odbył się już 50 lat 
temu, przez co zdążył obrosnąć w mity i niekoniecznie prawdziwe anegdoty. Z tego 
też powodu wielu niedowiarków twierdzi, że historia z wagonem to legenda miejska. 
Znane są jednak relacje organizatorów koncertu, które potwierdzają autentyczność tego 
wydarzenia. Niestety, członkom zespołu nie udało się skonsumować swojego «wyna-
grodzenia», ponieważ wagon został zawrócony z powrotem [tak w oryginale – P.T.] do 
Polski przez brytyjską straż graniczną”17.

Następnego dnia po zamieszkach towarzyszących koncertom Stonesów 13 kwietnia 
1967 r. poinformowała o nich prasa. „Trybuna Ludu” skwitowała to wydarzenie krót-
ką notatką: „Czwartkowe występy big-beatowego zespołu The Rolling Stones w Sali 
 Kongresowej ściągnęły do śródmieścia stolicy liczne grupy wyrostków, które przez kilka 

15 Na przykład w jednym z artykułów opublikowanych na portalu onet.pl znalazło się stwierdzenie: 
„Według legendy ludowej Stonesom zapłacono wagonem wódki, który jeszcze długo miał stać porzu-
cony na torach, gdzieś pod Warszawą i służyć okolicznym mieszkańcom” – P. Jagielski, Stonesi w War-
szawie ’67. „Skala tego wydarzenia jest trudna do pojęcia”, 8 VII 2018, https://kultura.onet.pl/muzy-
ka/wiadomosci/stonesi-w-warszawie-67-skala-tego-wydarzenia-jest-trudna-do-pojecia/wczg1yc (dostęp 
25 IV 2020 r.). Rok wcześniej inny autor wspominał o dwóch wagonach wódki: „Nic nie wskazuje, by 
legendy o after party z udziałem muzyków i aktywu partyjnego czy wyruszeniu Micka Jaggera w mia-
sto miały coś wspólnego z prawdą. Co innego opowieść mówiąca o honorarium w złotówkach, które ze-
spół miał przeznaczyć na dwa wagony… wódki” – P. Piotrowicz, Pierwszy raz z Jaggerem – mija pięć 
dekad od koncertu The Rolling Stones w warszawskiej Sali Kongresowej, 12 IV 2017, https://kultura.
onet.pl/wiadomosci/the-rolling-stones-w-warszawskiej-sali-kongresowej-minelo-5-dekad/1xlvr1s (dostęp 
25 IV 2020 r.). „Kolejnym problemem było honorarium. Jak mówi anegdota, zespół za swój występ miał 
dostać dwa wagony wódki, które skonfiskowali im brytyjscy celnicy” – M. Kawczyńska, Dwa wagony 
wódki za koncert The Rolling Stones w Polsce, 13 IV 2016, https://tygodnik.tvp.pl/24878522/dwa-wago-
ny-wodki-za-koncert-the-rolling-stones-w-polsce (dostęp 25 IV 2020 r.). „I wreszcie, last but not least, 
efektownie brzmiąca, choć nie do końca broniąca się na gruncie faktów legenda o celu, na który Rolling 
Stonesi przeznaczyli honorarium za koncert w Polsce […]. Według różnych wersji tej legendy pieniędzy 
miało starczyć na kontener, wagon albo kilkanaście wagonów czystej Wyborowej” – K.  Orzechowski, To 
była histeria, jakby wylądowało UFO. Mówią, że zapłacili im wagonem wódki, 14–16 IV 2017, https://
tvn24.pl/magazyn-tvn24/to-byla-histeria-jakby-wyladowalo-ufo-mowia-ze-zaplacili-im-wagonem-wod-
ki,92,1801 (dostęp 25 IV 2020 r.). „Według legendy, honorarium za koncert Stonesi przeznaczyli na wa-
gon polskiej wódki, który został jednak odesłany przez brytyjskich celników do Polski” – ŁK, Pierwszy 
koncert The Rolling Stones w Polsce, https://muzhp.pl/pl/e/1363/pierwszy-koncert-the-rolling-stones-w-
-polsce (dostęp 25 IV 2020 r.).

16 Podczas wizyty autora w muzeum (zwiedzanie odbywa się obowiązkowo w towarzystwie prze-
wodnika) przewodniczka zwróciła uwagę na wspomniany fragment wystawy i skomentowała go zgodnie 
z umieszczonymi obok fotografii napisami. W rozmowie po zakończeniu zwiedzania, odpowiadając na 
moje pytania, stwierdziła, że zawsze, kiedy opowiada o Stonesach i wagonie wódki, spotyka się z żywą 
reakcją zwiedzających, świadczącą o tym, że historia ta jest im dobrze znana. Notatki autora, 21 XI 2019 r.

17 Poznaj 5 faktów o polskiej wódce, https://muzeumpolskiejwodki.pl/edukacja/5-faktow-o-polskiej-
-wodce/ (dostęp 23 IV 2020 r.).
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godzin zakłócały spokój w otoczeniu Pałacu. Awanturnicy stłukli kilka szyb w gablotach 
i zniszczyli klomby przed Pałacem. Milicja zmuszona była interweniować.

Jak nas informuje kierownik Sali Kongresowej E. Chmielewski – kilkuset młodzień-
ców usiłowało dostać się do Pałacu z podrobionymi biletami wstępu. Na podstawie ilości 
zajętych miejsc (komplet) można jednak sądzić, że nikomu nie udało się wejść do sali 
z fałszywym biletem. Kilka prób dostania się przy pomocy siły na salę – udaremniła służ-
ba porządkowa i MO. Milicja zatrzymała kilku najbardziej krewkich młodzieńców”18.

Najobszerniejszy materiał poświęcony tym wydarzeniom zamieścił „Sztandar Mło-
dych”: „Czwartek, godz. 17[.00], w Sali Kongresowej uwertura do występów The Rolling 
Stones: grają Czerwono-Czarni. Przed salą – tłumy młodzieży. Wśród tych, którzy nie 
dostali biletów na występy i liczą na to, że jakimś cudem uda im się dostać do środka –  
sfora chuliganów. Wielu z nich przyjechało z różnych, odległych nieraz miast Polski.

Godzina 17.30. Chuligani rodzimi wspomagani przez tych, którzy przyjechali 
specjalnie do stolicy – rozpoczynają swoje «występy». Na milicjantów, ORMO-wców 
broniących wejścia do sali sypią się kamienie, ziemia, kieszonkowe lusterka. Rozcięta 
twarz milicjanta. Obok dziecko, które przypadkiem dostało kamieniem w głowę. Gaś-
nie jeden z kandelabrów, trafiony kamieniem. Z głośnym trzaskiem wylatują szyby 
z kilku samochodów.

Służba porządkowa przystępuje do kontrataku. W ruch idą gumowe pałki, nie bardzo 
to jednak pomaga. Dopiero zatrzymanie przywódców chuligańskiej sfory powoduje, 
że większość wyrostków rzuca się do ucieczki w stronę Alej Jerozolimskich. Tratują 
klomby. Rozbijają gabloty stojące przed Pałacem Kultury.

Wkrótce potem przed wejściem do Sali Kongresowej zapanował spokój. Milicjanci 
postanowili jednak sprowadzić armatkę wodną. Wszak Rolling Stones mają jeszcze 
jeden występ. Chuligani nie odważyli się jednak wrócić. Szybka interwencja Milicji 
i ORMO powstrzymała ich dalsze zapędy”19.

Według „Życia Warszawy” głównym motywem zebrania się tłumów nastolatków 
przed Salą Kongresową było zainteresowanie przyjazdem angielskiego zespołu i „mło-
dzieńcza ciekawość”, która „pod wpływem kilkuset notorycznych chuliganów” przero-
dziła się „w niepohamowaną agresywność, a nawet dziki wandalizm”. „Zaczęło się od 
gwizdów i okrzyków skierowanych przeciw funkcjonariuszom MO i członkom ORMO, 
starających się utrzymać porządek przy wejściach do Sali Kongresowej. Można było 
podziwiać opanowanie i zimną krew funkcjonariuszy MO, którzy przez ponad godzinę 
starali się uspokoić tłumy nastolatków. Dopiero, gdy zaczęto tłuc klosze na kandelabrach 
wokół Pałacu i rozbijać szklane gablotki, a także szyby w zaparkowanych samochodach – 
warszawska milicja przeszła do energicznego kontrdziałania. W ciągu kilkunastu minut na 
terenach wokół Pałacu Kultury zapanował spokój i porządek. 10 najbardziej agresywnych 
i – jak się okazało – notowanych przez milicję chuliganów – zostało zatrzymanych”. 
Podkreślono: „Tylko […] energiczna interwencja MO wewnątrz sali zapobiegła w pewnej 
chwili demolowaniu pulpitów przy fotelach i niszczeniu innych sprzętów”20.

18 (sier), Chuligańskie wybryki pod Salą Kongresową, „Trybuna Ludu”, 14 IV 1967.
19 M.J., Huraganu nie było, „Sztandar Młodych”, 14 IV 1967.
20 (CEN), Smutne refleksje po występach „The Rolling Stones”. „Mocne uderzenie”… chuliganów, 

„Życie Warszawy”, 14 IV 1967.
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„Słowo Powszechne” informowało, że przed koncertem osoby posiadające bilety 
nie mogły „przedrzeć się przez gęsty tłum, który obstawił wszystkie wejścia do Sali 
Kongresowej”. Mimo skierowania wzmocnionych patroli „sytuacja stawała się z mi-
nuty na minutę bardziej napięta”. W „tłumie nastolatków, usiłujących wedrzeć się bez 
biletów do wnętrza – wybuchały awantury i bójki. Ściągnięto dodatkowe patrole MO. 
Funkcjonariusze milicji zmuszeni byli użyć pałek, by zaprowadzić porządek i ułatwić 
wejście tym, którzy posiadali wykupione w przedsprzedaży bilety”. Zwrócono uwagę 
na wyjątkowy charakter opisanych wydarzeń: „W Warszawie gościliśmy już wiele 
zagranicznych zespołów – ulubieńców młodzieży. Poza drobnymi incydentami, tłu-
mionymi zresztą w zarodku, nie było nigdy takiej sytuacji, jak wczoraj przed PKiN”21.

Dziennikarz tygodnika „Politechnik” pisał o „tysiącach przedstawicieli pokolenia 
kudłatych” szturmujących Salę Kongresową, „która nie runęła tylko dzięki milicyjnemu 
kordonowi. […] Niedomyci wielbiciele big-beatu […] rozpętali chuligańską rozróbę, 
poleciały kamienie i butelki, poszły w ruch pięści. Milicjantów obrzucono kamienia-
mi, cegłami, potłuczono szyby w kilku samochodach, zniszczono kandelabry. Milicja 
interweniowała błyskawicznie, zatrzymano kilku prowodyrów «akcji», usiłowano 
«udobruchać» zbuntowaną (przeciwko czemu?) młodzież. Nie pomogło. Stojący obok 
mnie milicjant uderzony został kamieniem, inny ledwo zdążył uchylić się przed lecącą 
butelką po piwie. Prawie godzinę milicja usiłowała zaprowadzić porządek bez użycia 
siły, ale kiedy wojowniczość długowłosych doszła do szczytu – poszły w ruch pałki. 
Spokój zapanował bardzo szybko”22.

W trzech z pięciu przytoczonych publikacji napisano wprost o użyciu przez milicję 
wobec tłumu pałek, a w jednej – dodatkowo o sprowadzeniu armatki wodnej. Wspominano 
w nich także o dokonaniu zatrzymań uczestników zajść, ale tylko w „Życiu Warszawy” 
wymieniono dokładną liczbę: 10 zatrzymanych osób. Na podstawie lektury notatek praso-
wych czytelnikowi trudno byłoby wyrobić sobie jednoznaczną opinię na temat przebiegu 
działań milicji pod Salą Kongresową, a zwłaszcza ich skuteczności. Według „Politech-
nika”, gdy „poszły w ruch pałki, spokój zapanował bardzo szybko”. „Życie Warszawy” 
informowało o „energicznym kontrdziałaniu” milicjantów, w wyniku którego „spokój 
i porządek” zapanował „w ciągu kilkunastu minut”. Z kolei według „Sztandaru Młodych” 
użycie przez milicjantów pałek gumowych „nie bardzo” pomogło. „Dopiero zatrzymanie 
przywódców chuligańskiej sfory” spowodowało ucieczkę większości „wyrostków”.

„Behind the Iron Curtain the Rolling Stones have triggered off something Western 
politics could never inicite – riots!” („Za Żelazną Kurtyną Stonesi wzbudzają coś, co 
nigdy nie udało się zachodnim politykom – zamieszki!”) – tak na łamach tygodnika 
„New Musical Express” rozpoczął swoją relację z występów zespołu w Warszawie 
Les Perrin, odpowiadający w ekipie Stonesów za kontakty z prasą, koncentrując swoją 
uwagę na tym, co działo się na zewnątrz Sali Kongresowej23. Informował o dziesięciu 
tysiącach zebranych tam nastoletnich fanów, którym nie udało się dostać na koncert. 

21 (j), MO musiała poskramiać nastolatków. Awantury przed występem „The Rolling Stones”, „Sło-
wo Powszechne”, 14 IV 1967.

22 M. Cegłowski, „The Rolling Stones” w Warszawie, „Politechnik” 1967, nr 16.
23 [L. Perrin], Les Perrin reports on the battlefield scenes. Polish youth accuse ministries of „fixing” 

audiences, „New Musical Express”, 22 IV 1967. Tłumaczenie tekstu za The Rolling Stones. Warsza-
wa ’67…, s. 9. Relacji towarzyszyło zdjęcie tłumów młodzieży przed Salą Kongresową i fotografie 
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Zostali oni  otoczeni przez setki policjantów. Zebrani protestowali przeciwko brakowi 
biletów w otwartej sprzedaży. Trafiły one – jak się dowiedział – do „wybranej” publicz-
ności, ponieważ były rozprowadzane przez ministerstwa, partyjnych oficjeli i fabryki. 
W trakcie pierwszego koncertu protestujący zostali zaatakowani przez wyposażoną 
w pałki policję. Wewnątrz sali dostrzegł 150 funkcjonariuszy. Do eskalacji zamieszek 
doszło przed rozpoczęciem drugiego koncertu. Dwa lub trzy tysiące nastolatków podjęło 
próbę wdarcia się do sali. Pojawiły się dwa duże pojazdy opancerzone wspomagane 
przez armatkę wodną oraz dodatkowo kompania żołnierzy w stalowych hełmach, 
z pistoletami maszynowymi i psami. Policjanci i żołnierze wystrzelili w tłum ładunki 
z gazem łzawiącym. Młodzież odpowiedziała kamieniami i butelkami. Aresztowano 
20–30 osób24.

Dziennikarska relacja Perrina miała duży wpływ na ukształtowanie narracji na 
temat występów Stonesów w Warszawie w 1967 r., dominującej potem na Zachodzie 
i w publikacjach dotyczących zespołu.

Pod koniec kwietnia 1967 r. do wspomnianych wydarzeń powrócił felietonista 
„Słowa Powszechnego”. Zareagował na audycję Radia Wolna Europa, w której Jadwi-
ga Mieczkowska (w felietonie błędnie: Miecznikowska) krytykowała milicję za to, że 
przed Salą Kongresową wystąpiła przeciwko młodzieży z karabinami maszynowymi, 
gazami łzawiącymi i szczuła ludzi psami. Podkreślił, że dziennikarka RWE nie widziała 
zachowania „melochuliganów” (tj. chuliganów melomanów) ani akcji milicji, a całą 
sprawę zna „z trzeciej ręki i piątej nogi”25.

Występowi Rolling Stonesów poświęcono ósmy, ostatni temat Polskiej Kroniki 
Filmowej nr 17/67, wydanie B z 21 kwietnia 1967 r. W trwającym 2 minuty i 13 se-
kund fragmencie rozpoczynającym się od słów czytanych przez lektora Włodzimierza 
Kmicika: „Stan oblężenia przed Salą Kongresową w Warszawie”, pokazano tłum przed 
PKiN, milicjantów usiłujących odepchnąć napierającą młodzież, zespół podczas kon-
certu oraz żywiołową reakcję publiczności26. Film ten jest wyjątkowym dokumentem 
pozwalającym poznać atmosferę towarzyszącą wspomnianemu wydarzeniu.

 ukazujące Micka Jaggera podczas koncertu. Dwie różniące się wersje tłumaczenia całego artykułu na ję-
zyk polski: The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 9–10; M. Sitko, op. cit., s. 123–124.

24 [L. Perrin], op. cit.
25 ZUK, Nasz felieton. Do Jadwigi Malkontentki, „Słowo Powszechne”, 26 IV 1968. Jadwiga Miecz-

kowska to pseudonim, pod którym występowała w Radiu Wolna Europa Aleksandra Stypułkowska.
26 PKF 1967 17b, Polska Kronika Filmowa, nr 17/67, wyd. B (od 7’54” do 10’07”), https://www.

youtube.com/watch?v=LY5M2m6SRTc (dostęp 16 IV 2020 r.). Fragment PKF dotyczący koncertu ze-
społu The Rolling Stones: Rolling Stones, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej, https://repozy-
torium.fn.org.pl/?q=pl/node/10945 (dostęp 16 IV 2020 r.). Nie cały materiał zrealizowany przez operato-
rów kroniki został pokazany we wspomnianym wydaniu. Na portalu YouTube w materiale zmontowanym 
z różnych filmów dotyczących koncertów Stonesów w latach 1965–1966 znalazł się też fragment o war-
szawskich występach zespołu trwający 2 minuty i 28 sekund. W większości jest on tożsamy z materiałem 
zamieszczonym w PKF. Zabrakło w nim co prawda 22 sekund ujęć spod Sali Kongresowej PKiN, ale za-
wiera cztery fragmenty niezamieszczone w kronice. Jeden z nich ukazuje milicjantów i żołnierzy WSW 
odpychających tłum spod PKiN, a trzy dotyczą występu zespołu. Zob. ROLLING STONES-VARIOUS 
FILM CLIPS FROM 1965/66, https://www.youtube.com/watch?v=K59Dw9f_IZw (od 7’07’’ do 9’35’’) 
(dostęp 1 X 2020 r., brak oryginalnej ścieżki dźwiękowej). W materiale TVN, w którym wykorzysta-
no znane już archiwalne nagrania filmowe dotyczące warszawskich koncertów Stonesów, zamieszczono 
też dwa ujęcia trwające kilka sekund, które nie znalazły się we wspomnianym wydaniu PKF. Pokazują 
one tłum zebrany pod PKiN i młodych ludzi czekających na koncert. Zob. materiały filmowe podpisa-
ne Pierwszy występ Stonesów za żelazną kurtyną (od 0’00’’ do 0’02) oraz 50 lat po wielkim koncercie/
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Wśród fotografii dotyczących wspomnianych koncertów brak jest takich, które po-
kazywałyby starcia milicji z tłumem. Na kilku z tych, które zostały wykonane podczas 
występów, widać milicjantów znajdujących się w sali27.

Obraz koncertów zespołu The Rolling Stones w Warszawie w 1967 r. został ukształ-
towany przede wszystkim przez wspomnienia osób zaangażowanych w organizację 
tego przedsięwzięcia oraz będących widzami i słuchaczami. Istotnym mankamentem 
tego rodzaju źródła jest to, że wspomnienia zostały wywołane i utrwalone dopiero po 
kilkudziesięciu latach od wydarzeń, których dotyczą. Wynikające stąd problemy ilu-
struje wypowiedź wspomnianej już Marii Szabłowskiej, która stwierdziła, że dzisiaj 
„ja, ale też wiele innych osób, nie potrafimy sobie przypomnieć, na którym z dwóch 
koncertów byliśmy”. Dziennikarka zwróciła też uwagę, że istnieją relacje z występów 
Stonesów takich osób, które na nich na pewno nie były, ale zawsze opowiadały, że 
w nich uczestniczyły28. Oprócz tego z czasem we wspomnieniach świadków wydarzeń 
mogą pojawiać się elementy, które nie pochodzą z ich własnych przeżyć, ale z relacji 
innych osób, lektur czy mediów masowych. Niestety, w wielu przypadkach ustalenie 
podstawowych faktów na podstawie wspomnień jest trudne ze względu na pojawia-
jące się istotne rozbieżności, a nawet sprzeczności w przekazanych przez ich auto-
rów informacjach, a także z tego powodu, że nie można ich zweryfikować w oparciu 
o inne źródła. Opublikowane wspomnienia uczestników koncertów w Sali Kongresowej 
z 13 kwietnia 1967 r. koncentrują się na samym występie zespołu, muzyce, emocjach 
i wrażeniach wywołanych koncertem oraz atmosferze panującej w sali. W większości 
z nich problem towarzyszących imprezie zamieszek oraz działań milicji jest kwestią 
poboczną i występuje w formie szczątkowej.

Piotr Osęka przytoczył relację Andrzeja Rosnera, 40 lat wcześniej ucznia warszaw-
skiego liceum Reytana, uzyskaną w 2007 r.: „Szedłem od skrzyżowania Marszałkow-
skiej z Alejami Jerozolimskimi – opisywał swoją drogę do Sali Kongresowej Rosner –  
i pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to milicja w pełnym rynsztunku. Wtedy 
właśnie po raz pierwszy zobaczyłem to, co potem miałem okazję oglądać w marcu 
1968 – tarcze, długie bojowe pałki, co kilkadziesiąt metrów patrole z psami. Dość 
szokujący widok”29. Relacja ta zawiera nieprawdziwe informacje. Zarówno w tarcze 
(wz. 1969), jak i w długie pałki (pałki szturmowe o długości 615 mm) milicja została 
wyposażona już po Marcu ’6830.

Idąc na koncert, fotografik Leszek Fidusiewicz zauważył transportery opancerzone 
SKOT i armatki wodne31.

Wideo: tvn24 (od 2’02 do 2’08) [w:] K. Orzechowski, To była histeria, jakby wylądowało UFO… W tej 
publikacji zamieszczono też zdjęcie wraz z informacją, że przedstawia ono Salę Kongresową po koncer-
cie Rolling Stonesów. W rzeczywistości jest to wnętrze hali Hallenstadion w Zurychu po koncercie tego 
zespołu. Jako źródło fotografii wskazano tygodnik „Melody Maker” z 22 IV 1967 r. Problem w tym, że 
to wydanie wspomnianego tygodnika nie zawiera takiego zdjęcia.

27 Na jednej z fotografii widać dwóch milicjantów przed sceną (The Rolling Stones. Warszawa ’67…, 
s. 74), ale na innych już ich tam nie ma. Na niektórych zdjęciach można dostrzec po kilku milicjantów 
z boku sceny i po bokach sali wzdłuż ścian (ibidem, s. 69, 78, 95).

28 M. Szabłowska: wokół koncertu The Rolling Stones…
29 P. Osęka, Marzec ’68, Kraków 2008, s. 81.
30 Z. Gwóźdź, Uzbrojenie i wyposażenie oddziałów zwartych Milicji Obywatelskiej w latach 1945–

1990, Oświęcim 2013, s. 45, 62.
31 Relacja L. Fidusiewicza [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 37.
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Adam Trąbiński był w Sali Kongresowej od godz. 12.00 do godz. 22.00. „Po połu-
dniu – relacjonował – wzdłuż rzędu dziewiątego ustawiono funkcjonariuszy ORMO, 
w liczbie ośmiuset beretów […]. Potem to dzielne towarzystwo ustawiło się jeszcze 
raz w foyer. Po odprawie ktoś przytomny ich wyprowadził. Niemniej w Kongresowej 
było kilkuset funkcjonariuszy służb różnych”32.

„Problemem było wejście z legalnym biletem – wspomina Bogdan Olewicz. – Prawdę 
mówiąc, jak się tam pojawiłem, jak zobaczyłem, co się tam dzieje, to normalnie strach 
mnie obleciał, dlatego że byłem zupełnie sam, bez żadnej paczki […]. Widziałem, że 
grasują grupy, które próbują wydzierać bilety […]. Było dużo milicji. Z obu boków 
stały zaparkowane suki milicyjne, zielone jak wojskowe, ale wojska nie widziałem. […] 
U szczytu schodów stał kordon, który sprawdzał, czy masz bilet, potem w drzwiach, 
potem bileterka, w sumie w sprawie biletu, parę razy cię czesano”33.

W połowie kwietnia 1967 r. Czesław Niemen oraz zespół Akwarele przez tydzień 
nagrywali płytę Dziwny jest ten świat. Zazwyczaj praca trwała do północy. Trzynastego 
kwietnia skończyli wcześniej i udali się na koncert Stonesów. Paweł Brodowski, ów-
czesny basista zespołu Akwarele, wspomina: „Gdy zbliżaliśmy się do Kongresowej, 
zobaczyliśmy morze ludzi, taki falujący, nieprzebrany tłum. Kilkadziesiąt tysięcy. Ten 
tłum przedzielony był kordonami ORMO. Mieli opaski na rękawach. Zanim doszliśmy 
do wejścia, kilka razy nas sprawdzali. Za każdym razem trzeba było pokazywać bilety 
i wtedy pozwalali na przejście kilkunastu metrów, by znowu nas skontrolować i znowu, 
i znowu. Marian Zimiński, organista Akwareli, kupił bilet za dwieście złotych od konika. 
Jakiś ormowiec zorientował się, że bilet jest fałszywy, więc mu ten bilet zabrał, a na od-
chodne uderzył go kilka razy pałą. Następnego dnia, w studio na Długiej […], pokazywał 
nam fioletowe pręgi na plecach. […] Ale otrząsnął się, wszedł do studia i od pierwszego 
podejścia zagrał wstęp do Dziwny jest ten świat, który sam zresztą wymyślił”34.

Żadnych problemów z wejściem na koncert nie miał Marek Proniewicz: „Przy wej-
ściu i przy wyjściu były jakieś kordony, ale nie spotkały mnie żadne kłopoty. Obecność 
milicji była czymś naturalnym, ponieważ nie było wtedy przecież żadnych bramek, 
płotków itd. Pamiętam, że była jakaś drobna zadyma, w tym sensie, że milicjanci ustawili 
się w linię, by ludzie sprawnie wchodzili, a ktoś próbował się przez tę linię przedrzeć”35.

Jeden z uczestników zgromadzenia pod PKiN relacjonował, że stały tam paździerzo-
we płyty, na których przyklejono reklamy. Gdy „chuliganeria” przewróciła je, wszedł 
na jedną z nich, a zebrani wokół ludzie podnieśli tę płytę i nieśli go „przez dobre 
50 metrów”36. Końcowy moment tego wydarzenia – płytę upadającą na ziemię i zsuwa-
jącego się z niej autora relacji – utrwalił na zdjęciu obecny tam fotoreporter Centralnej 
Agencji Fotograficznej37. Wspomniany epizod barwnie opisał Les Perrin w swojej 
korespondencji z Warszawy38.

32 Relacja A. Trąbińskiego [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 30, 38.
33 Relacja B. Olewicza [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 36.
34 Relacja P. Brodowskiego [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 36.
35 Relacja M. Proniewicza [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 35–36.
36 Moi Rolling Stonesi…, wypowiedź uczestnika wydarzeń pod PKiN (od 25’52” do 26’25”).
37 Zob. Fotografia dołączona do notatki (CEN), Smutne refleksje po występach „The Rolling Stones”…
38 „Inni [fani] maszerują w sile dwóch tysięcy, skandując: «Dlaczego nie możemy zobaczyć Stone-

sów…», a potem zapiewajło wykrzykuje nazwisko lidera grupy. Pozostali niosą krzykacza, który z ła-
twością załapałby się do klubu kibiców amerykańskiego footballu uniwersyteckiego, na drewnianym po-
deście”. [L. Perrin], op. cit., tłumaczenie tekstu za The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 9.
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Muzyk, kompozytor, ówczesny organista zespołu Czerwono-Czarni Ryszard Po-
znakowski znajdował się wewnątrz budynku PKiN: „Milicja interweniowała głównie 
na zewnątrz. Wewnątrz było tyle UB-ków, że nie zaistniała taka potrzeba. Praktycznie 
na jednego widza przypadał jeden UB-ek. Natomiast na zewnątrz ci, którym nie udało 
się nabyć biletów, próbowali wedrzeć się na krzywy ryj, więc pewnie dochodziło do 
jakichś przepychanek. Większych rozrób nie było… Mówili mi to naoczni świadkowie, 
ponieważ nas nie wypuszczali z Kongresowej”. Według jego relacji w czasie koncertu 
„przed sceną stał wzmocniony szwadron Milicji Obywatelskiej z psami. Psów nie było 
dużo. Podobno specjalnie je dobierano, by nie szczekały podczas koncertu. […] One 
oddzielały publiczność od sceny”39.

„Nie pamiętam, żeby na tym koncercie była milicja z psami. Gdyby była, to nie mógł- 
bym podchodzić do sceny, a przecież fotografowałem” – tłumaczył Leszek Fidusiewicz40.

Wzmianki o liczebności i działaniach sił porządkowych w Sali Kongresowej w czasie 
koncertów Stonesów znajdują się też w relacjach innych świadków wydarzeń:

– Janusz Klejny: „Było trochę milicji i takich tajnych ludzi, którzy uspokajali, gdy 
ktoś zaczynał za bardzo się rozgrzewać, kręcić marynarkami. […] Jak ktoś wskakiwał 
na krzesło, to go natychmiast przyklepywali, że tak powiem, ale nie były to działania 
drastyczne. […] Nie widziałem jakichś strasznych ekscesów, psów czy pałowania. Przed 
salą i owszem – szpaler milicji, jakieś przepychanki, ale w środku nic z tych rzeczy”41;

– Marek Karewicz: „Tabuny milicji siedziały na tzw. dostawkach. To byli mundu-
rowi milicjanci, w czapkach, z pałką. Co jakiś czas jakieś grupki wyskakiwały i gdy 
usiłowały tańczyć w przejściach lub na krzesłach, to je natychmiast pacyfikowano”42;

– Tadeusz Malczyk: „Sala generalnie była rozświetlona, ale były momenty, gdy 
światło przyciemniano. Kiedy robił się jakiś ruch, to natychmiast je zapalali na full 
i pojawiali się milicjanci w czapkach i paskach pod brodą”43;

– Leszek Miller (uczestnik drugiego z koncertów): „Kiedy z Żyrardowa przyje-
chałem do Warszawy, przed Pałacem Kultury i Nauki kłębiło się kilka tysięcy fanów. 
Nieuzbrojona milicja – wojska nie było wcale – próbowała nad tym zapanować […]. 
W Sali Kongresowej każdy robił, co chciał, i nikt nikogo nie uciszał. Trzy tysiące mło-
dych widzów tańczyło, śpiewało i szalało z radości. […] Podobnie było w poprzednich 
latach, kiedy w Sali Kongresowej oglądałem takie potęgi brytyjskiego beatu jak: The 
Animals, The Hollies, Lulu, Cliffa Richarda i The Shadows”44;

– prowadzący koncerty Zbigniew Korpolewski: „Milicji wewnątrz nie było dużo. 
Stali po bokach wzdłuż ścian i w tzw. kieszeniach za kulisami. Pilnowali, by ktoś nie 
wdarł się na scenę”. Korpolewski dodał, że mimo obecności sił porządkowych ktoś 
ukradł ze sceny jeden z mikrofonów45.

Uczestnicy koncertów dostrzegli w okolicy PKiN armatki wodne, choć nie widzieli 
ich w akcji. Bogdan Olewicz zobaczył „milicyjne polewaczki” już po koncercie. „Stały 

39 Relacja R. Poznakowskiego [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 36, 38.
40 Relacja L. Fidusiewicza [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 38.
41 Relacja J. Klejnego [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 38.
42 Relacja M. Karewicza [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 38.
43 Relacja T. Malczyka [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 38–39.
44 L. Miller, Jagger na Kubie, „Super Express”, 30 III 2016, https://www.se.pl/wiadomosci/polity-

ka/jagger-na-kubie-aa-7ejE-Jhqu-VsEd.html (dostęp 8 VI 2020 r.).
45 Relacja Z. Korpolewskiego [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 39.
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z boku, w kierunku Emilii Plater. W ogóle na pewno odbywało się tam ostre polewanie, 
gdyż wszędzie było dużo wody”. Podobnie zapamiętała tę sytuację Aleksandra Fafius: 
„Wszędzie było bardzo mokro. W niektórych miejscach woda sięgała po kostki. Z boku 
stały jakieś takie prawie czołgi, z czymś takim długim na górze. Nawet poszłam zapy-
tać, co to jest, ale milicjant, w krótkich, dosadnych słowach zgasił moją ciekawość”46.

Na podstawie relacji trudno określić, jak długo trwały zamieszki przed Salą Kongre-
sową i w którym momencie nastąpiła ich eskalacja. Maria Szabłowska, pytana o starcia 
z milicją, odpowiedziała, że nie pamięta już, na którym z dwóch koncertów była, ale 
wydaje jej się, że na tym późniejszym. „Podobno były starcia, ale ja […] tego nie do-
świadczyłam. […] Być może starcia były podczas tego pierwszego występu, a potem 
już sytuacja została opanowana”47. W rozmowie z autorem niniejszego artykułu, mający 
wówczas 14 lat Piotr J. stwierdził, że był na drugim występie Stonesów i wtedy żadnych 
zajść już nie było48. Z relacji Wojciecha Manna wynika, że do zajść doszło przed drugim 
koncertem. Jego zdaniem znalazło się tam wielu takich, którzy szukali „okazji do rozró-
by”. „Pod Kongresową odbywały się takie «przekomarzanki» z milicją, która usiłowała 
zaprowadzić jakiś porządek – relacjonował Mann. – Podejrzewam, że oni sami nie bardzo 
wiedzieli, na czym ten porządek ma polegać. Nie mieli w tej kwestii żadnej wprawy, więc 
pominęli etap zaprowadzania porządku i od razu przeszli do etapu tłumienia rozruchów: 
walenie pałami, psy, sikawki itd. Po koncercie milicja zastosowała często powtarzany 
potem patent – ustawili szpaler. Stali w dwóch szeregach z psami, którymi szczuli ludzi. 
Jak na ciebie pies skacze, odruchowo się zasłaniasz i uciekasz, a oni tylko na to czekali. Ich 
zdaniem to było doskonałe alibi, pretekst do bicia ludzi”49. Milicyjne psy, „które rzucały 
się na smyczy i chciały skakać do gardeł”, pojawiają się też w relacji Andrzeja Rosnera50.

Według Andrzeja Marca nikt z piszących do tej pory o wydarzeniach przed Salą Kon-
gresową 13 kwietnia 1967 r. „nie zauważa, że tam w ciągu godziny trzeba było wymienić 
publiczność z dwóch koncertów. Atmosfera była naelektryzowana, a kontrola przy wej-
ściach rygorystyczna […], więc nic dziwnego, że dochodziło do spięć. Zrobiono z tego 
wielki dramat. Mówiło się o zamieszkach, na Zachodzie pisano nawet o czołgach itd. 
[…] Pod Kongresową faktycznie był tłum: ponad trzy tysiące wychodzących, trzy tysiące 
z biletami oczekujących na wejście. Do tego pewnie dwa razy tyle tych, którzy liczyli, że 
może jakoś się uda. Milicja nie była jeszcze przeszkolona, jak reagować w takich sytua-
cjach. Wiadomo, że inaczej wygląda patrolowanie ulic, inaczej ochrona obiektów, a jeszcze 
inaczej zabezpieczanie koncertów. […] Poza tym organizatorzy zapewne nie spodziewali 
się takich tłumów. Milicja ściągnęła posiłki, ale były to też oddziały nieprzygotowane, 
a do tego nieorientujące się w tym, co naprawdę się dzieje. Milicjanci reagowali nerwowo, 
ale nie miało to nic wspólnego z katowaniem czy rozjeżdżaniem, czego doświadczyliśmy 
w późniejszych latach. Pewnie ktoś dostał pałką, pewnie ktoś został poturbowany, ale 
w takim tłumie, gdy sytuacja jest dynamiczna, to są rzeczy nieuniknione. Cud, że nie 
było ofiar, ale tę «martyrologię rockowych kombatantów» traktuję z dużym dystansem”51.

46 Relacje B. Olewicza i A. Fafius [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 36.
47 M. Szabłowska: wokół koncertu The Rolling Stones…
48 Informacja przekazana autorowi przez Piotra J. (nazwisko do wiadomości autora) w lipcu 2019 r.
49 Relacja W. Manna [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 37.
50 P. Osęka, Marzec ’68…, s. 84.
51 Relacja A. Marca [w:] The Rolling Stones. Warszawa ’67…, s. 37–38.
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Bill Wyman z zespołu The Rolling Stones nie widział, co się działo podczas występu 
na zewnątrz, ale po zejściu ze sceny wraz z kolegami dowiedział się, że „fani zaczęli 
zamieszki. Była masa policji i wojska. Policjanci na koniach rozganiali fanów, a wspie-
rały ich wozy opancerzone z karabinami maszynowymi”52. Informacja dotycząca policji 
konnej jest nieprawdziwa i łatwa do zweryfikowania, ponieważ w tym czasie w Warsza-
wie nie było takiej formacji. Dopiero w 1972 r. powołano pluton konny, który włączono 
w skład Zmotoryzowanego Odwodu Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej53.

Niestety, brak jest relacji funkcjonariuszy MO z opisywanych wydarzeń. Optykę 
drugiej strony prezentują urzędowe notatki milicyjne.

Pierwsze informacje o wydarzeniach przed Salą Kongresową 13 kwietnia 1967 r. 
przekazał do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych oficer dyżurny Służby Bezpie-
czeństwa Komendy MO m.st. Warszawy kpt. Kazimierz Masewicz. Informował on, że 
„w związku z występami angielskiego zespołu big-beatowego [The] Rolling Stones 
w Warszawie, w godz. 15.30–18.30 przed Pałacem Kultury i Nauki doszło do zakłócenia 
porządku publicznego. Zgromadzona wokół PKiN młodzież w liczbie ok. 4000 osób, 
niezadowolona z utworzonego kordonu MO niedopuszczającego do wejść [do] Pałacu 
osób nieposiadających kart wstępu, zaczęła protestować i awanturować się. Rozległy 
się gwizdy, a następnie funkcjonariusze MO i członkowie ORMO zostali obrzuceni 
lusterkami i innymi przedmiotami. Gdy wreszcie rzucanie przybrało masowy charakter, 
i gdy zaczęto do tego celu wyrywać darń [w oryginale darnę – P.T.] z okolicznych traw-
ników, użyto zwartych oddziałów MO, które rozproszyły tłum i zaprowadziły porządek”.

W wyniku ekscesów zostało zbite szkło w dwóch gablotach, przed sklepem na 
ul. Emilii Plater i przed Muzeum Techniki, oraz stłuczone klosze dwóch kandelabrów 
przed PKiN od strony Al. Jerozolimskich. Zatrzymano dziesięć osób w wieku 16–20 lat 
„spośród aktywnych uczestników zajść”. Zostały one osadzone w Komendzie Dzielni-
cowej MO Warszawa-Śródmieście, która miała przeprowadzić dochodzenie. „W czasie 
rozpraszania tłumu pięciu funkcjonariuszy mundurowych, jeden wywiadowca i jeden 
członek ORMO doznało lekkich obrażeń ciała”54.

Więcej szczegółów zawiera notatka komendanta MO m.st. Warszawy płk. Henryka 
Słabczyka sporządzona następnego dnia po opisywanych wydarzeniach. W ocenie milicji 
poza zajściami przed Salą Kongresową przyjazd i pobyt Rolling Stonesów w Warsza-
wie odbył się bez żadnych zakłóceń. Dwunastego kwietnia na lotnisku Okęcie zespół 
był witany przez około dwustuosobową grupę osób, „w większości niepełnoletnich”.

W związku z występami Stonesów Komenda MO m.st. Warszawy początkowo 
przygotowała do ich zabezpieczenia dwie kompanie ZOMO liczące 80 funkcjonariuszy. 
Na skutek informacji o zamiarze wzięcia udziału w imprezie dużej liczby młodzieży 
zarówno z Warszawy, jak i z innych miast, „w tym znacznej części bez biletów wstępu”, 
postanowiono zwiększyć liczbę funkcjonariuszy zabezpieczających koncerty. Siły po-
rządkowe wzmocniono o: 150 funkcjonariuszy ZOMO i Ośrodka Szkolenia KM MO, 

52 B. Wyman, R. Havers, op. cit., s. 270.
53 I. Dobrowolska, Koń służbowy w polskiej Policji, 25 V 2015, http://www.csp.edu.pl/csp/

aktualnosci/2627,Kon-sluzbowy-w-polskiej-Policji.html (dostęp 23 IV 2020 r.); Z. Gwóźdź, op. cit., 
s. 48.

54 AIPN, 0664/6, Telefonogram oficera dyżurnego Służby Bezpieczeństwa Komendy MO m.st. War-
szawy kpt. K. Masewicza do dyżurnego Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, b.d., k. 26.
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240 kursantów Szkoły Ruchu Drogowego MO w Iwicznej, 70 funkcjonariuszy służby 
wywiadowczej i 150 członków ORMO55.

W dniu koncertów od godz. 15.30 w rejonie Pałacu Kultury zaczęły się zbierać 
grupy młodzieży. Z czasem liczba osób w tłumie wzrosła do czterech tysięcy. „Taktyka 
działania milicji polegała na odgrodzeniu kordonami wejść do Sali Kongresowej [od] 
tych osób, które nie posiadały biletów, a liczyły na dostanie się na występ”. Początkowo 
tłum zachowywał się „stosunkowo biernie”. Około godz. 17.30 doszło do „pojedynczych 
faktów” rzucania w milicjantów i ORMO-wców kieszonkowymi lusterkami i „zbioro-
wego gwizdania”. Agresja młodzieży się nasilała. „Z tłumu zaczęto w sposób masowy 
rzucać różnymi przedmiotami i darnią rwaną z trawników, co spowodowało podjęcie 
działań zmierzających do rozproszenia agresywnych elementów”. Milicjanci użyli 
pałek służbowych, natomiast młodzież atakowała ich kamieniami. „Porządek został 
zaprowadzony przed zakończeniem pierwszego spektaklu. Grupująca się w późniejszym 
czasie młodzież nie podejmowała już prób atakowania funkcjonariuszy MO”56. Ujęto 
kilkanaście osób, które doprowadzono do milicyjnego stanowiska dowodzenia, ale osta-
tecznie zatrzymano dziesięć osób, które przekazano do KD MO Warszawa-Śródmieście.

Pułkownik Słabczyk tak ocenił podjęte działania: „Zabezpieczenie samej Sali Kon-
gresowej nie natrafiło na specjalne trudności. Wprowadzono tam bowiem 40 funkcjo-
nariuszy mundurowych i 35 wywiadowców, którzy w drodze zwracania uwagi bardziej 
hałaśliwie zachowującym się widzom, utrzymali względny porządek w czasie spektaklu 
(po spektaklach stwierdzono jedynie oberwanie krzesła i pulpitu)”. Zwrócił też uwagę, 
że wiele niepotrzebnego zamieszania spowodowali sami organizatorzy, ponieważ bilety 
na koncerty Rolling Stonesów były „prawie takie same” jak bilety na występ zespołu 
Wojska Polskiego 14 kwietnia57.

Oprócz tego w notatce znalazły się powtórzone z wcześniejszego dokumentu infor-
macje na temat obrażeń doznanych przez interweniujących funkcjonariuszy oraz zbitego 
szkła w gablotach i stłuczonych kloszy na dwóch kandelabrach58.

Jak już wspomniano, w związku z zajściami 13 kwietnia 1967 r. w rejonie Pałacu 
Kultury i Nauki milicja zatrzymała dziesięć osób. Była wśród nich jedna, niespełna 
19-letnia kobieta zatrzymana za „niewłaściwe zachowanie” i odmowę wylegitymowania 
się oraz dziewięciu mężczyzn w wieku od 16 do 26 lat. Trzech spośród nich zatrzymano 
za rzucanie przedmiotami w funkcjonariuszy MO (jeden rzucił kamieniem, drugi cegłą, 
a trzeci „petardą w kierunku zwartego szyku milicjantów”), trzech za „niewłaściwe 
zachowanie” (w tym jednego dodatkowo za odmowę wylegitymowania się), jednego 
za „zbicie oświetlenia dwóch kandelabrów”, jednego za „usiłowanie wyrwania biletu 
z rąk przygodnemu obywatelowi przed wejściem do Sali Kongresowej” i jednego za 
sprzedaż fałszywych biletów na koncert59.

55 Ibidem, Notatka komendanta MO m.st. Warszawy płk. H. Słabczyka z wydarzeń i przebiegu zabez-
pieczenia dwu występów zespołu The Rolling Stones w Sali Kongresowej PKiN w dniu 13 IV 1967 r., 
14 IV 1967 r., k. 27.

56 Ibidem.
57 Ibidem, k. 28. Bilety wstępu do Sali Kongresowej PKiN miały identyczny wzór. Różniły się jedy-

nie datą imprezy naniesioną za pomocą pieczątki.
58 Ibidem, k. 27–28.
59 Ibidem, Notatka kierownika Stanowiska Dowodzenia Dyżurnego Miasta Komendy MO m.st. War-

szawy ppłk. L. Kaźmierczaka zawierająca dane o zatrzymanych osobach w rejonie Pałacu Kultury i Nauki 
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W wymienionych wcześniej dwóch notatkach stwierdzono, że lekkich obrażeń ciała 
doznało pięciu funkcjonariuszy mundurowych, jeden wywiadowca i jeden członek 
ORMO, ale w kolejnej notatce dotyczącej tej sprawy wymieniono czterech funkcjona-
riuszy mundurowych i jednego członka ORMO. Przy tym trudno uznać, by adnotacja: 
„zniszczony (porwany) całkowicie płaszcz ortalionowy milicyjny”, umieszczona obok 
danych osobowych funkcjonariusza, była opisem obrażeń ciała. W przypadku pozosta-
łych trzech milicjantów: jeden został „ugodzony rzuconym kamieniem”, drugi „doznał 
otarcia naskórka na twarzy w okolicy brody od rzuconego kamienia”, a trzeci, oficer –  
dowódca armatki wodnej – „doznał obrażeń nóg (rany cięte) od kopnięcia butem, 
w dwóch miejscach”. 43-letni członek ORMO miał wybity ząb60.

Znaczącą rolę w działaniach milicji związanych z koncertami Rolling Stonesów 
odegrali funkcjonariusze warszawskiego ZOMO, ale w sprawozdaniu tej jednostki za 
pierwsze półrocze 1967 r. sprawie tej poświęcono jedynie krótką wzmiankę: „W dniu 
13 IV 1967 r. siłami 19 oficerów + 173 milicjantów zabezpieczono porządek w rejonie 
Sali Kongresowej PKiN podczas występów angielskiego zespołu [The] Rolling Stones. 
Podczas tego występu został naruszony porządek publiczny przez zgromadzonych wy-
rostków i grup[y] chuligański[e], celem przywrócenia którego użyto pałek gumowych”61.

W opracowanej w Komendzie Stołecznej MO notatce dotyczącej publikacji w prasie 
warszawskiej na temat działań milicji, które ukazały się w kwietniu 1967 r., zwrócono 
uwagę, że w artykułach na temat „chuligańskich ekscesów” związanych z występami 
zespołu The Rolling Stones „nie szczędzono słów potępienia pod adresem chuliga-
nów i z wielkim uznaniem podkreślano szybkie, sprawne i właściwe działania MO”62.

Koncerty zespołu w Sali Kongresowej przebiegły bez problemów. Do zamieszek do-
szło pod Pałacem Kultury i Nauki. Na około półtorej godziny przed pierwszym występem 
przed Salą Kongresową zaczęły się gromadzić grupy młodzieży. Z czasem zebranych 
przybywało. Według milicji było ich około cztery tysiące, ale świadkowie twierdzą, 
że tłum był znacznie większy. Wśród zebranych pod PKiN znajdowali się posiadacze 
biletów udający się na koncert, ale przede wszystkim osoby bez biletów, które liczyły 
na to, że jakimś cudem uda im się dostać do Sali Kongresowej, oraz ciekawscy i gapie. 
Dominowała młodzież. Tworząc kordony, mundurowi próbowali utrzymać zebranych 
w odległości co najmniej kilkunastu metrów od wejść oraz umożliwić posiadaczom bile-
tów dostanie się do środka, ale w miarę upływu czasu coraz trudniej było im zapanować 
nad powiększającym się tłumem. Według milicji ok. godz. 17.30 nasiliło się rzucanie 
w kierunku kordonu funkcjonariuszy i ormowców różnymi przedmiotami oraz darnią. 

w dniu 13 IV 1967 r. oraz o poszkodowanych funkcjonariuszach MO i członkach ORMO, 14 IV 1967 r., 
k. 24.

60 Ibidem, k. 24–25.
61 AIPN, 329/201, Sprawozdanie z działań i stanu organizacyjnego ZOMO Warszawa za I półrocze 

1967 r., 7 VII 1967 r., k. 11. Dla porównania: występy Cliffa Richarda w Sali Kongresowej 12 X 1965 r. 
zabezpieczało 11 oficerów i 170 milicjantów z warszawskiego ZOMO, a koncerty zespołu The Animals 
w dniach 11, 13 i 14 XI 1965 r. – 9 oficerów i 213 milicjantów z tej jednostki. Wspomniane imprezy prze-
biegły w spokoju. Wcześniej, 9 X 1965 r. od godz. 7.30 do godz. 16.30 4 oficerów i 30 milicjantów in-
terweniowało przy kasach biletowych w Al. Jerozolimskich, gdzie sprzedawano bilety na występy Cliffa 
Richarda. AIPN, 329/88, Sprawozdanie z działań i stanu organizacyjnego ZOMO Warszawa za IV kwar-
tał 1965 r., 8 I 1966 r., k. 10–12.

62 AIPN, 0664/6, Informacja dotycząca publikacji o problematyce wchodzącej w zakres zaintereso-
wania i działania MO za okres od 1 do 30 IV 1967 r. opracowana przez inspektora prasowego komen-
danta stołecznego MO ppor. Z. Kamińskiego, 20 V 1967 r., k. 50.
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Warsaw, 14.04.1967
Copy no. ...

MEMORANDUM

on the course of events and safeguarding activities during two 
performances of the band "Rolling Stones" in the Congress Hall of 
the Palace of Culture and Science on 13 April 1967

As the Warsaw Stage Events Company organised two performances of 
the English beag-beat [sic !] band "Rolling Stones" on 13 April 1967 
at 5 and 8.30 pm in the Congress Hall of the Palace of Culture and 
Science in Warsaw, the Warsaw Headquarters of the Citizen's Militia, 
for the purposes of safeguarding the event, initially detached two 
ZOMO [Citizen's Militia Motorised Units] companies, numbering 80 men.

However, as we received information from both Warsaw and other 
cities (Gdańsk and Koszalin) that numerous groups of youth, many of 
them without tickets, planned to arrive at the venue, it was decided 
to strengthen the manpower of units safeguarding the event with the 
following additional forces:

– 150 men from ZOMO and the Training Centre of the Citizen's 
Militia Municipal Headquarters

– 240 trainees from the Citizen's Militia road traffic school in 
Iwiczna

– 70 plainclothes militia officers and
– 150 members of the ORMO [Citizen's Militia Voluntary Reserves].

The arrival and stay in Warsaw of the above mentioned band 
proceeded without any disturbances. On April 12 at the airport a group 
of about 200 people, mostly juvenile, gathered but except for welcome 
exclamations public order was not disturbed.

However on April 13, 1967, already by 3.30 pm in the vicinity of 
the Palace of Culture groups of youth started to gather, reaching the 
number of about 4000. The tactics assumed by the militia consisted 
in cordoning entrances to the Congress Hall, to isolate persons who 
in spite of not having tickets came and hoped to see the performance. 
Initially, the gathered crowd was relatively passive.

But towards 5.30 pm some public order disruptions occurred, consisting 
in collective whistling and isolated cases of throwing by some members 
of the crowd pocket mirrors in the direction of the militiamen and 
ORMO members. In spite of the fact that at the time militiamen 
refrained from any more decisive action, the youth were becoming 
increasingly aggressive. The crowd started to massively throw various 
objects and pieces of turf pulled out of the lawns which provoked 
action from militiamen aimed at dispersing the aggressive elements.

During the action militiamen used truncheons, while Citizen's 
Militia subunits were attacked by wild groups of youth with stones. 
Glass in two display cases (in front of a shop at Emilia Plater 
Street and in front of the Museum of Technology), as well as two 
lampshades in front of the Palace of Culture on the side of Aleje 
Jerozolimskie Street were broken. When dispersing the crowd, five 
uniformed militiamen, one plainclothes agent and one ORMO member 
were slightly injured. Order was restored before the end of the first 
performance. The youth that gathered later refrained from further 
attempts to attack Citizen's Militia officers.
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Wtedy milicjanci przystąpili do rozproszenia tłumu przy użyciu pałek. Według jednej 
z notatek milicyjnych porządek przywrócono ok. godz. 18.30, a według innej – „przed 
zakończeniem pierwszego spektaklu”. Znajduje to potwierdzenie w większości relacji 
uczestników koncertów.

Dokumenty milicyjne dostarczają wiarygodnych informacji dotyczących liczby 
milicjantów i ormowców biorących udział w akcji utrzymania porządku w Sali Kon-
gresowej i w okolicy PKiN, liczby zatrzymanych, przyczyn ich zatrzymania oraz liczby 
milicjantów, którzy odnieśli obrażenia. Brak jest jednak danych dotyczących poszko-
dowanych w wyniku akcji milicji, co nie oznacza, że takich osób nie było.

We wspomnieniach świadków wydarzeń z 13 kwietnia 1967 r. i publikacjach do-
tyczących tej sprawy pojawiają się wzmianki o obecności w okolicy PKiN „pojazdów 
opancerzonych”, „transporterów opancerzonych” czy „wozów opancerzonych z kara-
binami maszynowymi”. W tym okresie warszawska jednostka ZOMO (ani żadna inna 
w kraju) nie dysponowała tego rodzaju pojazdami63. Miała natomiast cztery solidnie 
opancerzone armatki wodne IFA Horch (PSG 5) z obrotową wieżą i zamontowanym 
w niej działkiem wodnym64. Pojazdy te mogły być uznane przez tych, którzy je widzieli, 

63 AIPN, 329/201, Zestawienie stanu osobowego i wyposażenia technicznego jednostek ZOMO na 
dzień 30 VI 1967 r., 27 VII 1967 r., k. 9.

64 Ibidem, Sprawozdanie z działań i stanu organizacyjnego ZOMO Warszawa za I półrocze 1967 r., 
7 VII 1967 r., k. 18. Na temat armatki wodnej PSG 5 zob. Z. Gwóźdź, op. cit., s. 161–163.

Notatka komendanta Milicji Obywatelskiej m.st. Warszawy płk. Henryka  
Słabczyka z 14 IV 1967 r. dotycząca zabezpieczenia występów zespołu  

The Rolling Stones w Warszawie 13 IV 1967 r. AIPN, 0644/6
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za pojazdy opancerzone. Bez wątpienia w trakcie wydarzeń w okolicy PKiN pojawiły 
się armatki wodne, ale trudno ustalić, czy zostały użyte, a jeśli tak, to w jakich oko-
licznościach i w jakiej skali. Istnieje znikome prawdopodobieństwo, że użyto również 
wojskowych transporterów opancerzonych.

Les Perrin – PR-owiec Stonesów – w sensacyjnej, pełnej dramatyzmu relacji z wy-
darzeń w Warszawie informował o udziale w walce z tłumem „kompanii żołnierzy 
w stalowych hełmach, z pistoletami maszynowymi i psami”65. Jeśli rzeczywiście widział 
umundurowanych ludzi w hełmach, to mogli to być milicjanci, którzy mieli na wypo-
sażeniu zarówno kaski ochronne, jak i stalowe hełmy, ale raczej nie byliby akurat w tej 
sytuacji uzbrojeni w pistolety maszynowe. Co do psów towarzyszących mundurowym, 
to świadkowie potwierdzają ich obecność u boku funkcjonariuszy MO.

Jak potraktować informację Perrina o użyciu wojska?
W związku z powszechną obecnością w przestrzeni publicznej w PRL umunduro-

wanych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, rutynowo w rejony imprez masowych 
oprócz milicjantów kierowano patrole Wojskowej Służby Wewnętrznej. Miały one 
m.in. obowiązek podejmowania interwencji wobec żołnierzy naruszających porządek 
publiczny poza rejonem zakwaterowania oraz kontroli dokumentów upoważaniają-
cych żołnierzy do przebywania poza terenem jednostki wojskowej. W razie potrzeby 

65 [L. Perrin], op. cit.

As a result of the activities, a dozen or so suspected persons were 
brought to the militia command post, of which ten were arrested and 
sent to the District Militia Station Warszawa-Śródmieście. Those are 
mainly 16 to 20-years old school students, suspected of throwing stones 
and firecrackers on militiamen and breaking glass and lampshades.

Safeguarding the Congress Hall itself posed no major problems, 
because inside the venue we had 40 uniformed officers and 35 
plainclothes agents who by reprimanding more agitated members of the 
audience managed to maintain relative order during the performance 
(after the performance it was only found that one chair and one 
panel were damaged).

The organisers themselves caused some disorder: the tickets for 
the performance sold by them were almost identical as tickets sold 
for a performance of the Polish Army artistic ensemble planned for 
14.04.1967, thus making it much harder to check tickets and causing 
a lot of unnecessary confusion.

COMMANDANT OF THE CITIZEN'S MILITIA
IN WARSAW
COL. H. SŁABCZYK

Translate Wacław Jan Popowski

Memorandum of 14 April 1967 by Colonel Henryk Słabczyk, the Commandant of 
the Citizen’s Militia in Warsaw, on safeguarding activities during performances 

of the band The Rolling Stones in Warsaw on 13 April 1967. AIPN, 0644/6
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współpracowały z funkcjonariuszami MO66. Logiczne jest, że w związku z występami 
Rolling Stonesów takie patrole powinny być też skierowane w rejon PKiN w Warszawie. 
Hipoteza ta znajduje potwierdzenie w trwającym jedną sekundę ujęciu, którego brak 
w materiale poświęconym warszawskim koncertom zespołu zamieszczonym w Polskiej 
Kronice Filmowej. Na ujęciu tym widać dwóch żołnierzy WSW w hełmach wz. 64, 
którzy wspólnie z milicjantami odpychają tłum młodzieży spod PKiN. Jeden z nich jest 
uzbrojony w karabinek AK ze składaną kolbą, przełożony przez plecy z lufą skierowaną 
do dołu67. Niestety, brak jest podstaw źródłowych, by odpowiedzieć na pytania: ilu 
żołnierzy WSW pełniło służbę w rejonie PKiN po południu 13 kwietnia 1967 r., czy 
włączyli się oni ewentualnie w rozpraszanie tłumu i czy jacyś inni żołnierze wspomagali 
milicjantów68. Nie wiadomo, czy stwierdzenie Perrina na temat użycia przez siły porząd-
kowe gazu łzawiącego to fakt, czy kolejna legenda dotycząca opisywanych wydarzeń69.

Występy zespołu The Rolling Stones kończyły trwający blisko dwa lata okres, 
w którym koncertowało w Polsce kilku znanych zagranicznych wykonawców grają-
cych szeroko rozumianą muzykę rockową70. Następnie, przez ponad dekadę (w sierpniu 
1970 r. wystąpił jeszcze zespół Blood, Sweat and Tears) jej polscy miłośnicy zostali 
pozbawieni bezpośredniego kontaktu z takimi wykonawcami. Pamiętając o treści 
przytoczonego wcześniej pisma ministra kultury i sztuki Lucjana Motyki z maja 
1967 r. (zob. przypis nr 11), wydaje się jednak, że to nie zajścia towarzyszące wystę-
pom Stonesów miały decydujący wpływ na taki stan rzeczy, ale ówczesna polityka 
kulturalna państwa.

W czasie kwerendy, mającej na celu odnalezienie w Archiwum IPN dokumentów 
na temat koncertów Rolling Stonesów w Polsce, natrafiono na akta cudzoziemca do-
tyczące ich wokalisty. Znajduje się tam informacja, że prawie sześć lat po pierwszym 
pobycie w Polsce, 6 lutego 1973 r. Michael Philip Jagger został wpisany do indeksu 
osób niepożądanych w PRL na okres od 6 lutego 1973 r. do 5 lutego 1978 r. W uzasad-
nieniu stwierdzono, że „wym[ieniony] był skazany przez sąd brytyjski za posiadanie 

66 B. Pacek, A. Rochnowski, Pion porządkowy i dochodzeniowy Wojskowej Służby Wewnętrznej. Or-
ganizacja i zadania, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 2, s. 147–154.

67 ROLLING STONES-VARIOUS FILM CLIPS FROM 1965/66, https://www.youtube.com/
watch?v=K59Dw9f_IZw (7’28’’) (dostęp 1 X 2020 r.).

68 Żołnierze wspomagali milicjantów w zapewnieniu porządku podczas imprez sportowych z udziałem 
wielotysięcznej publiczności. Tak było na przykład 24 V 1968 r., kiedy to w zabezpieczeniu zakończenia 
XXI Wyścigu Pokoju na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie (90 tys. widzów) wzięło udział 500 żoł-
nierzy. Pełnili oni funkcje pomocnicze i nie mieli broni, ale ich udział został odnotowany w milicyjnej no-
tatce. Zob. Notatka I zastępcy komendanta stołecznego MO ds. Służby Bezpieczeństwa płk. Mariana Janic- 
kiego dotycząca przebiegu zajść na Stadionie Dziesięciolecia po zakończeniu XXI Wyścigu Pokoju w dniu 
24 maja 1968 r., Warszawa, 25 maja 1968 r. [w:] Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. II: Kronika 
wydarzeń, cz. 2, red. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2015, s. 669–671. Na temat 
zajść na Stadionie Dziesięciolecia zob. też P. Tomasik, Wstęp [w:] Marzec 1968…, t. II, cz. 2, s. XXVI.

69 Ludwik Stomma wspominał, że 13 IV 1967 r. w Warszawie doszło do „zadymy przekształcającej 
się stopniowo w regularne walki z milicją w całym centrum”, w które „wmieszali się […] zwykli chu-
ligani, aż obłoki gazu łzawiącego wisiały nad skrzyżowaniem [ulicy] Marszałkowskiej i [Alej] Jerozo-
limskich, a zacni obywatele uciekali, gdzie popadło” – L. Stomma, Loteria, „Polityka” 2012, nr 15.

70 Między innymi: w październiku 1965 r. wystąpił Cliff Richard z grupą The Shadows, w listopa-
dzie 1965 r. zespół The Animals, w marcu 1966 r. The Hollies oraz Lulu and The Luvvers, a w kwiet-
niu 1966 r. Billy Kramer and The Dakotas oraz The Artwoods. P. Zieliński, Scena rockowa w PRL, 
Warszawa 2005, s. 55–59; M. Jacobson, Tocząca się legenda Warszawy [w:] The Rolling Stones. War-
szawa ’67…, s. 16.
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narkotyków. Z powyższych powodów […] nie uzyskał pozwolenia na wjazd do Australii 
i Japonii”71. Decyzję tę uchylono 13 listopada 1979 r.72

Przemoc wielokrotnie towarzyszyła występom zespołu The Rolling Stones organizo-
wanym w latach sześćdziesiątych XX w. w Europie Zachodniej. Od 11 do 15 września 
1965 r. grupa reklamowana jako „Die härteste Band der Welt” odwiedziła RFN. Trasa 
koncertowa – realizowana pod patronatem magazynu dla nastolatków „Bravo”, promo-
wana sloganem: „Heißer geht’s nicht mehr” – rozpoczęła się na lotnisku w Düsseldorfie, 
gdzie na zespół oczekiwało pięć tysięcy fanów. Gdy młodzi ludzie wdarli się na jego 
teren, użyto wobec nich armatek wodnych. Stonesi koncertowali w Münster, Essen, 
Hamburgu, Monachium i Berlinie Zachodnim. W związku z ich występami doszło do 
incydentów i rozruchów. W Hamburgu było 31 rannych, a policja aresztowała 47 osób73.

71 AIPN, 1268/15048, Postanowienie o wpisaniu cudzoziemca do indeksu osób niepożądanych w PRL 
dotyczące M.P. Jaggera, 6 II 1973 r., k. 2. Informacje podane w uzasadnieniu postanowienia zaczerpnię-
to zapewne ze znajdującej się w aktach cudzoziemca dotyczących M. Jaggera notatki prasowej zatytuło-
wanej Zakaz wjazdu do Japonii dla Micka Jaggera (ibidem, k. 7). Sytuacja taka miała miejsce w styczniu 
1973 r. W aktach tych znajduje się też notatka z 2 II 1973 r., w której sporządzający ją starszy oficer Wy-
działu III Biura Paszportów i Dowodów Osobistych mjr Edward Witczak stwierdził, że „podczas pobytu 
w Polsce, przedstawiciele PAA Pagart nie mieli żadnych zastrzeżeń w stosunku do w[yżej] wym[ienionego], 
jak i również do pozostałych członków zespołu. Natomiast, jak wynika z uzyskanych informacji, jakiś 
dziennik warszawski w 1967 r. podawał, że Jagger był podejrzany o używanie narkotyków” (ibidem, k. 6).

72 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału V Biura Paszportów MSW do kierownika Wydziału III De-
partamentu Konsularnego MSZ, 13 XI 1979 r., k. 8. W piśmie tym znalazła się adnotacja o treści: „Jag-
ger Michael Philip […], artysta – muzyk – u nas zachowywał się poprawnie, wykreślić!”.

73 B. Wyman, R. Havers, op. cit., s. 202; plakat i reklama prasowa koncertu zespołu The Rolling Stones 
w Berlinie Zachodnim zob. B. Mrozek, Policing the Stones. Music and Violence in Berlin. The Transna-
tional Debates of the 1960s., https://journals.openedition.org/criminocorpus/6169 (dostęp 12 VI 2020 r.) –  
autor publikacji Bodo Mrozek przeprowadził w dokumentach archiwalnych zachodnioberlińskiej policji 
kwerendę dotyczącą tego wydarzenia; L. Sandgathe, 11. 9. 1965 am Düsseldorfer Flughafen. Mit Was-
serwerfer gegen Stones-Fans – „Die haben uns gejagt”, „Rheinische Post”, 11 IX 2017, https://rp-on-
line.de/nrw/staedte/duesseldorf/rolling-stones-1965-am-flughafen-duesseldorf-die-haben-uns-gejagt_
aid-17978663 (dostęp 1 X 2020 r.); J. Nyary, Hamburg vor 50 Jahren. Nach dem Konzert der Rolling 
Stones flogen die Steine, „Hamburger Abendblatt”, 19 IX 2015, https://www.abendblatt.de/hamburg/artic-
le205761501/Nach-dem-Konzert-der-Rolling-Stones-flogen-die-Steine.html (dostęp 1 X 2020 r.); montaż 
ujęć filmowych z trasy koncertowej zespołu w Niemczech, w tym fragmenty pokazujące zajścia uliczne 
i użycie armatek wodnych na lotnisku w Düsseldorfie: The Rolling Stones – Germany 1965, https://www.
youtube.com/watch?v=ynIz3Xmol9w (dostęp 15 VI 2020 r.); ujęcia filmowe z ulic Hamburga po wystę-
pach zespołu The Rolling Stones: Hamburg teenagers get into trouble with police after Britain’s Rolling 
Stones live preformance [tak w oryginale – P.T.], https://www.youtube.com/watch?v=GFRPjpHNK58 (do-
stęp 1 X 2020 r.). Działania policji w związku z dwoma koncertami Stonesów w Hamburgu 13 IX 1965 r. 
i wynikające z nich wnioski omówił na łamach czasopisma „Die Polizei” tamtejszy prezydent Policji dr Jür-
gen Frenzel. Według niego celem tej operacji miało być przede wszystkim „niedopuszczenie (za pomo-
cą środków psychologicznych) do zakłóceń, lokalizacja powstających awantur i dopiero w ostateczności 
zdecydowana represja”. Rejon wokół Ernst Merck Halle, gdzie odbywały się występy, został zamknięty 
dla ruchu kołowego, a właścicieli samochodów parkujących w okolicy skłoniono do zabrania ich stam-
tąd na czas imprezy. Na zewnątrz hali ustawiono bariery pozwalające utrzymać tłum w pewnej odległo-
ści od obiektu, oddzielić uczestników imprezy od osób bez biletów i zapewnić porządek przy wejściach. 
Zadbano o to, aby widzowie pierwszego koncertu nie zetknęli się z czekającymi na następny. Utworzo-
no też posterunki kontrolne, na których sprawdzano, czy widzowie nie mają przy sobie niebezpiecznych 
przedmiotów. Wewnątrz hali, oprócz służby porządkowej organizatora, znajdowało się 25 pracowników 
operacyjnych oraz policjanci służby zewnętrznej ubrani po cywilnemu. Za sceną rozmieszczono dwa plu-
tony mundurowych. Wśród policjantów ustawionych na zewnątrz znaleźli się funkcjonariusze z psami 
oraz na koniach. Miały ich wspierać samochody z megafonami i armatki wodne. Policjanci z kursu dla 
kandydatów na komisarzy, ubrani po cywilnemu jak uczestnicy imprezy i zachowujący się tak jak oni, 
mieli prowadzić rozpoznanie, identyfikować osoby agresywne i prowodyrów, a w wypadku zamieszek 
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W środę, 15 września 1965 r. Rolling Stonesi wystąpili w Berlinie Zachodnim. 
Koncert, na który sprzedano wszystkie 21 tys. biletów, odbył się pod gołym niebem 
w amfiteatrze Waldbühne, oddanym do użytku w 1936 r. w związku z igrzyskami olim-
pijskimi. Utrzymaniem spokoju miało się zająć 300 porządkowych, 357 policjantów 
(w tym część ubrana po cywilnemu) oraz 12 policjantów na koniach. Funkcjonariusze 
nie mieli kasków ani tarcz, ale towarzyszyło im 30 psów.

Impreza rozpoczęła się o godz. 20.00. Czas oczekiwania na pojawienie się na scenie 
Stonesów wypełniły występy zespołów: The Rackets, Team Beats Berlin, Die Rivets oraz 
Didi and His ABC-Boys, znanego z niemieckich adaptacji przebojów Beatlesów. Wejścia 
do amfiteatru były szturmowane przez kilka tysięcy osób, które chciały dostać się tam 
bez biletów. Policja kilkakrotnie użyła wobec nich pałek, ale i tak kilkaset takich osób 
wdarło się na widownię. W okolicy amfiteatru jeden z nastolatków został pogryziony 

wpływać dezintegrująco na tłum, odgrywać rolę przywódców oraz kierować go w kierunku uzgodnio-
nym wcześniej z dowództwem akcji. Oba koncerty Stonesów przebiegły „bez większych awantur”. Do 
incydentów doszło na zewnątrz hali. Około 150–200 „chuliganów na motorowerach” podjęło nieudaną 
próbę wzniecenia awantur, a tysiącosobowy tłum bez biletów zgromadzony przed wejściem chciał się 
dostać do środka. Na pół godziny przed drugim koncertem, na skrzyżowaniu w pobliżu głównego wej-
ścia do hali, zebrało się 1700 młodych ludzi zachowujących się „prowokacyjnie wobec policji”. Gdy po-
siadacze biletów weszli już na koncert, funkcjonariusze – w tym 12 policjantów na koniach – wspiera-
ni przez dwie armatki wodne przystąpili do rozproszenia tłumu. Tego samego dnia późnym wieczorem 
w Hamburgu jeszcze kilka razy doszło do prób wzniecania awantur. W podsumowaniu dr Frenzel wysoko 
ocenił efektywność wykorzystania funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu, pełniących służbę zarówno 
w hali, jak i na zewnątrz, oraz skuteczność policji konnej, która jednak nie powinna działać samodziel-
nie, ale razem z innymi policjantami. Z doświadczeń z akcji w Hamburgu wynikało, że policyjni moto-
cykliści mogą być wykorzystani nie tylko do regulowania ruchu i działań rozpoznawczych, lecz także 
do „oczyszczania ulic i placów”, rozbijania zwartego tłumu oraz ścigania grup awanturników. Według 
autora ogromne wrażenie na młodzieży robiło „przeraźliwe wycie ciężkich maszyn”, uzyskiwane przez 
policyjnych motocyklistów poprzez zdjęcie tłumików i mocne dociskanie gazu. „Znakomitym środkiem 
wzmagającym szybkość i skuteczność akcji” były armatki wodne, ale problemem okazała się zbyt ni-
ska pojemność zbiorników z wodą (3500 litrów), znacznie ograniczająca czas ich działania. Ważną rolę 
w każdej operacji policyjnej odgrywa dobrze działająca łączność radiowa, umożliwiająca z jednej stro-
ny szybkie przekazywanie informacji przez policjantów i pododdziały w terenie do centrum kierowania, 
a z drugiej zapewniająca sprawne i elastyczne dowodzenie. W przypadku wspomnianej akcji wystąpiły 
problemy techniczne z dostosowaniem sprzętu do sytuacji, w której był wykorzystywany, oraz z umie-
jętnościami obsługi tego sprzętu przez niektórych funkcjonariuszy. Policjanci przekazywali za mało in-
formacji z terenu objętego działaniami. Problemem był też brak łączności radiowej z załogami armatek 
wodnych. W ramach przygotowań do operacji w Hamburgu w związku z występami Stonesów zorganizo-
wano policyjną ekipę filmową, która 13 IX 1965 r. nakręciła film dokumentujący wydarzenia na ulicach 
miasta. Był on przydatny zarówno do celów procesowych, jak i szkoleniowych. W konkluzji dr Frenzel 
stwierdził: „Wystąpienia młodzieżowe oraz akcje policyjne jak w wypadku Rolling Stones są w zasa-
dzie czymś nowym. I chociaż powtarzają się od wielu lat, nie ma jak dotąd żadnych ogólnych wytycz-
nych dla policyjnej działalności w tych wypadkach. Nic nie mówi nam również o tym nauka o działalno-
ści policyjnej. Są to sytuacje nowe, które wymagają opracowania nowych metod postępowania i odwagi 
do przeprowadzania eksperymentów. Wiedza i praktyka muszą się połączyć, aby z nagromadzonych do 
tej pory doświadczeń można było wyciągnąć wnioski” – J. Frenzel, Zespół Rolling Stones w Hamburgu, 
„Służba MO” 1966, nr 6, s. 740–745 (przekład z czasopisma „Die Polizei” 1966, nr 3). Redakcja dwu-
miesięcznika „Służba MO”, wydawanego przez Oddział Szkolenia Komendy Głównej Milicji Obywatel-
skiej, uznała za celową publikację artykułów dotyczących doświadczeń policji niemieckiej „w zakresie 
zapobiegania i likwidacji różnego rodzaju ekscesów w związku z występami słynnych zespołów big-
-beatowych”, ponieważ „i w Polsce zdarzają się podobne zjawiska” (Od redakcji „Służby MO”, „Służ-
ba MO” 1966, nr 6, s. 734; zob. też przypis nr 83). W kontekście opisanych działań policji w Hamburgu 
zob. też policyjny film szkoleniowy dotyczący wydarzeń związanych z koncertami zespołu The Beatles 
w tym mieście 26 VI 1966 r. Public Domain Police Training Film, Beatles Concert, Hamburg, D, 1966, 
https://www.youtube.com/watch?v=wk6zk6Vd98s (dostęp 1 X 2020 r.).
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przez policyjnego psa. Po tym wydarzeniu młodzież przewróciła kilka samochodów. 
Policja użyła armatki wodnej i zatrzymała grupę awanturujących się młodych ludzi. 
Niespokojnie było też na widowni. Według źródeł policyjnych od godz. 21.10 atmosfera 
stawała się coraz bardziej napięta. W powietrze poleciały pierwsze petardy, widzowie 
rzucali też innymi przedmiotami: butami, butelkami, darnią. Stonesi zaczęli występ ok. 
godz. 21.30. Miał trwać pół godziny, ale po kilku minutach zespół musiał zejść ze sceny, 
na którą wtargnęło kilkudziesięciu fanów. Doszło do interwencji policji, która za pomocą 
pałek usunęła intruzów, umożliwiając po krótkiej przerwie kontynuowanie koncertu. 
W związku z tym, że rzucanie przedmiotami oraz odpalanie materiałów pirotechnicz-
nych przybierało na sile, a na widowni pogłębiał się chaos, po dwudziestominutowym 
występie Rolling Stonesi zeszli ze sceny i odjechali do hotelu. By dać do zrozumienia 
publiczności, że to już koniec imprezy, ok. godz. 21.50 organizatorzy zgasili światło. 
Na 15 minut Waldbühne pogrążyło się w ciemnościach. Część publiczności wpadła 
w panikę. Inni, zawiedzeni i sfrustrowani tak szybkim zakończeniem koncertu, przy-
stąpili do systematycznego niszczenia amfiteatru. Łamano ławki i barierki, wyrywano 
hydranty, niszczono latarnie i metalowe poręcze. Policjanci najpierw skoncentrowali się 
na wyparciu ze sceny i jej sąsiedztwa agresywnej młodzieży, która rzucała w kierunku 
funkcjonariuszy kawałkami ławek i butelkami. Później mundurowi przegrupowali 
siły i ok. godz. 22.15 rozpoczęła się – jak stwierdził policyjny raport – „ewakuacja 
Waldbühne przy użyciu pałek”. Próbowano też polewać ludzi na widowni wodą. Star-
cia policji z młodzieżą trwały godzinę i objęły też tereny wokół amfiteatru74. Około 

74 B. Mrozek, Policing the Stones. Music and Violence in Berlin…; idem, Die Rolling Stones und die 
„Aktion Steinschlag”, „Die Welt”, 10 VI 2014, https://www.welt.de/kultur/pop/article128890572/Die-Rol-
ling-Stones-und-die-Aktion-Steinschlag.html (dostęp 12 VI 2020 r.); M. Sontheimer, Rolling Stones 1965 
in Berlin: Jugendliche Fans zertrümmern die Waldbühne zu Kleinholz, „Berliner Zeitung”, 17 III 2018, 
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/rolling-stones-1965-in-berlin-jugendliche-fans-zertru-
emmern-die-waldbuehne-zu-kleinholz-li.48927 (dostęp 12 VI 2020 r.) – autor uznał, że „kariera Berlina 
jako miasta buntu zaczęła się od koncertu Rolling Stonesów”. Artykuł jest fragmentem książki M. Sonthei- 
mera, P. Wensierskiego, Berlin – Stadt der Revolte, Berlin 2018, s. 18–22; B. Maack, Legendäres Stones-
-Konzert. „Vier Stunden hat die Schlacht getobt”, „Der Spiegel”, 11 VII 2012, https://www.spiegel.de/
geschichte/rolling-stones-konzert-in-der-waldbuehne-a-947634.html (dostęp 12 VI 2020 r.). Jak wspomi-
nał jeden z uczestników wydarzeń Michael Mellenthin, tego wieczoru w Waldbühne były dwie frakcje: 
„Ludzie, którzy chcieli zobaczyć koncert, i garstka tych, którzy od początku zamierzali wszcząć awan-
turę”. Ralf Reinders, późniejszy członek grupy terrorystycznej Ruch 2 Czerwca, który dostał się na kon-
cert bez biletu, wspominał: „Po raz pierwszy widziałem ludzi zupełnie apolitycznych, którzy napraw-
dę wychodzili z siebie i walili w gliniarzy”. Według autora tej wypowiedzi starcia w amfiteatrze i jego 
okolicy trwały 4–5 godzin, ibidem; pełna relacja Ralfa Reindersa z wydarzeń w Waldbühne: R. Rein-
ders, R. Fritsch, Die Bewegung 2. Juni. Gespräche über Haschrebellen, Lorenzentführung, Knast, Ber-
lin–Amsterdam 1995, s. 14–15; archiwalne artykuły z dziennika „Der Tagesspiegel” z września 1965 r.: 
50 Jahre nach Konzert in der Waldbühne. Randale bei Rolling Stones: „Polizeihunde bissen Beatjün-
ger”, 15 IX 2015, https://www.tagesspiegel.de/berlin/50-jahre-nach-konzert-in-der-waldbuehne-ran-
dale-bei-rolling-stones-polizeihunde-bissen-beatjuenger/12317884.html (dostęp 12 VI 2020 r.); mate-
riał filmowy z koncertu w Berlinie (widownia, wtargnięcie widzów na scenę, zdemolowany amfiteatr, 
zniszczenia w jednym ze składów kolejki miejskiej S-Bahn, ujęcia zespołu na scenie pochodzą z jedne-
go z koncertów w Münster): The Rolling Stones at Waldbühne Berlin 1965, https://www.youtube.com/
watch?v=GOD6A6BNt2k (dostęp 15 VI 2020 r.); materiał telewizji NDR z komentarzem: Rolling Stones 
Waldbühne ’65 Review.avi, https://www.youtube.com/watch?v=-XM-tUB-Y58 (dostęp 15 VI 2020 r.); film 
pokazujący widownię, wtargnięcie widzów na scenę i zdemolowany amfiteatr: Rolling Stones Konzert 
in Berlin und Folgen 1965, https://www.youtube.com/watch?v=rUADfnMokMk (dostęp 15 VI 2020 r.). 
O ile autorzy opisujący berliński koncert Stonesów są zgodni, że trwał on ok. 20 minut, o tyle trudno 
ustalić, ile w tym czasie zespół wykonał piosenek. Jedni nie podają takiej informacji, inni wspominają 
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godz. 23.30 wracająca z koncertu młodzież, zaciągając hamulec bezpieczeństwa, zatrzy-
mała skład kolejki miejskiej S-Bahn na stacji Halensee i zdewastowała pociąg. 57 poli-
cjantów przy użyciu pałek w pół godziny wyparło z peronu ok. 1500 młodych osób75.

Według raportu policyjnego sporządzonego następnego dnia, w związku z wyda-
rzeniami w Waldbühne zatrzymano 89 osób, 61 poszkodowanym udzielono pierwszej 
pomocy, 28 osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej, rannych zostało 26 policjan-
tów, z których 6 hospitalizowano. Rany odniósł też koń policyjny. W amfiteatrze zo-
stało zniszczonych 80 proc. drewnianych ławek i 90 proc. drewnianych barier. Straty 
w Waldbühne wyceniono wstępnie na 300 tys. marek76. Obiekt ten po renowacji po-
nownie otwarto dopiero siedem lat później77. Zarówno w drodze na koncert, jak i po 
jego zakończeniu młodzież uszkodziła wiele wagonów kolejki S-Bahn. Bodo Mrozek 
podaje za raportem policyjnym, że zdemolowano jeden skład78, ale inne publikacje 
mówią o 17 składach S-Bahn, które zostały uszkodzone79.

Po opisanych wydarzeniach szef zachodnioberlińskiej policji domagał się wpro-
wadzenia zakazu koncertów muzyki beatowej, a pomysł ten poparł burmistrz miasta80. 
Z żądaniem zakazania w Berlinie w przyszłości „takich imprez niosących ryzyko 
zamieszek” wystąpił też związek policjantów81. Poseł Joachim Wolff z CDU (Unii 
Chrześcijańsko-Demokratycznej) zwrócił się do zachodnioberlińskiego senatu z inter-
pelacją, domagając się m.in. wyjaśnienia, czy senatorzy widzą możliwość zapobiegania 
takim wydarzeniom, do jakich doszło w Waldbühne, „czy zdaniem senatu takie wyda-

o trzech utworach (M. Sontheimer, op. cit.; 50 Jahre nach Konzert in der Waldbühne. Randale bei Rolling 
Stones: „Polizeihunde bissen Beatjünger”…), a jeszcze inni – o ośmiu: J. Weber, Stones-Konzert 1965 in 
der Waldbühne „Een Irrsinn war det”, 9 VI 2014, https://taz.de/Stones-Konzert-1965-in-der-Waldbue-
hne/!5040445/ (dostęp 15 IX 2020 r.); Ch. Chivi, Zeitzeuge bei Konzert vor 50 Jahren, Berlin: Als Rol-
ling-Stones-Fans die Waldbühne zerlegten, 16 IX 2015, https://www.shz.de/lokales/husumer-nachrichten/
berlin-als-rolling-stones-fans-die-waldbuehne-zerlegten-id10723356.html (dostęp 15 IX 2020 r.). Wyda-
no kilka bootlegów z nagraniami trasy koncertowej Stonesów w RFN we wrześniu 1965 r. Fragment jed-
nego z nich (The Rolling Stones In Action German Tour 1965, DAC 150, 2014), z ośmioma piosenkami 
nagranymi – jak twierdzi wydawca – podczas występu w Berlinie Zachodnim, umieszczono na portalu 
YouTube: The Rolling Stones – Live in Berlin 1965/09/15 – Audio (20’31’’), https://www.youtube.com/
watch?v=laeVPhbRERw (dostęp 15 IX 2020 r.).

75 50 Jahre nach Konzert in der Waldbühne. Randale bei Rolling Stones: „Polizeihunde bissen 
Beatjünger”…

76 B. Mrozek, Policing the Stones. Music and Violence in Berlin… Autor zastrzegł, że niektóre z po-
danych liczb trzeba było później zrewidować w górę. Ujęcia zdemolowanego amfiteatru znajdują się 
w materiałach filmowych wymienionych w przypisie nr 74.

77 M. Sontheimer, op. cit.; Waldbühne open-air stage, https://www.visitberlin.de/en/waldbuhne-open-
-air-stage (dostęp 15 IX 2020 r.).

78 B. Mrozek, Policing the Stones. Music and Violence in Berlin…
79 50 Jahre nach Konzert in der Waldbühne. Randale bei Rolling Stones: „Polizeihunde bissen Be-

atjünger”… W artykule o zajściach i ich skutkach z września 1965 r. dziennik „Der Tagesspiegel”, po-
wołując się na agencję ADN, dodał, że cztery z tych siedemnastu składów z powodu uszkodzeń mu-
siały zostać wycofane z eksploatacji. Dziennik informował też o zdemolowanych i przewróconych 
wokół Waldbühne prywatnych samochodach, skuterach i motorowerach, ibidem; M. Sontheimer, op. cit.; 
B. Maack, op. cit.; W. Kraushaar, Berliner Subkultur. Blues, Haschrebellen, Tupamaros und Bewegung 
2. Juni [w:] 1968 Handbuch zur Kultur – und Mediengeschichte der Studentenbewegung, ed. M. Klimke, 
J. Scharloth, Stuttgart 2007, s. 262. S-Bahn wzbudzała niechęć zachodnioberlińskiej młodzieży, ponie-
waż jej operatorem było przedsiębiorstwo państwowe z NRD Deutsche Reichsbahn.

80 B. Mrozek, Policing the Stones. Music and Violence in Berlin…
81 50 Jahre nach Konzert in der Waldbühne. Randale bei Rolling Stones: „Polizeihunde bissen Be-

atjünger”… Związek policjantów był zdania, „że świadectwem nieodpowiedzialności jest organizowa-
nie imprez wyłącznie dla zaspokojenia pragnienia sensacji, które służą promocji rozpasania i niepoha-
mowania młodych ludzi opętanych wolą destrukcji i narażaniu ich na masową psychozę”, ibidem.
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rzenia są atrakcją Berlina”, czy funkcjonariusze policji są po to, by „byli wystawiani 
przez określoną stronę na pastwę podburzonej tłuszczy”82. Podczas debaty w zachod-
nioberlińskiej Izbie Deputowanych, toczącej się 23 września 1965 r., m.in. dociekano, 
czy należało – biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenie – nie dopuścić do koncertu. 
Przedstawiciel liberałów opowiadał się przeciwko takiemu rozwiązaniu, ponieważ –  
jego zdaniem – państwo powinno zakazywać jak najmniej. Socjaldemokratyczny 
senator do spraw młodzieży i sportu mówił, że w szalonych latach dwudziestych 
on też „oddawał się dziwnym tańcom”, a jego rodzice nie mogli zrozumieć takiego 
zachowania. Sprawa koncertu Stonesów stała się pretekstem do debaty nad polityką 
w dziedzinie bezpieczeństwa i koncepcjami wychowania młodzieży promowanymi 
przez poszczególne partie. Na koniec w głosowaniu odrzucono propozycję wprowa-
dzenia zakazu organizowania podobnych imprez w przyszłości83.

Ze wzburzeniem na wydarzenia w Waldbühne zareagowała prasa wschodniober-
lińska. W dzienniku „Neues Deutschland”, centralnym organie SED, można było 
przeczytać: „Fachowo zainscenizowana masowa histeria nigdy nie służy młodzieży, 
ale raczej przygotowaniu do wojny. Bitwa w Waldbühne ma na celu przygotowanie 
do bitew zagrażających życiu. Otumanione umysły i naga przemoc zawsze były 
najlepszymi sprzymierzeńcami tych, którzy wpędzili niemiecką młodzież w dwie 
wojny światowe”84.

Półtora roku później Rolling Stonesi ponownie przyjechali do RFN. Od 29 marca 
do 1 kwietnia 1967 r. wystąpili na koncertach w Bremie, Kolonii, Dortmundzie i Ham-
burgu. Tym razem nie doszło do żadnych zajść, choć w innych krajach, które odwiedzili 
Stonesi podczas tego tournée, przy okazji ich koncertów dochodziło do zamieszek85.

Zespół przyleciał do Zurychu 14 kwietnia 1967 r. Do rozpędzenia zebranej na lotnisku 
młodzieży witającej członków grupy straż pożarna użyła armatek wodnych86. Koncert, który 

82 Ibidem.
83 B. Mrozek, Policing the Stones. Music and Violence in Berlin… Zamieszki towarzyszące występom 

zespołu The Rolling Stones w RFN i Berlinie Zachodnim we wrześniu 1965 r. wywołały dyskusję, w trak-
cie której szukano odpowiedzi na pytanie o ich przyczyny oraz zastanawiano się, jakie należy wyciągnąć 
z nich wnioski. Jednym z głosów w tej dyskusji był artykuł dr. Waltera Beckera, zamieszczony w zachod-
nioniemieckim czasopiśmie „Die Polizei”. W kontekście tematu niniejszego artykułu tekst ten zasługuje 
na uwagę, ponieważ jego tłumaczenie zostało opublikowane w dwumiesięczniku „Służba MO”. Autor ar-
tykułu uważał, że podczas koncertów muzyki beatowej ich uczestnikom „nie chodzi na ogół o samą mu-
zykę, która często przechodzi w zbiorowy hałas […]. Dominujące jest tu pragnienie wspólnego przeżycia, 
atmosfera przed spektaklem i po nim oraz emocje, które daje tego rodzaju impreza”. Zachowanie pub-
liczności podczas koncertów postrzegał jako „masową histerię”. Uznał, że ich uczestnicy popadają w stan 
„podniecenia i ekstazy”. Powoduje to zanik hamulców wewnętrznych, „na skutek czego zachowanie mło-
dych ludzi przybiera formy występujące u ludów prymitywnych”. Masową psychozę ogarniającą publicz-
ność i prowadzącą „do wybryków” porównał do zjawiska społecznego określanego jako taniec św. Wita 
(„gdy ludzi ogarniało szaleństwo odbierające im w końcu zdolność  myślenia”). Według dr. Beckera głów-
ną przyczyną wpływającą na masowe uczestnictwo młodzieży w koncertach muzyki beatowej i wszczy-
nanie na nich awantur był brak innych „możliwości pełnego wyżycia się” (szczególnie w przypadku mło-
dzieży z dużych miast), określany też przez autora jako brak możliwości „wyładowania” przez młodych 
ludzi „nagromadzonej energii witalnej”. By temu zaradzić, instytucje odpowiedzialne za wychowanie mło-
dzieży powinny umożliwić jej zdrowy wysiłek fizyczny. Autor artykułu był przeciwnikiem prewencyjne-
go zakazu koncertów muzyki beatowej, postulował natomiast uniemożliwienie w nich udziału młodzieży 
poniżej 18 roku życia. W. Becker, Policyjne i społeczno-pedagogiczne wnioski z big-beatowych zamieszek 
młodzieżowych, „Służba MO” 1966, nr 6, s. 734–739 (przekład z czasopisma „Die Polizei” 1966, nr 3).

84 Cyt. za B. Maack, op. cit.
85 B. Wyman, R. Havers, op. cit., s. 268.
86 Film pokazujący powitanie Stonesów na lotnisku, użycie armatek wodnych, fragment konferen-

cji prasowej i odjazd samochodu z członkami zespołu udającymi się na koncert: Die Rolling Stones in 



238

H
is

to
r

ia
Paweł Tomasik

zgromadził 12 tys. osób, odbył się w Hallenstadion w dzielnicy Oerlikon. Do utrzymania 
porządku skierowano ok. 400 policjantów. Ze względów bezpieczeństwa scena miała 
wysokość prawie pięciu metrów. Impreza rozpoczęła się o godz. 20.15, ale przez ponad 
półtorej godziny grali i śpiewali lokalni wykonawcy, wśród nich zespół Les Sauterelles, 
uznawany za szwajcarski odpowiednik The Beatles. Tuż przed godz. 22.00 perkusista 
Stonesów Charlie Watts dał sygnał do rozpoczęcia występu. Rozległy się dźwięki utworu 
The Last Time. Po ok. 45 sekundach zespół zamilkł, ponieważ na scenę wspiął się jeden 
z fanów i zaatakował Micka Jaggera. Kilkanaście sekund później Rolling Stonesi wznowili 
występ. Od początku koncertowi towarzyszył entuzjazm słuchaczy. Wiele osób wstawało 
ze składanych krzeseł i tańczyło. Chwilami krzyk i wrzawa na widowni zagłuszały mu-
zykę, co było też spowodowane zbyt słabym nagłośnieniem. Po półgodzinnym występie 
i ostatnich dźwiękach (I Can’t Get No) Satisfaction rozpoczęły się zamieszki. „Koniec 
koncertu. Wybucha bitwa. To, co państwo słyszą, to krzesła, które z furią są rozbijane 
w drzazgi” – relacjonował reporter na antenie rozgłośni Beromünster, odtwarzając nagra-
nia z odgłosami tego, co się działo po zakończeniu występu. Młodzież zniszczyła ścianki 
ze sklejki w pobliżu sceny i dziesiątki składanych krzeseł. Do akcji przystąpili policjanci, 
którzy używając pałek, próbowali opanować sytuację. By utrzymać tłum w ryzach, spro-
wadzono armatki wodne. W następnych dniach prasa szwajcarska pisała o „wandalach”,  
zamieszkach, które przybrały „poważne formy”, i „rejwachu z piekła rodem”87. Symbolem 
pierwszego występu Stonesów w Szwajcarii stały się połamane krzesła88.

Zürich (1967), SRF Archiv, https://www.youtube.com/watch?v=jHd-hVrMTFQ (dostęp 12 VI 2020 r.); 
reportaż telewizji SRF na temat pobytu Stonesów w Zurychu z wykorzystaniem archiwalnego materia-
łu filmowego i fotograficznego (ukazującego m.in. użycie armatek wodnych na lotnisku i halę po zakoń-
czeniu występu): Rolling Stones sorgen für Probleme in Zürich (10vor10), https://www.srf.ch/play/tv/
news-clip/video/rolling-stones-sorgen-fuer-probleme-in-zuerich-10vor10?urn=urn:srf:video:b33dcece-
-40df-4938-89a9-43ed8940b529 (dostęp 12 VI 2020 r.). Materiał filmowy z występu Stonesów wy-
korzystany w tym programie (zespół na scenie, ujęcia widowni) nie pochodził z koncertu w Zurychu.

87 B. Grossrieder, Düde Dürst, die Stones und die Stühle, „Neue Zürcher Zeitung”, 11 IV 2017, 
https://www.nzz.ch/zuerich/rolling-stones-1967-in-zuerich-drummer-duerst-die-stones-und-die-stuehle-
-ld.1085402?reduced=true (dostęp 15 VI 2020 r.); Ch. Oerlich, Die Rolling Stones in Zürich – Verbote 
der 68er-Revolution?, „Südkurier”, 12 IV 2017, https://www.suedkurier.de/ueberregional/kultur/Die-Rol-
ling-Stones-in-Zuerich-Verbote-der-68er-Revolution;art10399,9215680 (dostęp 15 VI 2020 r.); D.M. Iten, 
Der Beginn der Jugendunruhen. Vor 50 Jahren: Rolling-Stones-Fans schlagen Stühle zu Kleinholz, SRF, 
15 IV 2017, https://www.srf.ch/news/regional/der-beginn-der-jugendunruhen-vor-50-jahren-rolling-stones-
-fans-schlagen-stuehle-zu-kleinholz (dostęp 15 VI 2020 r.); nagranie koncertu Stonesów w Zurychu: The 
Rolling Stones – Live Hallenstadion, Zurich, Switzerland – 14th April 1967, https://www.youtube.com/
watch?v=AEyIpJ3nUo4 (dostęp 15 VI 2020 r.); fragment relacji z koncertu The Rolling Stones w Zury-
chu nadany w audycji Radia Beromünster 16 IV 1967 r.: Les Sauterelles im Vorprogramm Stones Konzert 
1967 mov, https://www.youtube.com/watch?v=7eomaY0PF-U (dostęp 15 VI 2020 r.); fotografia ukazują-
ca mężczyznę, który wtargnął na scenę, ciągnącego Micka Jaggera za ubranie zob. The Rolling Stones – 
AP Newswire Photo, April, 14th 1967, http://therollingstonesbrianjonesyears.blogspot.com/2013/09/the-
-rolling-stones-ap-newswire-photo.html (dostęp 15 VI 2020 r.); po latach Mick Jagger wspominał: „Kiedy 
śpiewałem, skoczył na mnie jeden z dwunastu tysięcy fanów, którzy tam byli. W jednej chwili wszyscy 
przestali grać. Potem ktoś z obsługi zdjął go ze mnie, a ja po prostu wstałem z podłogi i dalej robiłem swo-
je. Wyprowadzono nas, gdy tylko skończyliśmy grać. Wtedy wybuchły regularne zamieszki” – M. Jagger, 
K. Richards, Ch. Watts, R. Wood, The Rolling Stones 50 lat, Warszawa 2012, s. 162.

88 Rolling Stones sorgen für Probleme in Zürich (10vor10)…, fotografie i ujęcia filmowe zniszczo-
nych krzeseł w Hallenstadion (od 3’10” do 3’30”). Cztery spośród tych krzeseł trafiły do Muzeum Naro-
dowego w Zurychu jako eksponaty, gdzie zostały starannie opisane: „Składane krzesła z Hallenstadion 
w Zurychu, wyprodukowane przez fabrykę mebli Horgenglarus około 1960 r., drewno bukowe, lakiero-
wane. Na legendarnym koncercie Rolling Stonesów 14 kwietnia 1967 r. doszło […] do zamieszek. Pub-



239

H
isto

r
ia

Działania Milicji Obywatelskiej… 

Po koncercie radny Zurychu Werner Strebel złożył interpelację, w której określił 
to wydarzenie jako „burzliwą orgię”. Wyraził też zaniepokojenie, że miasto finan-
sowo wsparło ten „przejaw masowej histerii” i oddelegowało do ochrony koncertu 
policję. Rada miejska zareagowała spokojnie: „Do takich gościnnych występów 
muzycznych, wywołujących sensację gwiazd, nie należy przykładać większej wagi, 
niż na to zasługują”89.

Przedstawione wydarzenia towarzyszące koncertom zespołu The Rolling Stones 
w Warszawie, Berlinie Zachodnim i Zurichu pokazały, że w latach sześćdziesiątych 
XX w. koncert rockowy był nową formułą widowiska muzycznego określoną przez 
gatunek granej muzyki, masowe uczestnictwo młodzieży oraz nowe formy reakcji 
i ekspresji widowni. Formuła ta wymagała odpowiedniej organizacji, infrastruktury, 
logistyki oraz dostosowanej do niej taktyki działań policji90.
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-w-peerelowskiej-Warszawie (dostęp 25 IV 2020 r.).

Waldbühne open-air stage, https://www.visitberlin.de/en/waldbuhne-open-air-stage (dostęp 
15 IX 2020 r.).
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S t r e s z c z e n i e

W czwartek, 13 kwietnia 1967 r. na dwóch koncertach w Warszawie wystąpił zespół The Rolling 
Stones. Jest to ważne wydarzenie w dziejach muzyki rozrywkowej i kultury masowej w Polsce. Ar-
tykuł jest poświęcony działaniom podjętym przez Milicję Obywatelską w związku z tymi koncertami 
oraz przedstawia genezę, przebieg i skutki zamieszek towarzyszących występom zespołu. Autor 
wykorzystał nieznane dokumenty z Archiwum IPN, wspomnienia, artykuły prasowe, publikacje 
internetowe, materiały filmowe, nagrania dźwiękowe i fotografie. W artykule zamieszczono skan 
notatki komendanta MO m.st. Warszawy płk. Henryka Słabczyka z 14 kwietnia 1967 r. dotyczącej 
opisanych w tekście wydarzeń oraz jej tłumaczenie na język angielski. Wydarzenia w Warszawie zo-
stały ukazane na tle dwóch innych przypadków zamieszek, do których doszło w związku z występami 
Stonesów w Berlinie Zachodnim (15 września 1965 r.) i Zurychu (14 kwietnia 1967 r.). Ponieważ 
cechą charakterystyczną opowieści o pierwszej wizycie zespołu The Rolling Stones w Polsce jest 
obecność w nich zarówno faktów, jak i plotek czy mitów, w artykule wyjaśniono też genezę oraz 
przedstawiono recepcję i współczesne funkcjonowanie słynnej, wielokrotnie powtarzanej historii 
dotyczącej kupienia przez członków zespołu za uzyskane wynagrodzenie wagonu polskiej wódki.

Słowa kluczowe: The Rolling Stones, Milicja Obywatelska, koncerty, zamieszki, zajścia, Sala 
Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Waldbühne w Berlinie, Hallenstadion w Zurychu.

S u m m a r y

On Thursday, 13 April 1967, The Rolling Stones played two concerts in Warsaw. This is an 
important event in the history of popular music and mass culture in Poland. The article is devoted 
to the actions taken by the Citizens’ Militia in connection with these concerts and also presents the 
background, proceedings and consequences of the riots that accompanied the band’s performances. 
The author used little known documents from the INR Archive, memoirs, press articles, Internet 
publications, film materials, sound recordings and photographs. The article includes a scanned 
copy of a memo dated 14 April 1967 from Col. Henryk Słabczyk, commanding officer of the MO 
in Warsaw, concerning the events described in the text and its translation into English. The events 
in Warsaw are shown against the background of two other incidents of rioting that occurred in con-
nection with the Stones’ performances in West Berlin (15 September 1965) and Zurich (14 April 
1967). Since stories about the first visit of the Rolling Stones to Poland are characterized by the 
presence of facts, rumours and myths alike, the article also explains the background and presents 
the reception and contemporary functioning of the famous and oft-repeated story about the band 
members buying a wagon of Polish vodka with their earnings.

Keywords: The Rolling Stones, Citizens’ Militia, concerts, riots, happenings, Congress Hall at 
the Warsaw Palace of Culture and Science, Waldbühne in Berlin, Hallenstadion in Zurich.
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Marzec 1968  
na Uniwersytecie Marii Curie-

-Skłodowskiej w Lublinie – 
przebieg, sankcje i następstwa

Wystąpienia studenckie zapoczątkowane na Uniwersytecie Warszawskim po 
zdjęciu z programu Teatru Narodowego dramatu Adama Mickiewicza Dziady, 
a następnie relegowaniu z uczelni studentów Adama Michnika i Henryka 

Szlajfera, doczekały się obfitej literatury. W przestrzeni publicznej funkcjonuje ponad 
70 publikacji książkowych z pracami Jerzego Eislera na czele1 oraz kilkaset artykułów 
rozproszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Na szczególną uwagę zasłu-
gują publikacje wspomnieniowe uczestników wydarzeń, które ukazały się w ostatnich 
latach2. W tym kontekście należy odnotować wydawnictwo inicjatorów i uczestników 
wydarzeń marcowych w Lublinie, chociaż ich stwierdzenie, że organizacja manifestacji 
studenckich była wyłącznym dziełem studentów polonistyki, nie do końca jest słuszne3. 
Pamiętniki, dzienniki i relacje – spisywane w różnych okresach przez uczestników bądź 
świadków interesujących nas wydarzeń – zajmują poczesne miejsce wśród źródeł. Często 
jednak tego rodzaju materiały są obciążone subiektywnym postrzeganiem rzeczywisto-
ści, dlatego wtedy są cenne, jeśli zostały umiejętnie wykorzystane i skonfrontowane 

1 J. Eisler, Marzec 1968: geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991; idem, Marzec’68, War-
szawa 1995 oraz idem, Polski rok 1968, Warszawa 2006. Należy ponadto wskazać: Marzec 1968 w do-
kumentach MSW, t. I–II, cz. 1–2, red. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008–2009, 
2015, a także P. Osęka, Marzec ’68, Kraków 2008. 

2 Zob. m.in.: P. Osęka, My, ludzie z Marca: autoportret pokolenia ’68, Warszawa 2015; E. Winnic- 
ka, C. Łazarewicz, 1968. Czasy nadchodzą nowe, Warszawa 2018; Marzec 1968: fakty, wydarzenia, in-
terpretacje, red. A. Czwołek, S. Galij-Skibińska, W. Polak, Toruń 2018; Marzec ’68. Przyczyny i następ-
stwa, red. M. Kubasik, M. Żak, Legnica 2018, gdzie zebrano kilkanaście publikacji przedstawiających 
wydarzenia w poszczególnych regionach i środowiskach. 

3 Marzec ’68 w Lublinie, red. W. Fronczek, S. Kieroński, S. Rogala, Lublin 2018.
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z innymi przekazami. Poszerzają wówczas wiedzę o faktach nieodnotowanych przez 
oficjalne dokumenty.

Przez długie lata historiografia Marca ’68 skupiała się na wydarzeniach centralnych, 
zwłaszcza że dość szybko zasadnicze cele przyświecające wystąpieniom studentów war-
szawskich zostały zawłaszczone przez władze państwowe i partyjne, które przypisały im 
charakter walki z przedstawicielami narodu żydowskiego w strukturach państwa, partii 
i wojska. Ten aspekt do dziś przeważa w dyskusjach nad fenomenem wystąpień studenc-
kich, które w ciągu kilku dni objęły środowiska uniwersyteckie niemal w całym kraju.

Przewidując taki rozwój wydarzeń, sekretarze wszystkich komitetów wojewódzkich 
PZPR otrzymali pismo podpisane przez kierownika Wydziału Organizacyjnego KC 
PZPR Edwarda Babiucha i kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR Andrzeja 
Werblana, w którym informowano o wydarzeniach w Warszawie oraz instruowano, jak 
należy postępować i zapobiegać ewentualnym wystąpieniom studenckim na własnym 
terenie. To tłumaczy, dlaczego tak szybko i w sposób zorganizowany pojawiał się 
tzw. aktyw robotniczy wspomagający milicję i pododdziały ZOMO.

Wiadomości o zamieszkach w Warszawie błyskawicznie dotarły do Lublina – miasta 
dwóch uniwersytetów (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej), dwóch akademii (Medycznej i Rolniczej) oraz Wyższej Szkoły In-
żynierskiej. Jednak specyfika regionu, czyli jego rolniczy charakter z przeważającą liczbą 
małych i średnich gospodarstw, w decydujący sposób kształtował przekrój społeczny 
studentów. Wprawdzie – jak w każdej takiej społeczności – istniała grupa studentów 
„niepokornych” i bardziej wyrobionych politycznie, ale w całej zbiorowości nie byli 
oni grupą widoczną. To dlatego w środowisku lubelskim manifestacje studenckie trwały 
krótko – 3–4 dni i zostały spacyfikowane przez siły interwencyjne MO i ZOMO, którym 
pomagał aktyw robotniczy, przy braku większych reakcji ze strony władz uczelni wyż-
szych4, uczelnianej organizacji partyjnej i niektórych działaczy organizacji studenckich.

Lubelskie wydarzenia marcowe zostały wprowadzone do historiografii referatem 
Małgorzaty Chomy-Jusińskiej przedstawionym na sesji naukowej zorganizowanej 
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie 6 marca 2003 r. i opub-
likowanym w następnym roku5. Wykorzystując dostępne już materiały zgromadzone 
w archiwum IPN i Archiwum Państwowym w Lublinie, omówiła po raz pierwszy na 
szerszym tle przebieg studenckich wystąpień marcowych oraz atmosferę panującą 
w lubelskich zakładach pracy, umiejętnie sterowaną przez czynniki partyjne w celu 
wzniecania nastrojów antyżydowskich.

Do ustaleń autorki nawiązał też Marcin Kruszyński w publikacji poświęconej Uni-
wersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej. Szczególnie cenne są spostrzeżenia autora 
dotyczące ogólnej atmosfery utrzymującej się na poszczególnych wydziałach w związ-
ku z upowszechnionym już schematem interpretacji wydarzeń marcowych, zgodnym 
z wytycznymi organów partyjnych. Interesujący jest też wątek osobistej postawy rektora 
Grzegorza L. Seidlera, odpowiedzialnego za zachowanie studentów UMCS, która nie 

4 Na przykład rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Alfred Jahn poparł wiec studencki, co przy-
płacił utratą stanowiska. Kronika zajść w środowisku akademickim na Uniwersytecie Wrocławskim, oprac. 
E. Kłapcińska, „Przegląd Uniwersytecki” 2018, nr 1, s. 58–63.

5 M. Choma-Jusińska, Lublin [w:] Oblicza Marca 1968, red. K. Rokicki, S. Stępniak, Warszawa 
2004, s. 141–164. 
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satysfakcjonowała czynników partyjnych i chociaż nie wypowiadano tego oficjalnie, 
to jednak osłabiła jego pozycję w partii6.

Ten wątek rozwinęli autorzy monografii jubileuszowej, przygotowanej na siedem-
dziesięciolecie UMCS, przytaczając dyskusję toczącą się podczas posiedzenia Egze-
kutywy KW PZPR. Jej członkowie uznali postawę rektora za niedostateczną wobec 
zaistniałej sytuacji, podkreślali słabość kadry naukowo-dydaktycznej, która dopuściła 
do wystąpień studenckich, i kontestowali zbyt łagodne kary nałożone na poszczegól-
nych studentów7.

Jednak mimo ogólnej wiedzy o wydarzeniach marcowych na UMCS warto raz 
jeszcze wrócić do tamtych dni, albowiem wraz z upływem czasu z jednej strony zacie-
ra się pamięć o uczestnikach i ich roli w buncie studenckim, a z drugiej – tworzy się 
tzw. legenda kombatancka, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w zachowanych 
dokumentach. Ważnym też elementem, o którym z reguły nie wspomina się w kontekście 
Marca, są konsekwencje, które spadły na uczelnie wyższe. Nowa ustawa o szkolnictwie 
wyższym i zmiany, które wprowadzała, miały zapewnić spokój i wyeliminować podobne 
wystąpienia w przyszłości.

Pierwsze informacje o wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim dotarły do 
Lublina już 9 marca w godzinach popołudniowych. W domach akademickich, pobliskiej 
Chatce Żaka oraz niektórych budynkach dydaktycznych pojawiły się ulotki nawołujące 
do zorganizowania 11 marca wiecu popierającego studentów warszawskich8. W nocy 
z 9 na 10 marca włamano się do lokalu radia akademickiego, znajdującego się w Domu 
Studenckim „Amor”, i nastawiono je na odbiór Radia Wolna Europa. Rano 10 marca, 
po uruchomieniu w pokojach głośników, przez około 10 minut studenci mogli słuchać 
nadawanej z Monachium audycji poświęconej wydarzeniom warszawskim. Jeszcze 
tego samego dnia zatrzymano cztery osoby, które kolportowały ulotki nawołujące 
do wiecu. Byli to: Agnieszka Fus – studentka II roku ekonomii9, Barbara Stępień – 
studentka IV roku prawa, oraz Mirosław Nowak10 i Władysław Pastuszuk – studenci 
II roku prawa. Obie studentki oraz Mirosław Nowak zostali ukarani przez kolegium 
karno-administracyjne w Lublinie wysoką grzywną (2400–3000 zł) z możliwością 
zamiany na 60–90 dni aresztu. Studentki dodatkowo zawieszono w prawach studenta: 
Agnieszkę Fus na jeden semestr studiów, a Barbarę Stępień na dwa semestry (jesienią 
skrócono jej okres zawieszenia do jednego semestru)11.

6 M. Kruszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944–1989. Zarys dziejów uczelni 
w warunkach PRL, Lublin 2015, s. 229–245. Temat Marca ’68 w Lublinie poruszył także Tomasz Czar-
nota. Zob. T. Czarnota, Wydarzenia marcowe 1968 r. w świetle akt proweniencji PZPR-owskiej z zasobu 
Archiwum Państwowego w Lublinie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12, 
s. 109–130. 

7 J. Wrona, Z. Zaporowski, 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia z dzie-
jów Uczelni, Lublin 2015, s. 170–172.

8 Ujawniono ogółem 48 ulotek, które nie zachowały się, a ich treść znamy z zestawienia przygoto-
wanego dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Zamieszczono je w aneksie (dokument nr 2).

9 Agnieszka Fus swoje przeżycia związane z aresztowaniem opisała we wspomnieniu Z sali wykła-
dowej do celi więzienia [w:] Marzec ’68 w Lublinie…, s. 247–251.

10 Mirosław Nowak szczegóły swojego „marcowego” życiorysu przekazał w marcu 2018 r. na ręce 
Zbigniewa Włodzimierza Fronczka. Zob. List Mirosława Nowaka do Zbigniewa Włodzimierza Froncz-
ka napisany w 50. rocznicę wydarzeń Marca ’68 [w:] Marzec ’68 w Lublinie…, s. 271–275. W liście po-
twierdził, że sporządzali ulotki wraz z kolegą Władysławem Pastuszukiem. 

11 AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. S 93, s. 7.
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Do wyciągnięcia konsekwencji wobec kolportujących ulotki rektor Grzegorz L. Seid- 
ler zobowiązał się podczas przedpołudniowego posiedzenia Sekretariatu KW PZPR 
w dniu 11 marca. Pokrótce nakreślił też na nim obraz sytuacji w środowisku studenckim 
UMCS, co warto przytoczyć, bo dość trafnie ocenił rolę działających tu organizacji 
młodzieżowych: „Sytuacja wśród studentów UMCS jest trudna, ale mamy w miejscach 
skupisk studentów również pracowników naukowych, co ułatwi nam przeciwdziałanie 
wszelkim nieodpowiedzialnym elementom. Do Chatki Żaka przychodzi wielu studen-
tów z innych uczelni, m.in. z KUL. Od wielu miesięcy zbiera się tam pewna grupa 
studentów, która ciągle prowadzi plotkarskie dyskusje. Sytuacja w szerszym środowisku 
studenckim nie jest zła, ale trzeba być czujnym, aby nie doszło do ekscesów. Był wy-
padek, że włączono do sieci radiowęzła Wolną Europę. Nie mamy rozeznania, kto to 
zrobił12. Aktyw ZMS na uczelni jest bardzo słaby i na jego pomoc trudno liczyć. Trochę 
lepszy mamy aktyw ZSP, ale też nie jest przygotowany do akcji wyjaśniającej. Groźny 
dla naszego środowiska jest zamierzony przyjazd w tym tygodniu kilkunastu teatrów 
studenckich na tzw. Studencką Teatralną Wiosnę. Trzeba nam zachować spokój”13.

Podczas tego samego posiedzenia ówczesny I sekretarz KW PZPR w Lublinie 
Władysław Kozdra zalecił, aby Komitet Miejski PZPR przygotował rezerwę ORMO 
oraz aktyw robotniczy na wypadek, gdyby doszło do jakichkolwiek zamieszek. Dlatego 
studenci zostali tak sprawnie zatrzymani w swoim marszu na plac Litewski, do którego 
doszło następnego dnia, czyli 11 marca.

Tego dnia (poniedziałek) ok. godz. 14.00 nieopodal pobliskich akademików i Chatki 
Żaka zebrało się blisko 2000 osób. Na hasło „Idziemy na Krakowskie Przedmieście” 
uformował się pochód, który w tym kierunku ruszył dawną ulicą Nowotki (dziś: Ra-
dziszewskiego). Podczas marszu wznoszono hasła „Popieramy studentów warszaw-
skich!”, „Chcemy powrotu  Dziadów!”, a także trochę nie na temat: „Amerykanie 
precz z Wietnamu!” i „Amerykanie do Wietnamu!”. Na wysokości Domu Nauczyciela 
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zastąpił studentom drogę aktyw robotniczy 
wspomagany przez pluton milicjantów z miejscowego garnizonu. W trakcie interwencji 
kilku studentów zostało pobitych, kilkoro zatrzymano, a dwoje (Bożena Nerlo, studentka 
III roku fizyki, oraz Zbigniew Fronczek, student II roku polonistyki) postawiono przed 
kolegium karno-administracyjnym w Lublinie. Podobnie jak zatrzymane wcześniej oso-
by, otrzymali grzywny po 2000 zł z możliwością zamiany na 60 dni aresztu14. Wszyscy 
ci studenci decyzją rektora Seidlera zostali dodatkowo zawieszeni w prawach studenta 
od 13 marca 1968 r. do odwołania.

Wykaz studentów UMCS zatrzymanych w związku z aktywnym udziałem „w nie-
legalnym zgromadzeniu” w dniu 11 marca 1968 r. w Lublinie, sporządzony przez KW 
MO w Lublinie (znak: G-388/68), zebrano w tabeli nr 1. Pominięto rubrykę, w której 
były podane: miejsce zamieszkania studentów i dane o rodzicach, takie jak: miejsce 
pracy, zajmowane stanowisko i przynależność partyjna.

12 Przez wiele lat mylnie uważano, że stał za tym student polonistyki Stanisław Kieroński – wice-
przewodniczący Rady Mieszkańców Bloku „A” i kierownik Redakcji Literackiej Radia Akademickie-
go. AUMCS, Akta studenckie, sygn. H 42/33, b.p. 

13 APL, Akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 51/V/124, s. 49. 
14 W przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy na zapłacenie grzywny aktywnie uczestniczyli adiunkci, 

m.in. Urszula Kowalska i Zdzisław Jastrzębski. Z. Fronczek, Mój marzec, „Wiadomości Uniwersyteckie” 
1993, nr 2, s. 9. Pamięci dr. Zdzisława Jastrzębskiego i jego postawie poświęcił wspomnienie Stanisław 
Kieroński. Zob. S. Kieroński, Aby podnieść pamięć [w:] Marzec ’68 w Lublinie…, s. 171–178. 
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Tabela nr 1. Wykaz studentów zatrzymanych 11 marca 1968 r.

Lp.
Personalia

i pochodzenie  
społeczne 

Wydział/ 
kierunek, rok  

studiów
Zarzut

1. Fronczek Zbigniew
(robotnicze) Polonistyka, II rok

Brał aktywny udział w pochodzie 
z okrzykiem „Precz z cenzurą”, nawo-
ływał do dalszej manifestacji i przejścia 
do centrum miasta 

2. Fus Agnieszka
(chłopskie) Ekonomia, II rok

W dniu 10 III 1968 r. została zatrzyma-
na przez funkcjonariusza MO w czasie 
naklejania ulotek przy ul. Langiewicza

3. Hałaczkiewicz Stanisław 
(inteligenckie) Prawo, I rok W dniu 11 III 1968 r. brał udział w nie-

legalnym zgromadzeniu

4. Kowalski Bronisław
(inteligenckie) Polonistyka, I rok W dniu 11 III 1968 [r.] brał udział 

w nielegalnym zgromadzeniu 

5. Łasica Jadwiga
(inteligenckie) Polonistyka, V rok

W dniu 11 III [19]68 [r.] w Lublinie 
brała udział w nielegalnym zgroma-
dzeniu

6. Moniak Maria
(inteligenckie) Polonistyka, V rok

W dniu 11 III [19]68 [r.] w Lublinie 
brała udział w nielegalnym zgrupo-
waniu

7. Neczaj-Hruzewicz 
Jarosław (inteligenckie) Chemia, V rok W dniu 11 III [19]68 [r.] brał udział 

w nielegalnym zgromadzeniu

8. Nerlo Bożena
(inteligenckie) Fizyka, III rok W dniu 11 III [19]68 [r.] brała udział 

w nielegalnym zgrupowaniu

9. Nieścior Konstanty
(chłopskie) Biologia, III rok W [dniu] 11 III 1968 [r.] w Lublinie 

brał udział w zbiegowisku publicznym

10.
Nowak Mirosław
(inteligenckie) Prawo, II rok Kolportował ulotki dnia 10 III 1968 r.

11. Pastuszuk Władysław
(chłopskie) Prawo, II rok Widział ulotki u Mirosława Nowaka, 

z którym razem przebywał

12. Słonecka Katarzyna
(inteligenckie) Historia, IV rok W dniu 11 III [19]68 [r.] w Lublinie 

brała udział w zbiegowisku publicznym

13. Stępień Barbara
(robotnicze) Prawo, IV rok

W dniu 10 III [19]68 [r.] została za-
trzymana przez funkcjonariusza 
MO w czasie naklejania ulotek przy 
ul. Langiewicza

14. Jan Zarzycki
(robotnicze) Biologia, IV rok W dniu 11 III [19]68 [r.] brał udział 

w nielegalnym zgromadzeniu

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. S 93, s. 3–5.
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Część zatrzymanych wówczas studentów została ukarana przez kolegium karno-
-administracyjne. Sporządzony przez KW MO w Lublinie wykaz tych studentów wraz 
z wysokością kar (znak: G-392/68) przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Szczegółowy wykaz studentów UMCS ukaranych przez kolegium 
karno-administracyjne w Lublinie 12–13 marca 1968 r.15

Lp. Nazwisko i imię Orzeczenie Uwagi

1. Fus Agnieszka 2400 zł grzywny zamiana na 60 dni aresztu

2. Stępień Barbara 3000 zł grzywny zamiana na 90 dni aresztu

3. Nowak Mirosław 3000 zł grzywny zamiana na 90 dni aresztu

4. Fronczek Zbigniew 2000 zł grzywny zamiana na 60 dni aresztu

5. Nerlo Bożena 2000 zł grzywny zapłaciła

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 7.

Jak wspomniano, rektor UMCS prof. Grzegorz L. Seidler zawiesił wymienione osoby 
w prawach studenta i skierował wnioski do rzecznika dyscyplinarnego dla studentów 
UMCS w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Trzeba przyznać, że nie czekano 
długo na rozpoczęcie odpowiedniej procedury. Już 20 marca rzecznik dyscyplinarny 
dr Kazimierz Sand przesłuchał zawieszonych studentów i w przeważającej większości 
wnioskował o uchylenie nałożonej kary, co też się stało decyzją rektora z 26 marca.

Nieco inaczej potoczyły się losy czwórki studentów zatrzymanych 10 marca podczas 
kolportażu ulotek. W ich sprawie zebrała się Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Stu-
dentów UMCS w składzie: prof. dr Józef Mazurkiewicz – przewodniczący, prof. Leon 
Karczmarek i student Jan Cygan – członkowie, mgr Tadeusz Bojarski – sekretarz oraz 
dr Kazimierz Sand – rzecznik dyscyplinarny, która po rozpatrzeniu wniosku orzekła 
o udzieleniu kary nagany z ostrzeżeniem Mirosławowi Nowakowi i Władysławowi 
Pastuszukowi oraz kary zawieszenia w prawach studenta Agnieszce Fus i Barbarze 
Stępień. Oba orzeczenia uprawomocniły się, albowiem żadna z ukaranych osób nie 
odwołała się od decyzji komisji.

Wystąpienia studenckie zaskoczyły władze uczelni, zwłaszcza rektora, który kilka-
krotnie apelował, zresztą z niewielkim skutkiem, o rozejście się i zaprzestanie mani-
festacji. Wyraźnie zaniepokojony rozwojem sytuacji, jeszcze tego samego dnia, czyli 
11 marca, w godzinach wieczornych zwołał spotkanie z dziekanami poszczególnych 
wydziałów, przedstawicielami uczelnianych organizacji politycznych i aktywem mło-
dzieżowym. Po analizie sytuacji przyjęto plan działania, a raczej przeciwdziałania 

15 Należy dodać, że dwaj przewodniczący zespołów kolegium karno-administracyjnego w Lublinie 
Mieczysław Hołysz i Andrzej Wajda zostali ukarani naganą partyjną na posiedzeniu Egzekutywy KM 
PZPR w dniu 9 IV 1968 r. za to, że orzeczone kary wobec studentów były za niskie. Według towarzyszy 
„orzeczone kary były zbyt niskie w stosunku do szkodliwości społecznej wichrzycieli ładu i porządku pub-
licznego, co wywołało oburzenie aktywu partyjnego, zwłaszcza robotników, na skutek czego sprawy te 
ponownie rozpatrzono w drugiej instancji, tj. w Wojewódzkim Kolegium Karno-Administracyjnym, któ-
re większość orzeczonych w I instancji kar podniosło”. APL, Akta KM PZPR, sygn. 62/IV/110, s. 54–55. 
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dalszym wystąpieniom studenckim. Na godz. 10.00 następnego dnia, czyli na wtorek, 
12 marca, zwołano spotkanie rektora z pracownikami naukowymi, podczas którego 
ustalono podjęcie szerokiej akcji uświadamiającej wśród studentów. Na poszczególnych 
wydziałach takie spotkania z pracownikami mieli prowadzić dziekani, natomiast pra-
cownicy dydaktyczni i opiekunowie poszczególnych lat otrzymali zadanie przeprowa-
dzenia prelekcji uświadamiających w trakcie wykładów i ćwiczeń. Niezależnie od tych 
działań odbywały się zebrania członków wydziałowych organizacji partyjnych. Mimo 
to na placu Litewskim manifestowało kilkuset studentów z różnych uczelni. W godzi-
nach popołudniowych 12 marca rektor Seidler spotkał się w Chatce Żaka z aktywem 
młodzieżowym środowiska studenckiego. W toku burzliwej dyskusji zastanawiano się 
nad podjęciem dalszych kroków w celu wyciszenia napięć. Uchwalono też rezolucję, 
której treść przesłano do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Pod naciskiem organizacji młodzieżowych rektor Seidler zgodził się na zorgani-
zowanie wiecu studenckiego 13 marca wieczorem w Chatce Żaka. Rankiem tego dnia 
zwołał naradę uczelnianego aktywu partyjnego, podczas której przedyskutowano zadania 
i wybrano prowadzącego wiec. Został nim przedstawiciel młodych pracowników na-
ukowych, a jednocześnie przewodniczący Oddziałowej Organizacji Partyjnej – dr Artur 
Korobowicz z Wydziału Prawa. W dyskusji ze studentami mieli go wspomagać człon-
kowie i sekretarze Komitetu Uczelnianego PZPR: doc. dr Stanisław Tworek, dr Eligiusz 
Złotkiewicz, dr Józef Pomian, dr Mikołaj Waleszko, doc. dr Edward Michna i doc. dr Ja- 
nusz Barcicki. Szczególne zadania „przeciwdziałania silnemu naciskowi studentów 
niezorganizowanych i części członków własnej organizacji” otrzymali: Tadeusz Fita – 
przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP, Mikołaj Rybarczuk – przewodniczący Zarządu 
Uczelnianego ZMW, Stanisław Turski – przewodniczący Zarządu Uczelnianego ZMS 
oraz Andrzej Szpringer – przewodniczący Rady Okręgowej ZSP. W wiecu uczestni-
czyli też rektor prof. Grzegorz L. Seidler i prorektor ds. studenckich doc. dr Wiesław 
Skrzydło16.

Wiec rozpoczął się 13 marca o godz. 20.00 w sali teatralnej Chatki Żaka. Zgro-
madził 1500–2000 studentów wszystkich uczelni lubelskich, z których tylko część 
(ok. 600 osób) zmieściła się w sali widowiskowej, reszta pozostała w pobliskiej kawiar-
ni i zradiofonizowanym holu. Wiec trwał około czterech godzin i przebiegał w dość 
nerwowej atmosferze. Głos zabrało 21 dyskutantów poruszających szeroki wachlarz 
zagadnień – od żądań wolności i demokracji po potępienie wydarzeń warszawskich 
i odcięcie się od rzekomych zamieszek o charakterze chuligańskim. Niestety, nigdzie 
w dokumentach relacjonujących przebieg tego spotkania nie zanotowano nazwisk 
przemawiających osób. Obecna na wiecu ówczesna studentka polonistyki (a po latach 
pracownik naukowy UMCS) Anna Łukowska zapamiętała jedynie kolegę z wydziału 
Andrzeja Pawluczuka i dwóch studentów medycyny: Andrzeja Klimowicza i Stanisława 
Chwiećkę. Pozostałych natomiast opatrzyła jedynie ogólnymi określeniami: student 
farmacji, student prawa, student matematyki, student weterynarii17.

Salę teatralną Chatki zdobiły transparenty z hasłami: „Akademicy z ludem”, 
„Walka, Nauka, Praca”, „Precz z obcymi agentami”, „Za wolnością i porządkiem”. 
Nie obyło się bez gniewnych gestów skierowanych przeciwko rektorowi Seidlerowi, 

16 AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. S 93, s. 33.
17 A.T. Łukowska, Marzec 1968 – nadzieja i bezsilność [w:] Marzec ’68 w Lublinie…, s. 47–55.
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o które ten w piśmie do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oskarżał 
uczestniczących w wiecu studentów KUL. Do pisma została dołączona rezolucja 
opracowana w trakcie wiecu.

Jeszcze tego dnia rektor wydał specjalne oświadczenie, w którym relacjonował prze-
bieg dotychczasowych wydarzeń, informował o zastosowanych sankcjach i wskazywał 
ewentualnych inicjatorów wystąpień, którymi według niego byli studenci KUL. Treść 
oświadczenia wraz z wykazem zawieszonych studentów opublikował „Sztandar Ludu” 
z 14 marca 1968 r. W oświadczeniu zabrakło jednak informacji, którą rektor przekazał 
Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR, a za jego pośrednictwem ministerstwu, że nie 
przedłuży umów o pracę na przyszły rok dwojgu profesorom i członkom partii: Marii 
Żmigrodzkiej i Jakubowi Litwinowi, którzy „dojeżdżając z Warszawy, wprowadzali 
zamęt wśród studentów UMCS, przykładowo Maria Żmigrodzka stwierdziła wobec 
studentów, że wystawienie Dziadów w wydaniu [Kazimierza] Dejmka jest najlepsze, 
jakie kiedykolwiek widziała”18. Fakt przekazywania szczegółowych relacji z przebiegu 
wypadków warszawskich przez pracowników naukowych dojeżdżających ze stolicy 
potwierdził Piotr Osęka, aczkolwiek nie podał on ich nazwisk19.

Opublikowanie oświadczenia w prasie wywołało natychmiastową reakcję ze strony 
studentów i Senatu KUL. Pierwsza zareagowała Rada Uczelniana ZSP KUL, która jesz-
cze tego samego dnia, czyli 14 marca, skierowała list protestacyjny do rektora Grzegorza 
L. Seidlera. Domagała się w nim wyjaśnień i sprostowania nieprawdziwych informacji 
odnoszących się do udziału studentów KUL w wiecu w Chatce Żaka. Następnego dnia 
obradował Senat KUL, który zajął stanowisko wobec zarzutów stawianych grupie 
studentów KUL i przygotował specjalną uchwałę. Jej kopię przekazano następnie do 
Senatu UMCS. We wspomnianym dokumencie odniósł się on krytycznie do stwierdzeń 
rektora Seidlera, obarczającego winą za wydarzenia studentów KUL: „Rektor i prorektor 
KUL odbyli oficjalne rozmowy z przedstawicielami lubelskich władz administracyjnych 
i prokuratorskich na temat udziału studentów KUL w wiecu i w pochodzie 11 marca. 
Żadna z tych władz nie stawiała studentom zarzutów skierowanych przeciwko nim 
przez rektora UMCS, w szczególności godzenia w ustrój Polski Ludowej i jej porządek 
prawny. Nie ulega wątpliwości, że te władze są w wyższym stopniu powołane do stania 
na straży żywotnych interesów PRL, aniżeli rektor UMCS. Wręcz przeciwnie, prokurator 
wojewódzki oświadczył, że żaden ze studentów KUL zatrzymanych w związku z wy-
darzeniami z dnia 11 bm. nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności karno-sądowej; 
część z nich będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności”20.

Inicjatorów wystąpień szukano także wśród studentów UMCS mieszkających na 
stałe w Warszawie. Należy przypomnieć, że minister oświaty i szkolnictwa wyższego 
zarządzeniem z 15 maja 1965 r. wprowadził tzw. rejonizację studiów, ale nie obejmo-
wała ona studentów starszych lat. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kiedy 
rodzina zapewniała danej osobie mieszkanie i opiekę na terenie Lublina, przyjmowano 
ją też na I rok studiów. Na polecenie Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Lub-
linie już 15 marca 1968 r. sporządzono zestawienie, z którego wynikało, że na UMCS 
studiowało w tym czasie 27 osób zamieszkałych na stałe w stolicy. Imienny wykaz tych 
osób z podziałem na wydziały, rok studiów, warszawski adres zamieszkania oraz pod-

18 APL, Akta KW PZPR, sygn. 51/VII/ 33, t. 11, s. 65. 
19 P. Osęka, Marzec ’68…, s. 188. 
20 AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. S 93, s. 20–21.
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stawę przyjęcia na studia w Lublinie przekazano 19 marca 1968 r. KW PZPR. Należy 
dodać, że żadna z wymienionych w nim osób nie występuje wśród studentów, których 
łączono z wystąpieniami lubelskimi.

Po upływie kilku dni ruszyła też fala poparcia dla działań rektora Seidlera, przede 
wszystkim ze strony studentów zaocznych, inspirowanych bez wątpienia przez partyj-
nych pracowników uczelni. Słuchacze Zawodowego Studium Administracji – Punktu 
Konsultacyjnego w Zamościu potępiali studentów warszawskich, żądali ukarania „pro-
wodyrów”, solidaryzowali się z „masami robotniczymi” i apelowali do studentów dzien-
nych, aby wytężoną pracą zmieniali oblicze ojczyzny. W podobnym duchu wypowiadali 
się studenci pedagogiki Studium Zaocznego w Zamościu oraz studenci Wydziału Eko-
nomicznego. To tylko wybrane przykłady, chociaż warto jeszcze przytoczyć fragment 
listu „Studenta” do rektora, który został opublikowany w „Konfrontacjach” – studenckim 
dodatku do „Kuriera Lubelskiego”. Po wstępnych peanach na cześć rektora autor uderza 
w ton niemal dramatyczny: „[…] rozumiem Twój ból i ogrom rozgoryczenia, gdy Cię 
znieważono. Rozumiemy się chyba i nie będę rozwodził się nad tym, dlaczego dążyłeś 
do rozładowania sytuacji w dniu 11 marca i we wtorek wieczorem w Chatce Żaka. 
Przy swoich studentach płakałeś – pamiętasz? Prosiłeś o kieliszek wódki, Ty – znany 
jako konsekwentny abstynent. Być może będziesz miał mi za złe, że wyciągam chwile 
Twojej słabości na światło dzienne. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że to 
nie była słabość, lecz gest rozpaczy wobec tych, którym chciałeś pomóc, a którzy nie 
chcieli tego zrozumieć”21.

Pod koniec marca nastąpiło w zasadzie wyciszenie akcji studenckich w Lublinie, 
chociaż represje wobec pojedynczych i najbardziej aktywnych osób trwały. Na przykład 
Aleksander Migo, student II roku filologii polskiej, który otrzymał warunek zaliczenia 
egzaminów w sesji letniej na ocenę co najmniej dobrą, nie dostał miejsca w domu akade-
mickim na rok 1968/1969. Zastrzeżenia do niego zgłosiła bowiem organizacja partyjna 
z powodu „niewłaściwej postawy petenta w zajściach marcowych”22. O postępowaniu in-
nego studenta polonistyki, Stanisława Rogali, zawiadamiał jego ojca prodziekan Wydziału 
Humanistycznego prof. Paweł Smoczyński. Przewinienie syna polegało na tym, że „brał 
udział w sporządzaniu ulotek nawołujących do nielegalnego wiecu studenckiego, a w dniu 
24 marca wyjechał wraz z jednym ze studentów KUL do Wrocławia celem uczestniczenia 
w nielegalnej naradzie ośrodków studenckich z całego kraju”23. Przygotowywanie ulotek 
nawołujących do wiecu poparcia udowodniono także studentom polonistyki Zbignie-
wowi Krzywickiemu i Kazimierzowi Kościukowi. W tym przypadku zakończyło się 
to ostrzeżeniem i zawiadomieniem rodziców24. Podobną karą, czyli powiadomieniem 
rodziców, zakończyła się sprawa innego studenta polonistyki i współpracownika Radia 
Akademickiego, Waldemara Bugaja, któremu również udowodniono przygotowywanie 
ulotek. Dodatkowo miał on problemy z zaliczeniem szkolenia wojskowego25.

21 List do Grzegorza, „Konfrontacje” – dodatek do „Kuriera Lubelskiego”, 29–30 III 1968, s. 4.
22 Aleksander Migo ostatecznie nie ukończył studiów. Początkowo korzystał z urlopu dziekańskiego, 

a następnie przeniósł się na studia eksternistyczne, aczkolwiek nie kontynuował na nich nauki. AUMCS, 
Akta studenckie, sygn. Ekst. 36/41, b.p. Po latach potwierdzono jego współpracę z organami bezpieczeń-
stwa. Zob. Marzec ’68 w Lublinie…, passim.

23 AUMCS, Akta studenckie, sygn. H 42/58, b.p.
24 Zawiadomienia o nagannym zachowaniu synów zostały wysłane na adres rodziców 14 i 15 V 1968 r. 

AUMCS, Akta studenckie, sygn. H 42/25, b.p.; AUMCS, Akta studenckie, sygn. Ekst. 33/15, b.p.
25 AUMCS, Akta studenckie, sygn. H 42/8, b.p. 
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Sporo „przewinień” przypisano studentowi polonistyki Stanisławowi Kierońskiemu, 
którego m.in. podejrzewano o włączenie audycji Radia Wolna Europa do radiowęzła 
akademickiego. W piśmie do ojca obwinionego stwierdzano, że „brał udział w spo-
rządzaniu ulotek nawołujących do nielegalnego wiecu studenckiego; brał udział w de-
monstracji studenckiej; był aktywny w zbiórce pieniężnej na rzecz ukaranego grzywną 
swego kolegi Zbigniewa Fronczka; wiedział o pobycie w dniu 9 marca dwóch studentów 
z  Warszawy, którzy przywieźli stamtąd nielegalne materiały, i nie poinformował o tym 
władz uniwersyteckich”26. Kieroński po latach wspominał też o aresztowaniu studenta 
geografii i współpracownika radiowęzła – Jerzego Janiszewskiego. Wprawdzie nie 
udowodniono mu udziału w manifestacjach, ale poniósł karę za posiadanie klucza do 
pomieszczenia studenckiego radia27. Janiszewski ostatecznie nie ukończył studiów. 
Zatrudnił się w Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie i był znanym dziennikarzem 
redakcji muzycznej. W 1973 r. podjął próbę ukończenia studiów i uzyskania magiste-
rium, lecz zakończyła się ona niepowodzeniem28.

Wśród aktywnych uczestników wydarzeń marcowych na UMCS znalazł się też 
Józef Osmoła. W liście do jego rodziców prodziekan Paweł Smoczyński wśród za-
rzutów wymieniał: „Brał udział w sporządzaniu i wywieszaniu ulotek nawołujących 
do nielegalnego wiecu studenckiego; wiedział o wyjeździe naszych 2 studentów do 
Warszawy celem nawiązania kontaktu z tamtejszymi przywódcami studenckimi i nie 
poinformował o tym ani władz uczelni, ani władz organizacji partyjnych i młodzie-
żowych, których był członkiem”29. Wspomniany prodziekan opatrzył także nega-
tywną opinią pismo, które wpłynęło od kierownika Studium Wojskowego UMCS, 
dotyczące innego aktywnego uczestnika wydarzeń – Dominika Opolskiego. Można 
w nim przeczytać, że mężczyzna ten „szkolony wojskowo w Studium Wojskowym 
jest studentem niezdyscyplinowanym i nie wywiązuje się z nałożonych obowiąz-
ków”, opuszcza zajęcia i nie będzie miał zaliczonego semestru. Dopisek prodziekana 
z 28 maja 1968 r. uzupełniał charakterystykę studenta: „Dane skądinąd wskazały 
również na aktywność ww. w wichrzeniu kolegów z roku, w szukaniu powiązań 
z Paxem itp. Jest zatem potencjalnym kandydatem na skreślenie”30. Ostatecznie 
Dominik Opolski sam zrezygnował ze studiów, podobnie jak wcześniej z nauki 
w Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Łodzi oraz polonistyki na 
tamtejszym uniwersytecie.

Mimo nieraz dotkliwych konsekwencji należy podkreślić, że żaden ze studentów 
UMCS nie został wydalony z uczelni, tak jak miało to miejsce w Warszawie, Gdań-

26 AUMCS, sygn. H 42/58, b.p. W rzeczywistości za włączenie audycji Radia Wolna Europa do ra-
diowęzła akademickiego odpowiadał student prawa UMCS Janusz Hewell (Marzec ’68 w Lublinie…, 
s. 126, 131). Pochodził on z Warszawy, gdzie w 1962 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego (AUMCS, Akta studenckie, sygn. P 29/182, b.p.). Po przerwaniu studiów wy-
jechał do USA. Zapewne był też jednym ze wspomnianych studentów, którzy przywieźli wiadomości 
o wystąpieniach studenckich w stolicy, chociaż nie figurował na liście studentów warszawskich przeka-
zanej do KW PZPR. 

27 K. Stankiewicz, Komandos ’68, „Lajf. Magazyn Lubelski” 2018, nr 53, s. 48.
28 AUMCS, Akta studenckie, sygn. B 10/129, b.p.
29 AUMCS, sygn. H 42/53, b.p. Józef Osmoła był aktywnym członkiem Studenckiej Grupy Poetyckiej 

„Samsara”, a swoje spojrzenie na wydarzenia marcowe przedstawił w eseju Mój marzec ’68  z „Samsa-
rą” w tle [w:] Marzec ’68 w Lublinie…, s. 147–169. 

30 AUMCS, Akta studenckie, sygn. H 30/358, b.p.
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sku, Krakowie i innych miastach. Wykazy relegowanych studentów były rozsyłane 
do wszystkich uczelni, aby uniemożliwić im kontynuowanie nauki w innym ośrodku.

Postawa kierownictwa UMCS nie znajdowała jednak uznania we władzach partyjnych 
miasta. Podczas organizowanych narad podkreślano nikłe zainteresowanie samodzielnych 
pracowników naukowych – członków partii różnymi formami pracy wychowawczej 
wśród studentów. W zachowanych protokołach posiedzeń Komisji ds. Ruchu Młodzieżo-
wego KW PZPR w Lublinie ubolewano, że młodzież, która przychodzi na studia z małych 
ośrodków regionu, ma nie tylko głębokie przekonania religijne, lecz – co gorsza – trafia 
pod wpływy duszpasterstwa akademickiego KUL, gdzie dodatkowo ugruntowuje swój 
światopogląd sprzeczny z ideologią władz komunistycznych. Ponadto Kościół ma swoich 
aktywnych zwolenników także wśród kadry naukowej i administracyjnej, co utrudnia 
działalność podstawowym organizacjom partyjnym na uczelniach. Właśnie to – według 
aktywu KW – było jedną z przyczyn, dlaczego praca prowadzona przez organizacje po-
lityczne nie przyniosła spodziewanych efektów, a w związku z czym nie zareagowano 
w porę i nie udaremniono „ekscesów marcowych”31.

Na początku kwietnia 1968 r. wszystkie szkoły wyższe oraz zarządy główne organizacji 
młodzieżowych otrzymały „Informację o wydarzeniach na wyższych uczelniach w marcu 
1968 roku”, przedstawioną 5 kwietnia na posiedzeniu Komisji Oświaty i Nauki Sejmu 
PRL przez ministra oświaty i szkolnictwa wyższego prof. Henryka Jabłońskiego. W ob-
szernym, dwudziestoczterostronicowym materiale znalazł się opis wystąpień studentów 
warszawskich oraz aprobata referatu przez I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę. 
Minister nawiązał do procesu Modzelewskiego i Kuronia, nakreślił motywy i działalność 
grupy „komandosów” oraz skupiającego młodzież warszawskich szkół średnich Klubu 
Poszukiwaczy Sprzeczności (znanych bardziej jako „raczkujący rewizjoniści”). Wyjaśnił 
także motywy usunięcia z partii prof. Leszka Kołakowskiego i przeszedł do omówienia 
podłoża politycznego, które doprowadziło do zerwania stosunków dyplomatycznych 
z Izraelem. Po tym wprowadzeniu opisał wystąpienia studentów warszawskich oraz ich 
wpływ na wydarzenia w innych miastach uniwersyteckich, które miały być inspirowane 
i centralnie sterowane poprzez emisariuszy krążących między uczelniami.

W tym miejscu warto zacytować fragment „Informacji” ministra Jabłońskiego odnoszą-
cy się bezpośrednio do UMCS: „[…] zdecydowane wkroczenie rektora UMCS prof. Sei- 
dlera i kadry naukowej uczelni lubelskiej względnie szybko położyło kres zaburzeniom 
w Lublinie, a młodzież powróciła do normalnych zajęć, uchwalając nawet na legalnym 
wiecu przeproszenie rektora UMCS za obelgi rzucane pod jego adresem na pierwszej  –
nielegalnej demonstracji […]”32. Dla przeciwwagi została pokrótce nakreślona trudna 
sytuacja we Wrocławiu i na uczelniach krakowskich. W końcowej części wystąpienia 
znalazł się plan działań ministerstwa związany z normalizacją sytuacji i odbudową 
autorytetu wychowawczego władz i organizacji młodzieżowych, w którym zakładano:

– poprawę systemu rekrutacji w celu zwiększenia dopływu na uczelnie młodzieży 
pochodzenia robotniczego i chłopskiego;

– rewizję systemu stypendialnego w celu związania studenta z przyszłym terenem 
jego pracy, a równocześnie zróżnicowania pomocy dla młodzieży zależnie od osiąga-
nych wyników w nauce;

31 APL, Akta KW PZPR, sygn. 51/VII/11, t. 8, s. 69–70.
32 AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. S 93, s. 53.
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– modernizację systemu praktyk studenckich dla lepszego powiązania studiów teore-
tycznych i praktycznych oraz lepszego uświadomienia młodzieży czekających ją zadań;

– udoskonalenie systemu staży absolwentów jako elementów polityki zatrudnienia. 
Odnośnie do kadry naukowej przewidziano m.in. nowe wytyczne w zakresie polityki 
kadrowej w szkołach wyższych, w tym obsady stanowisk kierowniczych i powoływania 
na stanowiska dydaktyczne. Zapowiadano też wzmocnienie pozycji rektora i dziekanów.

Już w czerwcu 1968 r. Departament Studiów Uniwersyteckich, Ekonomicznych 
i Pedagogicznych Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zbierał informacje 
dotyczące wydarzeń marcowych. W związku z tymi działaniami wszystkie szkoły 
wyższe miały odpowiedzieć na pytania:

1. W stosunku do ilu studentów danej uczelni przeprowadzono postępowanie dy-
scyplinarne?

2. Ilu studentów ukarano:
a) wydaleniem z uczelni,
b) czasowym zawieszeniem w prawach studenta,
c) innymi karami (jakimi?).
3. W stosunku do ilu pracowników naukowo-dydaktycznych wyciągnięto wnioski 

i jakie:
a) w stosunku do profesorów i docentów,
b) w stosunku do młodszych asystentów, asystentów i adiunktów.
Wkrótce też zaczęto wprowadzać w życie zapowiadane przez ministra Jabłońskiego 

zmiany. W Dzienniku Ustaw z 5 sierpnia 1968 r. opublikowano nowelizację ustawy 
o szkołach wyższych, przewidującą prawo ministra do przedłużenia kadencji rektora 
na okres jednego roku bądź odroczenia jego wyboru przez senat oraz do powołania rek-
tora z własnej inicjatywy. Zasadnicza nowelizacja ustawy, która w istocie likwidowała 
autonomię uczelni, ukazała się w Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 1968 r.33

Najwcześniej zmianami objęto tryb rekrutacji na studia, wprowadzając od nowego 
roku akademickiego 1968/1969 system dodatkowych punktów za pochodzenie społeczne 
oraz obowiązek odbycia miesięcznych praktyk robotniczych przez osoby przyjęte na 
I rok studiów. Punkty za pochodzenie robotnicze i chłopskie – przy wyznaczanych z góry 
limitach przyjęć na I rok – skutecznie eliminowały kandydatów z rodzin inteligenckich. 
Ponadto każdy rektor otrzymał pewną dodatkową pulę miejsc, którą mógł wykorzystać 
według własnego uznania.

Obowiązkowe praktyki robotnicze – niemające żadnego związku z kierunkiem stu-
diów – realizowane w zakładach przemysłowych i przetwórstwa owocowo-warzywnego, 
przedsiębiorstwach budowlanych i robót drogowych czy w zakładach żywienia zbio-
rowego itp., miały za zadanie zapoznanie przyszłej inteligencji z pracą fizyczną, aby 
w przyszłości docenić wartość uzyskanego wykształcenia.

Bardzo silny nacisk położono na pracę studenckich organizacji politycznych. Wi-
docznym akcentem zmian było dodanie do ich nazw przymiotnika „socjalistyczny”. 
W ten sposób powstał Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP), który zastąpił 
dawne Zrzeszenie Studentów Polskich, oraz jego przybudówki: Związek Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej (ZSMP) i Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (ZSMW). 

33 Szczegółowa analiza nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zob. R. Herczyński, Spętana nauka. 
Opozycja intelektualna w Polsce 1945–1970, Warszawa 2008, s. 498–500.
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Powołano do życia tzw. grupy działania, a więc kilkuosobowe zespoły aktywistów 
obserwujących i monitorujących codzienność studencką nie tylko na zajęciach, lecz 
także w akademikach i innych miejscach, gdzie spotykała się młodzież. To od ich opinii 
zależało nie tylko dofinansowanie działalności artystycznej i turystycznej studentów, 
lecz w dużej mierze także otrzymanie stypendium.

Na UMCS – z inicjatywy Zarządu Uczelnianego ZMS – powołano Samodzielną 
Studencką Jednostkę ORMO, na czele której stanął komendant Sławomir Świca, wów-
czas student Wydziału Prawa. Zadaniem jednostki było przeciwdziałanie „wykrocze-
niom przeciw porządkowi” na terenie dzielnicy uniwersyteckiej, zwłaszcza zwalczanie 
„wybryków” chuligańskich i ochrona obiektów uczelni we współpracy z administracją. 
Początkowo wstąpiło do niej 50 studentów, którzy zostali podzieleni na grupy spe-
cjalistyczne. Żywot jednostki był jednak krótki, gdyż przetrwała zaledwie dwa lata 
(1970–1972) i nie pozostawiła znaczących śladów swojej działalności, z wyjątkiem 
zabezpieczania lokalów Obwodowej Komisji Wyborczej w budynku Biblioteki Uniwer-
syteckiej oraz domach studenckich „Cebion”, „Eskulap” i „Grześ”. Działalność jednostki 
została zawieszona z dniem 30 marca 1972 r. decyzją Zarządu Uczelnianego ZMS34.

Ostatnią zmianą była korekta programu i struktury organizacyjnej uczelni wyższych 
dokonana w roku akademickim 1973/1974. Jej zasadniczym elementem było skrócenie 
programu studiów do ośmiu semestrów (4 lata) w przypadku nauk humanistycznych, 
społecznych i prawnych oraz do dziewięciu semestrów (4,5 roku) w przypadku nauk 
ścisłych. Jednocześnie zreformowano szkolenie wojskowe studentów. Dotychczaso-
wy system przeszkolenia odbywanego w trakcie całych studiów w ramach Studium 
Wojskowego zastąpiły szkoły oficerów rezerwy (SOR), które były obowiązkowe dla 
absolwentów uczelni cywilnych. Szkolenie w SOR-ach odbywało się dwuetapowo: 
w pierwszym półroczu nabywano wiedzę wojskową (wraz z intensywnym kursem 
ideologiczno-propagandowym), a w drugim – odbywano praktykę dowódczą. Student 
kończył SOR w stopniu podporucznika.

Pomijanym z reguły aspektem konsekwencji wydarzeń marcowych było też położenie 
mocniejszego akcentu na pracę ideowo-wychowawczą poprzez wprowadzenie od roku 
akademickiego 1968/1969 zwiększonej liczby godzin przedmiotów: podstawy nauk 
politycznych i lektorat nauk politycznych, kończących się egzaminem, a także ekonomii 
politycznej oraz głównych zagadnień filozofii marksistowskiej i teorii rozwoju społecz-
nego. Wymienione przedmioty – przynajmniej w założeniu – powinny nieść „określony 
ładunek ideowy i stanowić instrument oddziaływania wychowawczego”, a kadrę dydak-
tyczną mieli stanowić „działacze polityczni i społeczno-gospodarczy, a w szczególności 
pracownicy KW PZPR, rad narodowych, redaktorzy działów politycznych i gospodar-
czych prasy partyjnej, oficerowie Wojska Polskiego, wybitni publicyści”35.

Szczególnie bolesnym następstwem zmian pomarcowych była polityka kadrowa. 
Jakkolwiek w przypadku UMCS represje nie były tak dotkliwe jak w Warszawie czy 
we Wrocławiu, to jednak obecne. Nie przedłużono przede wszystkim umów dwojgu 
naukowcom dojeżdżającym z Warszawy, dla których praca na UMCS była „na drugim 

34 AUMCS, Stowarzyszenia i organizacje studenckie, SSJ ORMO, sygn. 40, s. 1–5.
35 Zasady organizacyjno-dydaktyczne dotyczące realizacji powyższych programów, zatwierdzone 

przez ministra Henryka Jabłońskiego, zostały przesłane uczelniom w listopadzie 1968 r. AUMCS, Akta 
Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 177. 
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etacie”. W przypadku Marii Żmigrodzkiej, pracownika Instytutu Badań Literackich PAN, 
powodem była jej wypowiedź na temat inscenizacji Dziadów. Jakub Litwin natomiast 
nie otrzymał prolongaty zatrudnienia z powodu swojego pochodzenia. Zdecydował się 
na wyjazd z kraju, ale do ostatniej chwili wypełniał swoje obowiązki wobec studentów. 
Wymieniona już Agnieszka Fus po latach wspominała: „Doc. dr Jakub Litwin w dniu 
swego wyjazdu do Izraela przepytał mnie na korytarzu z filozofii i w ten sposób miałam 
zaliczony semestr. Ten człowiek opuszczał swoją ojczyznę z biletem w jedną stronę 
i ani przez chwilę nie zawahał się w udzieleniu mi pomocy”36.

Dokładnie przypatrywano się pracy, dojeżdżającego również z Warszawy, historyka 
prof. Adama Kerstena oraz sympatyzującego ze studentami dr. Józefa Szymańskie-
go – absolwenta, a następnie pracownika KUL. Na kilka lat musiał on opuścić UMCS 
(1969–1975), znajdując zatrudnienie w Instytucie Historii PAN, a potem na Uniwer-
sytecie Śląskim. W Instytucie Badań Literackich PAN znalazła też pracę dr Urszula 
Kowalska, organizująca wcześniej zbiórkę pieniędzy na grzywny dla ukaranych stu-
dentów. W 1972 r. zmarł dr Zdzisław Jastrzębski – aktywny uczestnik akcji zbierania 
pieniędzy dla aresztowanych studentów. W następstwie szykan, a głównie nacisków 
ze strony KW PZPR, oraz z powodu żydowskiego pochodzenia z pracą na UMCS 
pożegnała się antropolog doc. Krystyna Modrzewska. W jej przypadku oficjalnym 
powodem miała być próba wydania książki pt. „Dzień pierwszy i ostatni”, w której 
obciążała Polaków odpowiedzialnością za eksterminację Żydów w Polsce37. Do ministra 
Henryka Jabłońskiego wpłynął też interesujący anonim dotyczący rektora Grzegorza 
L. Seidlera: „W związku z oczyszczaniem poszczególnych uczelni z klanu żydowskiego, 
po usunięciu prof. dr. Parnasa38, proszę uprzejmie o zainteresowanie się osobą rektora 
UMCS, który na siłę twierdzi, iż jest Ormianinem. Szereg osób zna go z Małopolski, 
ale skoro w urzędach, a nawet w rządzie szereg stanowisk zajmowali i jeszcze zajmują 
ukryci semici, czas przesunąć ich na inne stanowiska. Pozwolę sobie naprowadzić [na] 
fakt sprzed 4 lat, kiedy prof. dr Jan Dobrzański, w tym czasie prorektor, w pewnym 
gronie dał do zrozumienia, że prof. Seidler nie jest Ormianinem, został wezwany przez 
rektora Seidlera i obrzucony ordynarnymi i trywialnymi słowy, per «ty»”39.

Podobnie jak na innych uczelniach, awansowano na stanowiska docentów sporą 
grupę adiunktów, którzy wykazywali się „właściwymi poglądami” i „odpowiednią po-
stawą społeczną”, a jednocześnie rokujących przeprowadzenie procedury habilitacyjnej 
w niedługim czasie. W przypadku UMCS z tej skróconej ścieżki awansowej skorzystało 
kilkanaście osób, np. tylko z Wydziału Humanistycznego: Alina Aleksandrowicz, Regina 
Gerlecka, Albin Koprukowniak, Zygmunt Mańkowski i Mieczysław Marczuk. Jako 
ciekawostkę można tu przywołać przypadek Zygmunta Mańkowskiego, który już po 
awansie na docenta został zaatakowany podczas posiedzenia Komitetu Miejskiego PZPR 
za wydanie Dziennika Zygmunta Klukowskiego40. Jeden z dyskutantów konstatował: 

36 A. Fus, op. cit., s. 250. 
37 APL, Akta KM PZPR w Lublinie, sygn. 62/II/33, s. 132.
38 Józef Parnas (1909–1998), prof. dr, dziekan Wydziału Weterynaryjnego UMCS, a następnie p.o. rek-

tor (1948–1950), od 1951 r. pracownik Akademii Medycznej w Lublinie. O okolicznościach jego aresz-
towania i dalszych losach zob. M. Kruszyński, Józef Parnas czy Józef Parnes? Przyczynek do biografii, 
„Rocznik Lubelski” 2012, t. 38, s. 84–96.

39 Cyt. za P. Osęka, Marzec ’68…, s. 254.
40 Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939–1944), wstęp i red. Z. Mańkowski, 

Lublin 1958.
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„Bolesnym w tym przypadku jest to, że publikację tę przygotował człowiek z legityma-
cją partyjną, człowiek, któremu państwo ludowe powierzyło obowiązek wychowania 
młodej generacji”41. Należy podkreślić, że na UMCS większość „docentów marcowych” 
pomyślnie przeprowadziła potem procedurę habilitacyjną.

Wydaje się też, że poniekąd ofiarą wydarzeń marcowych stał się sam rektor Grzegorz 
L. Seidler. Publicznie deklarował się jako marksista, a jego wybór na rektora UMCS 
w 1959 r. uznano za sukces partii, widząc w nim realną szansę na umocnienie wpływów 
PZPR na uczelni. Jednak jego postawę i działania wobec studentów w marcu 1968 r. 
aparat partyjny ocenił dość krytycznie. W dodatku wiosną 1969 r. już dość dobrze był 
znany stosunek innych rektorów do wystąpień studenckich, np. rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Alfreda Jahna, przed laty pracownika UMCS42. To wszystko zło-
żyło się na nieoczekiwaną decyzję prof. Seidlera, który na posiedzeniu Senatu UMCS 
11 kwietnia 1969 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji i wyjechał z kraju, obejmując 
stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie43.

Obecnie, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele szczegółowych opraco-
wań, nie ulega wątpliwości, że Marzec ’68 nie był wyłącznie wydarzeniem warszaw-
skim. Udostępnienie akt przez IPN pokazało, że zamieszki uliczne objęły wiele miast 
polskich, a uczestniczyli w nich nie tylko studenci, ale też uczniowie szkół średnich 
i młodzi robotnicy (np. w Legnicy manifestacje uliczne trwały trzy dni i wzięło w nich 
udział ok. 2000 osób, podobnie było w Tarnowie). Do tej zbiorowej wiedzy należy 
bezwzględnie dodać wystąpienia studenckie w Lublinie, które były odruchem auten-
tycznej solidarności społeczności akademickiej i sprzeciwem wobec brutalnych akcji 
władz w stosunku do młodzieży warszawskiej.

Po analizie bogatej literatury dotyczącej omawianego tematu nasuwa się wniosek, 
że odtwarzanie i opisywanie przeszłości wymaga od badacza wykorzystania rozmaitych 
źródeł, w tym pamiętników, dzienników i relacji spisywanych w różnych okresach 
przez uczestników bądź świadków interesujących nas wydarzeń. Te – tworzone świa-
domie – niekiedy celowo pomijają niewygodne w danym momencie zjawiska i fakty. 
Jednakże zasady krytyki historycznej, odnoszące się głównie do grupy źródeł wywo-
łanych, a więc powstałych zazwyczaj już po upływie pewnego okresu, kiedy niektóre 
wydarzenia – przekazywane zwłaszcza przez osoby trzecie – ulegają niezamierzonym 
zniekształceniom pod wpływem przeczytanych czy zasłyszanych informacji, winny 
skutecznie temu przeciwdziałać.

Oznacza to, że chociaż wspomnienia są żywym źródłem historycznym, to korzystanie 
z nich bez badania kontekstu i konfrontowania z innymi przekazami może doprowadzić 
do wyciągnięcia błędnych wniosków. Nie podlega jednak dyskusji, że relacje stanowią 
cenne uzupełnienie materiałów archiwalnych, a zauważone nieścisłości czy rozbieżności 
winny pobudzać do pogłębionych badań historycznych.

41 APL, Akta KM PZPR, sygn. 62/II/33, s. 132.
42 Profesor Alfred Jahn prowadził kronikę wydarzeń marcowych w środowisku wrocławskim. Zob. Kro- 

nika zajść w środowisku akademickim na Uniwersytecie Wrocławskim w marcu 1968 r. ze szczegól-
nym uwzględnieniem propagandy wizualnej, „Przegląd Uniwersytecki” 2018, nr 1, s. 59–63. W 1985 r. 
prof. Jahn został doktorem honoris causa UMCS. 

43 J. Wrona, Z. Zaporowski, 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie…, s. 46.
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Nr 1

1968 marzec, Warszawa – Pismo do I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Lublinie

Od tygodnia grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego podejmowała próby 
zwołania wiecu na dzień 8 marca br. Grupa ta to kilkudziesięciu studentów znanych 
od 2–3 lat, tj. od czasu sprawy Modzelewskiego–Kuronia, z notorycznych wystąpień 
antypaństwowych z pozycji rewizjonistyczno-anarchistycznych. Jako pretekstua dla 
zwołania obecnego wiecu użyto hasła obrony dwóch studentów Michnika i Szlajfera –  
uczestników tej grupy, relegowanych z uczelni.

Mimo ostrzeżeń ze strony rektora, który poinformował obu studentów, że zakazuje 
wiecu, organizatorom udało się zgromadzić na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskie-
go kilkuset studentów tegoż uniwersytetu, do których dołączyła się grupa młodzieży 
licealnej oraz grupki chuligańskie z miasta. W początkowym okresie aktyw młodzie-
żowy oraz przedstawiciele władz uczelni usiłowali skłonić zebranych do rozejścia 
się i opuszczenia dziedzińca uniwersyteckiego. Gdy nie dało to rezultatu i w tłumie 
zaczęły się pojawiać objawy wrogości i rozwydrzenia, Komitet Warszawski skierował 
na uniwersytet kilkusetosobową grupę aktywu robotniczego, która po dłuższych i bez-
skutecznych próbach perswazji zmuszona była siłą rozproszyć demonstrację. 200–300 
demonstrantów przedostało się na ulice Warszawy, gdy po pewnym czasie zostało 
rozproszonych przez milicję.

Władze są zdecydowane nie dopuścić do dalszych przejawów naruszania porządku na 
uczelniach warszawskich oraz wyciągnąć konsekwencje w stosunku do winnych zajść.

Studenci, którzy organizowali zajścia lub szczególnie aktywnie w nich uczestniczyli, 
zostaną w ciągu najbliższych dni relegowani z uczelni.

W stosunku do niektórych pracowników nauki, którzy patronowali w niszczycielskiej 
postawie grup młodzieży, zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Przekazując tę informację, prosimy zwrócić baczną uwagę na sytuację w szkołach 
wyższych waszego województwa. Istnieje bowiem możliwość, że organizatorzy za-
mieszek podejmą próby wichrzenia na innych uczelniach w kraju oraz rozsiewania 
fałszywych informacji.

Należy o sytuacji poinformować aktyw partyjny i kierownictwo uczelni oraz podjąć 
odpowiednie środki, aby w razie potrzeby energicznie zapobiegać wszelkim próbom 
organizacji wrogich wieców i zebrań.

Kierownik                      Kierownik
Wydz[iału] Organizacyjnego KC           Wydz[iału] Nauki i Oświaty
(–) E[dward] Babiuch         (–) A[ndrzej] Werblan

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 1, mps.

a W oryginale: protestu.

Anna Łosowska
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1968 marzec, Lublin – Wykaz ulotek kolportowanych w dniach 10–11 marca na terenie 
miasteczka uniwersyteckiego

„W poniedziałek o 14 wiec przed Żakiem”.
„W poniedziałek 11.03. wiec przed Żakiem o 14-ej. Nie jesteśmy gorsi od studentów 

Warszawy”.
„Dziś w poniedziałek spotykamy się na wiecu przed Chatką Żaka o godz. 14, po-

pieramy studentów Warszawy”.
„Uwaga! Przybywajcie na wiec (godz. 14 obok Chatki Żaka), solidaryzując się ze 

studentami Warszawy”.
„Godzina 14-ta Chatka Żaka wiec – studenci walczą”.
„Dzisiaj o godz. 18 na placu Litewskim wiec przeciw aresztowaniu kolegów stu-

dentów”.
„Żądamy wolności, prawa, polskości – studenci z Warszawy”.
„Brawo studenci! Jesteśmy z wami, młodzież szkół średnich”.
„ZSRR, ręce precz od Polski”.
„Polacy! Reżim komunistyczny w walce o lepszy dostęp do żłobu rozpada się, 

nadchodzi chwila wyzwolenia, stać nas na to, by rządzili krajem ludzie mądrzy i wy-
kształceni, a nie banda cymbałów i nieuków bolszewickich opływających we wszystko, 
podczas gdy cały naród cierpi głód i niedostatek. Za Warszawą na manifestacje, do 
broni! Sztab POW”.

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 34, mps.

Marzec 1968 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie…
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1968 marzec 12, Lublin – Rezolucja uchwalona na zebraniu pracowników i aktywu 
organizacji młodzieżowych

Młodzież i pracownicy naukowi uniwersytetu, powołanego Dekretem PKWN 
23 X 1944 r. w okresie trwających jeszcze działań wojennych z faszyzmem, odcina się 
od warcholskich i anarchistycznych wystąpień nieodpowiedzialnych grup działających 
w różnych środowiskach akademickich, które ostatnio mają miejsce. Jednocześnie potę-
piamy tych studentów, którzy podjęli nieudane próby przeszkadzania w normalnej pracy 
młodzieży chłopskiej, robotniczej i inteligenckiej studiującej w murach naszej uczelni.

Pracownicy naukowi, młodzież, która tu studiowała i studiuje, swoją dotychczasową 
pracą zdobyła dla naszej uczelni zasłużone miano socjalistycznego uniwersytetu. Nie 
możemy dopuścić, by młodzież nasza była narzędziem w rękach nieodpowiedzialnych sił 
działających przeciw Polsce Ludowej i narodowi polskiemu. Nie utożsamiamy wolności 
prowadzenia dyskusji z łamaniem praworządności i przepisów prawnych. Wypowiadając 
się za dyskusją i wymianą poglądów, jesteśmy równocześnie przeciwni samowolnemu 
łamaniu prawa i przepisów obowiązujących w życiu akademickim.

W momencie straszliwych zmagań sił postępu ze wstecznymi siłami imperializmu 
wzywamy młodzież akademicką innych uczelni w naszym środowisku oraz innych 
ośrodków akademickich do poszanowania prawa [i] ustroju Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej w imię prawdziwych wartości ludzkich, humanizmu, rozsądku i wiedzy.

Pracownicy naukowi UMCS,
młodzież akademicka reprezentowana przez

kierownictwo organizacji młodzieżowych,
aktyw kulturalny i samorządowy 

oraz studenckie koła naukowe

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 11, mps.

Anna Łosowska
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1968 marzec 13, Lublin – Rezolucja przygotowana po wiecu wieczornym w Chatce Żaka

1. Wystąpienia studenckie, które miały miejsce w Lublinie 11 marca br., nie miały 
nic wspólnego z chuligańskimi ekscesami, jak to insynuowała prasa.

2. Żądamy natomiast:
a) obiektywizmu i dokładnych informacji od organów prasowych i innych ośrodków 

masowego przekazu;
b) opowiadamy się zdecydowanie za sojuszem z innymi środowiskami społecznymi, 

a w szczególności ze środowiskiem robotniczym i chłopskim;
c) opowiadamy się za przyjęciem nazwy wiecu „Za socjalizm i demokrację”;
d) opowiadamy się przeciwko hasłom antysemickim;
e) opowiadamy się przeciwko hasłom antyradzieckim;
f) żądamy uwolnienia, uniewinnienia i oczyszczenia z zarzutów aresztowanych 

studentów lubelskich;
g) opowiadamy się za spotkaniami z załogami zakładów pracy;
i) opowiadamy się za wystosowaniem do rektora UMCS prof. dr. G[rzegorza] 

L[eopolda] Seidlera listu przepraszającego za obelżywe epitety skierowane pod Jego 
adresem.

3. Oświadczamy, że zdajemy sobie sprawę z wagi poruszanych tu problemów, kie-
rujemy się rozsądkiem i rozumem, i nie byliśmy, i nie będziemy narzędziem w rękach 
bankrutów politycznych.

4. Opowiadamy się za zrewidowaniem form działalności organizacji młodzieżowych.

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 9–10, mps.

Marzec 1968 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie…
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1968 marzec 13, Lublin – Oświadczenie rektora prof. dr. hab. Grzegorza Leopolda 
Seidlera

Wobec powtarzających się, samowolnie zwoływanych, bez mego zezwolenia zebrań 
na terenie dzielnicy uniwersyteckiej i w gmachach uczelni stanowczo oświadczam, że 
tego rodzaju postępowanie jest niezgodne ze ślubowaniem składanym przez studentów 
i przepisami obowiązującymi w szkołach wyższych. Ponieważ temat tych zebrań do-
tyczy wypadków warszawskich oraz poniedziałkowych zajść w Lublinie, stwierdzam, 
że kierownictwo uczelni przez [ostatnie] dni prowadziło rozmowy i odpowiadało na 
wszystkie pytania, jakie stawiali studenci.

Osobiście odbyłem szereg zebrań i spotkań z młodzieżą akademicką, która po wy-
jaśnieniach przyjmowała jednogłośnie rezolucję potępiającą sprawców tych ubolewania 
godnych wypadków. Wczoraj jednakże stwierdziłem, że mała grupa młodzieży upor-
czywie stara się siać niepokój i mimo wyjaśniania spraw złośliwymi pytaniami stara się 
godzić w ustrój Polski Ludowej, porządek prawny i zasady współżycia akademickiego. 
Owa nieliczna grupa składająca się ze studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
przebywa bezprawnie w gmachach naszego uniwersytetu, nawołuje do organizowania 
zebrań w celu wywołania awantur i niepokoju.

Oświadczam, że studenci ci mogą urządzać zebrania na swoim terenie i za zezwole-
niem swoich władz, ale podburzanie młodzieży i łamanie przepisów akademickich na 
terenie UMCS jest bezprawiem i będę je ścigał z całą surowością przy pomocy organów 
naszej władzy. Natomiast studenci naszego uniwersytetu, którzy ustosunkowują się 
biernie, względnie pomagają wichrzycielom, zostaną usunięci z domów akademickich, 
a sprawy ich będą przekazane Komisji Dyscyplinarnej uczelni.

Dziś zawiesiłem w prawach studenckich i przekazałem ich sprawy komisjom dy-
scyplinarnym uczelni następujących studentów, którzy uczestniczyli w zajściach po-
niedziałkowych […]a.

Wytworzona w uczelni sytuacja wymaga przestrzegania bezwzględnej dyscypliny 
przez cały zespół uniwersytecki, a więc przez młodzież, pracowników naukowych 
i administracyjnych. Obecnie, po dwudniowych dyskusjach i wyjaśnieniach bolesnych 
wypadków, każde naruszenie porządku i przepisów państwowych i uczelnianych będę 
karał z całą surowością.

Wzywam młodzież i wszystkich pracowników uczelni do wytężonej pracy, albo-
wiem tylko wypełnianiem naszych obowiązków przeciwstawimy się warcholskim 
elementom, które świadomie i złośliwie usiłują siać zamęt i niepokój wśród kolegów 
i ludzi pracujących Lublina.

Rektor
G[rzegorz] L[eopold] Seidler

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 13–14, mps.

a Pominięto wykaz zawieszonych 14 studentów.

Anna Łosowska
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1968 marzec 20, Lublin – Wyciąg ze spraw osób zawieszonych w prawach studenta 
prowadzonych przed rzecznikiem dyscyplinarnym dla studentów dr. Kazimierzem Sandem

Zbigniew Fronczek: „11 marca po godz. 14.00 znalazłem się przypadkowo koło 
Domu Nauczyciela, bo szedłem do biblioteki KUL, aby przygotować się do egzaminu. 
Jeden z cywilów powiedział mi, żebym stamtąd uciekał, ja zacząłem uciekać, w czasie 
ucieczki drugi cywil mnie gonił, w tym czasie nadjechał milicyjny radiowóz i przy-
padkowo wzięli mnie do komisariatu. Oświadczam, że udziału w pochodzie nie brałem 
i nie mogłem wznosić podburzających okrzyków i nawoływać do dalszych zajść, bo 
mam wrodzoną wadę wymowy i się jąkam. W zajściu znalazłem się przypadkowo”.

Decyzja rzecznika: Stawiam wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego 
i wymierzenie obwinionemu upomnienia i wpisanie tej kary do akt studenta. Wprawdzie 
z wyjaśnień nie wynika, by brał aktywny udział w nielegalnym zebraniu, jednak posta-
wa jego w czasie zgromadzenia budzi zastrzeżenia. Równocześnie stawiam wniosek 
o cofnięcie zawieszenia w prawach studenta1.

Stanisław Hałaczkiewicz: „Dnia 11 marca o godz. 9.00 przyjechałem do Lublina 
i udałem się na wykłady, gdzie byłem do godz. 13.00. W tym czasie udałem się na obiad 
do Chatki Żaka, gdzie się stołuję, w tym czasie dowiedziałem się, że ma być wiec, 
przypominam sobie, że ma to być o godz. 14.00. Na terenie Chatki Żaka zostałem, bo 
miałem o 15.15 zajęcia z logiki. Oświadczam, że o ile uważa się w kolegium, że winą jest 
obecność w tłumie, a wina polegała na tamowaniu ruchu ulicznego, to ja jestem winien. 
Czynnego udziału w zgromadzeniu nie brałem. W szczególności nie byłem zaangażo-
wany uczuciowo i nie wznosiłem żadnych okrzyków. Zaznaczam, że cele organizatorów 
wiecu nie były mi znane w całej rozciągłości i dlatego nie odczuwałem żadnych obaw 
ze swoim tam udziałem. Z Chatki Żaka szedłem w kierunku Domu Nauczyciela, nie 
wiążąc się z pochodem, nie wznosiłem żadnych okrzyków i nie kontaktowałem się 
z żadnymi osobami. Żadnych wezwań do rozejścia się nie słyszałem. Ponieważ blisko 
znalazłem się koło jezdni, podszedł do mnie jakiś osobnik i oddał mnie w ręce trzech 
innych, którzy wsadzili mnie do samochodu MO. W czasie tego [incydentu] straciłem 
okulary. Nic więcej nie mam do dodania”.

Decyzja rzecznika: Stawiam wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego 
i wymierzenie kary porządkowej oraz wpisanie jej do akt studenckich2. Wprawdzie 
z wyjaśnień obwinionego nie wynika, by brał on aktywny udział w nielegalnym zgro-
madzeniu, jednak postawa jego w czasie tego zgromadzenia budzi zastrzeżenia, stąd 

1 Zbigniew Fronczek w związku z zawieszeniem w prawach studenta obowiązującym od 13 marca 
utracił miejsce w akademiku. Jednocześnie został powołany na miesięczne ćwiczenia wojskowe. Wszyst-
kie wymienione kary – z wyjątkiem ww. upomnienia – zostały anulowane 23 kwietnia, o czym prodzie-
kan Wydziału Humanistycznego informował kierownika Katedry Literatury Polskiej II prof. Pawła Smo-
czyńskiego. Prosił go także o usprawiedliwienie wszystkich nieobecności studenta wynikających z pobytu 
w wojsku. AUMCS, Akta studenckie, sygn. Ekst. 33/6, b.p.

2 W aktach studenckich nie ma ww. kary. AUMCS, Akta studenckie, sygn. P 23/103, b.p.

Marzec 1968 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie…
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mój wniosek uważam za uzasadniony. Równocześnie stawiam wniosek o cofnięcie 
zawieszenia w prawach studenta.

Bronisław Kowalski3: „Dnia 11 III [19]68 [r.] wiedziałem z ulotek, że ma być 
wiec studentów. Poszedłem jako członek ZMS do Zarządu Uczelnianego, aby o tym 
poinformować. Okazało się, że oni już o wszystkim wiedzą. Na moją propozycję, że 
mam opaskę ZMS i chcę, aby się zeszli, powiedzieli mi, że nic nie pomogę, a oni sami 
wiedzą, co robić. Miałem tylko swoim kolegom powiedzieć, aby się rozeszli do domu. 
W tym czasie tłum studentów ruszył w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Prostuję, 
to było dwie godziny później. Szedłem chodnikiem, mimo że koledzy nawoływali mnie, 
abym szedł w szeregu. Doszliśmy w ten sposób do Domu Nauczyciela, gdzie wyszli 
naprzeciw studentów ormowcy. Zauważyłem, że dwóch cywilów wyciągnęło z szeregu 
jedną ze studentek, gdy się zapytałem, o co chodzi, powiedziano mi, że ona uderzyła 
jakąś starą kobietę w twarz. Wtedy wyszedłem naprzeciw szeregu studentów i radziłem, 
aby przestali chuliganować i bić ludzi. Wówczas paru ormowców wzięło mnie ze sobą, 
mimo że tłumaczyłem, że ich uspokajałem. Na MO wszystko się wyjaśniło i zwolniono 
mnie. Więcej o tej sprawie nic nie wiem”.

Decyzja rzecznika: Stawiam wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego. 
Wyjaśnienia obwinionego, że został zatrzymany przypadkowo w pełni zasługują na 
uwzględnienie. Równocześnie stawiam wniosek o cofnięcie zawieszenia.

Jadwiga Łasica: „Dnia 11 marca po godz. 15.00 byłam w Chatce Żaka z ciekawości, 
nie wiedziałam, co się dzieje. Od grupy studentów, których nie znam, a stojących obok, 
usłyszałam, że milicja bije i kopie studentów. Tą wiadomością podzieliłam się z[e] swoją 
koleżanką A.W. – studentką V roku historii. Mówiłam spokojnie, dodaję – chyba byłam 
zdenerwowana, w tym momencie zostałam zatrzymana przez funkcjonariuszy MO, nigdy 
by mi nie przyszło do głowy, żeby za takie słowa być zatrzymaną. Do Chatki Żaka udałam 
się, bo myślałam, że jest już po wszystkim. Nie zgadzam się z tym, że nazwano mnie 
anarchistką podczas przesłuchania w komendzie MO, więcej nie mam nic do dodania”.

Decyzja rzecznika: Stawiam wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego i wy-
mierzenie obwinionej kary porządkowej upomnienia i wpisanie tej kary do akt studentki. 
Wprawdzie z wyjaśnień obwinionej nie wynika, by brała ona aktywny udział w nielegalnym 
zgromadzeniu, jednak jej postawa w czasie tego zgromadzenia budzi zastrzeżenia, stąd mój 
wniosek uważam za uzasadniony4. Równocześnie stawiam wniosek o cofnięcie zawieszenia.

Maria Moniak: „11 marca, wracając z obiadu w restauracji «Fafik»5 ze swoim kolegą 
B.M., studentem weterynarii, gdy byliśmy koło domów akademickich, zostałam zatrzy-
mana, na moje pytanie, dlaczego jesteśmy zatrzymani, osobnik ów powiedział: «Taka 
młoda para, to nam się przyda». Chcę zaznaczyć, że po przesłuchaniu oświadczono nam 
na MO, że znaleźliśmy się tam przypadkowo i przeproszono nas. Dodaję, że p. rektor 
Seidler został oszkalowany i wyrażam z tego powodu swoje głębokie oburzenie”.

3 Bronisław Kowalski był przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego dopiero 22 kwietnia, po-
nieważ wezwanie zostało mylnie zaadresowane i upłynęły niemal dwa tygodnie, zanim dotarło do adresata.

4 W aktach studenckich nie ma ww. kary. AUMCS, sygn. H 28/248, b.p.
5 Restauracja „Pod Fafikiem” mieściła się na rogu ul. Sowińskiego i Al. Racławickich.
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Decyzja rzecznika: Stawiam wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego. 
Wyjaśnienie obwinionej w pełni zasługuje na uwzględnienie. Równocześnie stawiam 
wniosek o cofnięcie zawieszenia.

Jarosław Neczaj-Hruzewicz: „Dnia 11 marca nie mogłem zjeść obiadu w Chatce 
Żaka, zrezygnowałem z obiadu i biegłem na korepetycje na ul. Czystą 5 m. 2, gdzie 
uczę syna płk. Kizińskiego, i śpieszyłem się, bo byłem umówiony na 14.30. Ponieważ 
szedłem szybko, wyprzedziłem pochód i zatrzymałem się po przeciwnej stronie Domu 
Nauczyciela. W tym czasie zauważyłem doc. dr. Barcickiego, który również przecho-
dząc przez jezdnię, zatrzymał się kilka metrów ode mnie, ukłoniłem się docentowi, 
który odszedł na ul. Weteranów, w chwilę później zostałem zatrzymany i odprowadzony 
do Domu Nauczyciela. Oświadczam, że nie brałem żadnego udziału w zgromadzeniu 
i zostałem zatrzymany zupełnie przypadkowo. Zaznaczam, że mam sporo korepetycji, 
pomagam rodzeństwu i takimi sprawami się nie interesuję. Po wczorajszym wyjaśnieniu 
tow. Gomułki zrozumiałem, o co chodzi i organizatorów tych zajść nie popieram”.

Decyzja rzecznika: Stawiam wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego. 
Wyjaśnienie obwinionego, że został zatrzymany przypadkowo w pełni zasługuje na 
uwzględnienie. Równocześnie stawiam wniosek o cofnięcie zawieszenia w prawach 
studenta6.

Bożena Nerlo: „Dnia 11 marca o godz. 14.00 byłam na wykładzie z mechaniki kwan-
towej, po wykładzie wyszłam, chciałam wrócić do domu i na ul. Nowotki zauważyłam 
tłum ludzi, wśród których byli studenci, nic nie słyszałam, że ma być jakiś wiec. Dowie-
działam się dopiero o tym, na ulicy wszyscy mówili, że będzie wiec. Z wykładu wracałam 
z koleżanką […]. Na rogu Uniwersyteckiej i Nowotki zatrzymałam się. Wtedy podszedł 
do mnie jakiś człowiek i powiedział: «Czego pani tu stoi, niech pani stąd idzie», osobnika 
tego zapytałam, czy nie wolno stać na ulicy, oświadczam, że powiedziałam to cicho, 
ale dosyć stanowczo, na co odpowiedział: «Wolno, wolno, zaraz pani pokażemy, czy 
wolno», wtedy podszedł drugi i wzięli mnie obaj pod ręce, ale ja nie chciałam iść, stałam 
w miejscu i nie chciałam się ruszyć, chyba mówiłam: «Proszę mnie puścić», panowie 
ci zaciągnęli mnie do Domu Nauczyciela, ja się początkowo opierałam, potem już nie. 
Nie wiem, dlaczego zostałam zabrana, dlaczego stawałam przed kolegium i dlaczego 
musiałam zapłacić, bardzo mi przykro, że zostałam w to wszystko wplątana”.

Decyzja rzecznika: Stawiam wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego 
i wymierzenie obwinionej kary porządkowej upomnienia i wpisanie tej kary do akt 
studenta […]. Wprawdzie z wyjaśnień obwinionej nie wynika, by brała aktywny udział 
w nielegalnym zgromadzeniu, jednak postawa jej w czasie tego zgromadzenia budzi 
zastrzeżenie, stąd mój wniosek uważam za uzasadniony. Równocześnie stawiam wniosek 
o cofnięcie zawieszenia w prawach studenta7.

6 W aktach studenckich nie ma ww. kary. AUMCS, sygn. M 73/20, b.p.
7 Już 16 marca na ręce rektora wpłynęło pismo od członków Koła Naukowego Fizyków (33 pod-

pisy) w sprawie uniewinnienia koleżanki, a trzy dni później, 19 marca, podobne pismo od studentów 
III roku fizyki (26 podpisów). Ostatecznie upomnienie nie zostało wpisane do akt. AUMCS, Akta stu-
denckie, sygn. M 81/19, b.p. 
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Konstanty Nieścior: „Dnia 11 marca o godz. 14.30 szedłem na obiad do «Wisły»8, 
ponieważ tłum studentów szedł w kierunku Krak[owskiego] Przedm[ieścia], szedłem 
razem z nimi. Tłum został zatrzymany przed Domem Nauczyciela, ponieważ szedłem 
na obiad, wyminąłem tłum i szedłem dalej do «Wisły». W pewnym momencie poczu-
łem, że dwóch cywilów wzięło mnie pod ramię i prowadziło do Domu Nauczyciela, ja 
się opierałem i powiedziałem: «Gdzie mnie prowadzicie», wtenczas uczułem, że ktoś 
mnie zaczął szarpać za włosy i dostałem chyba ze dwa kopniaki. Zaznaczam, że w ma-
nifestacji nie brałem żadnego udziału i zostałem na pewno przypadkowo zatrzymany. 
Więcej nie mam nic do dodania”.

Decyzja rzecznika: Stawiam wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego 
i wymierzenie kary porządkowej upomnienia i wpisanie tej kary do akt studenta. 
Wprawdzie z wyjaśnień obwinionego nie wynika, by brał on aktywny udział w nie-
legalnym zgromadzeniu, jednak postawa jego w czasie tego zgromadzenia budzi za-
strzeżenia, stąd mój wniosek. Równocześnie stawiam wniosek o cofnięcie zawieszenia 
w prawach studenta9.

Katarzyna Słonecka: „W dniu 11 marca autobusem linii 9 wyjechałam z domu 
o godz. 15.00 i szłam na obiad do Chatki Żaka, wysiadłam koło Botanika10, ale nie 
dane mi było zjeść obiadu, bo w czasie, gdy szłam do Chatki Żaka, zatrzymano przede 
mną jakiegoś studenta, ja wtedy zapytałam, co się stało i zostałam również zatrzyma-
na. Oświadczam, że udziału w zajściach nie brałam i wśród zatrzymanych znalazłam 
się przypadkowo. Oświadczam, że celów nielegalnego zgromadzenia nie popieram, 
w organizowaniu zajść nie brałam żadnego udziału. Więcej nie mam nic do dodania”.

Decyzja rzecznika: Wyjaśnienie obwinionej w pełni zasługuje na uwzględnienie. 
Stawiam wniosek o cofnięcie zawieszenia w prawach studenta11.

Jan Zarzycki: „W zajściach i nielegalnym zgromadzeniu nie brałem udziału, na do-
wód przedstawiam zaświadczenie lekarskie z 5 III 1968 [r.] stwierdzające, że z powodu 
choroby na okres tygodnia mam być zwolniony z zajęć12. Oświadczam, że w tłumie 
znalazłem się przypadkowo, bo szedłem do apteki po lekarstwo, mogę nawet podać 
nazwę tego leku. Koło Domu Nauczyciela znalazłem się w grupie aktywu robotni-
czego, gdyż nie pozwolono mi dalej przechodzić, w międzyczasie byłem świadkiem 
zatrzymania wielu studentów, między innymi studentki Akademii Medycznej, którą 
prowadzono prawdopodobnie do Domu Nauczyciela, gdy przechodziła koło mnie, 
poprosiła o papierosa, prośbę chciałem spełnić, ale zostałem odprowadzony do Domu 
Nauczyciela. Nie popieram nielegalnych zebrań bez zezwolenia rektora i w powyższym 
zajściu znalazłem się zupełnie przypadkowo. Pragnę dodać, że w czasie doprowadzenia 

8 Restauracja „Wisła” znajdowała się na Krakowskim Przedmieściu nieopodal skrzyżowania 
z ul. Lipową.

9 W aktach studenckich nie ma ww. kary. Konstanty Nieścior ukończył studia w 1971 r. AUMCS, 
Akta studenckie, sygn. B 2/99, b.p. 

10 Chodzi o Ogród Botaniczny UMCS.
11 Tymczasowe zawieszenie w prawach studenta zostało uchylone 26 marca, tym samym umorzono 

też dochodzenie dyscyplinarne. Bogumiła Katarzyna Słonecka ukończyła studia w terminie. AUMCS, 
Akta studenckie, sygn. H 32/31, b.p.

12 Jan Zarzycki w tym czasie korzystał ze zdrowotnego urlopu dziekańskiego, uzyskanego 15 IV 1968 r. 
na dwa semestry studiów. AUMCS, Akta studenckie, sygn. B 11/41, b.p.
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do milicji spadł mi płaszcz, który miałem zarzucony na ramiona, który chciałem podjąć 
i oficer MO pchnął mnie, że upadłem na łokieć na ziemię”.

Decyzja rzecznika: Wyjaśnienie obwinionego w pełni zasługuje na uwzględnienie. 
Stawiam wniosek o cofnięcie zawieszenia w prawach studenta UMCS.

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 87–144, mps.
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Nr 7

1968 kwiecień 10, Lublin – Orzeczenie Senackiej Komisji Dyscyplinarnej w sprawie 
studentów Mirosława Nowaka i Władysława Pastuszuka

Orzeczenie Senackiej Komisji Dyscyplinarnej w sprawie studentów Mirosława 
Nowaka i Władysława Pastuszuka, obwinionych o to, że w dniu 10 marca 1968 r. spo-
rządzali i rozpowszechniali przez naklejanie w miejscach publicznych ulotki wzywające 
do nielegalnego wiecu, który miałby odbyć się na terenie miasteczka akademickiego 
przed Chatką Żaka: Dnia 10 kwietnia 1968 r. orzeka – uznaje obwinionych winnymi 
zarzucanych im czynów, tj. naruszenia art. 72 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o szkolnictwie 
wyższym z dnia 15 IV 1965 r. (DzU nr 16, poz. 114), i wymierza obu za to kary nagany 
z ostrzeżeniem.

Uzasadnienie: Wina obwinionych została ustalona ich przyznaniem się w toku 
postępowania wyjaśniającego. Zachowanie obwinionych pozostaje w sprzeczności 
z treścią złożonego ślubowania studenckiego i obowiązującymi przepisami odnośnie 
[do] odbywania zgromadzeń studenckich na uczelni. Obwinieni nie mogą tłumaczyć się 
brakiem rozeznania co do tego, czy działanie ich było sprzeczne z obowiązującymi na 
uczelni przepisami. Obaj są bowiem studentami II roku Wydziału Prawa i można wy-
magać od nich świadomości tego, co i w jakich warunkach jest dozwolone w stosunkach 
uniwersyteckich. Przy wymiarze kary brano pod uwagę czyn obwinionych, okoliczności 
z nim związane, m.in. brak dostatecznej informacji o charakterze zajść studenckich 
w Warszawie oraz wyrażoną przez nich głęboką skruchę w toku postępowania1.

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 156, mps.

1 W następstwie tych wydarzeń Mirosław Nowak złożył podanie o udzielenie mu urlopu dziekań-
skiego w semestrze letnim 1967/1968, a w następnym roku został skreślony z listy studentów z powodu 
niezaliczenia II roku studiów. Od 23 IV 1970 r. do 14 IV 1972 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową 
w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu, a studia prawnicze ukończył w systemie zaocz-
nym w 1976 r. (AUMCS, Akta studenckie, sygn. Z 188/48, b.p.). Władysław Pastuszuk po urlopie dzie-
kańskim w semestrze letnim roku akademickiego 1967/1968 powrócił na studia dzienne, które ukończył 
w 1971 r. AUMCS, Akta studenckie, sygn. P 24/248, b.p.
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Nr 8

1968 kwiecień 10, Lublin – Orzeczenie Senackiej Komisji Dyscyplinarnej w sprawie 
studentek Agnieszki Fus i Barbary Stępień

Orzeczenie Senackiej Komisji Dyscyplinarnej w sprawie studentek Agnieszki Fus 
i Barbary Stępień, obwinionych o to, że w dniu 10 marca 1968 [r.] sporządzały i rozpo-
wszechniały przez naklejanie w miejscach publicznych ulotki wzywające do nielegal-
nego wiecu, który miałby się odbyć na terenie miasteczka akademickiego przed Chatką 
Żaka: Dnia 10 kwietnia 1968 [r.] orzeka – uznaje obwinione winnymi zarzucanych im 
czynów, tj. naruszenia art. 72 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 
15 IV 1965 r. (DzU nr 16, poz. 114), i wymierza im za to kary: 1) Barbarze Stępień – 
karę zawieszenia w prawach studenta na semestr drugi roku akademickiego 1967/[19]68 
i pierwszy roku akademickiego 1968/[19]69, 2) Agnieszce Fus – karę zawieszenia 
w prawach studenta na semestr drugi roku akademickiego 1967/[19]68.

Uzasadnienie: Wina obwinionych ustalona została w sposób niewątpliwy ich wy-
jaśnieniami, tak w toku postępowania przygotowawczego, jak i na rozprawie, w szcze-
gólności przyznaniem się obwinionych. Tłumaczenie się obwinionych, że nie zdawały 
sobie sprawy z nielegalności wiecu nie zasługuje na wiarę ze względu na to, że jako 
studentki uniwersytetu musiały wiedzieć, jak odróżnić zgromadzenie odbywane za 
zgodą władz od wiecu nielegalnego. Tym samym obwinione postąpiły sprzecznie ze 
złożonym ślubowaniem studenckim i obowiązującymi przepisami. Wyższa kara obwi-
nionej Barbary Stępień1 wynika z faktu, że jest ona studentką IV roku prawa, mieszka 
od kilku lat w domu studenckim, natomiast A[gnieszka] Fus2 dopiero od paru miesięcy 
jest studentką stacjonarną Wydziału Ekonomii. Wysokość kary dla obu ustalona została 
przy wzięciu pod uwagę czynu obwinionych, towarzyszących okoliczności, tj. braku 
dostatecznej informacji o charakterze zajść studenckich w Warszawie i wykazanej na 
rozprawie skrusze, a z drugiej strony przy uwzględnieniu, że wymierzona kara winna 
spełniać swoją rolę wychowawczą.

Źródło: AUMCS, Akta Sekretariatu Uczelni, sygn. 93, s. 164, mps.

1 Ostatecznie na wniosek rektora z 19 X 1968 r. zebrała się Komisja Dyscyplinarna i 15 listopa- 
da tr. skróciła karę zawieszenia w prawach studenta do jednego semestru. Podstawą złagodzenia pierwot-
nego orzeczenia były opinie dziekanatu i organizacji studenckich oraz zmiana programu studiów, któ-
ra powodowała, że studentka straciłaby dwa lata nauki. AUMCS, Akta studenckie, sygn. P21/290, b.p.

2 Agnieszka Fus rozpoczynała naukę w trybie zaocznym i została przeniesiona na studia stacjonar-
ne od drugiego roku. Po reaktywacji studiów – wskutek zawieszenia na II roku – ukończyła je w 1971 r. 
AUMCS, Akta studenckie, sygn. E 3/17, b.p.



272

H
is

to
r

ia

Bibliografia

Źródła archiwalne
Archiwum Państwowe w Lublinie

Akta Komitetu Miejskiego PZPR w Lublinie: 62/II/33; 62/IV/110.
Akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie: 51/V/124; 51/VII/11; 51/VII/33.

Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Akta Sekretariatu Uczelni: 93.
Akta studenckie: B 2/99; B 10/129; B 11/41; E 3/17; Ekst. 33/6; Ekst. 33/15; Ekst. 36/41; 
H 28/248; H 30/358; H 32/31; H 42/8; H 42/25; H 42/33; H 42/53; H 42/58; M 73/20; 
M 81/19; P 21/290; P 23/103; P 24/248; P 29/182; Z 188/48.
Stowarzyszenia i organizacje studenckie: 40.

Źródła publikowane
Klukowski Z., Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939–1944), wstęp i red. Z. Mańkowski, 

Lublin 1958.
Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. I: Niepokorni, red. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. To-

masik, Warszawa 2008.
Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. II: Kronika wydarzeń, cz. 1, red. F. Dąbrowski, P. Gon-

tarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2009.
Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. II: Kronika wydarzeń,  cz. 2, red. F. Dąbrowski, P. Gon-

tarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2015.

Prasa
„Konfrontacje” – dodatek do „Kuriera Lubelskiego”, 29–30 III 1968.
Stankiewicz K., Komandos ’68, „Lajf. Magazyn Lubelski” 2018, nr 53.

Wspomnienia
Fus A., Z sali wykładowej do celi więzienia [w:] Marzec ’68 w Lublinie, red. W. Fronczek, 

S. Kieroński, S. Rogala, Lublin 2018.
Kieroński S., Aby podnieść pamięć [w:] Marzec ’68 w Lublinie, red. W. Fronczek, S. Kieroński, 

S. Rogala, Lublin 2018.
List Mirosława Nowaka do Zbigniewa Włodzimierza Fronczka napisany w 50. rocznicę wy-

darzeń Marca ’68 [w:] Marzec ’68 w Lublinie, red. W. Fronczek, S. Kieroński, S. Rogala, 
Lublin 2018.

Łukowska A.T., Marzec 1968 – nadzieja i bezsilność [w:] Marzec ’68 w Lublinie, red. W. Fron-
czek, S. Kieroński, S. Rogala, Lublin 2018.

Marzec ’68 w Lublinie, red. W. Fronczek, S. Kieroński, S. Rogala, Lublin 2018.
Fronczek Z., Mój marzec, „Wiadomości Uniwersyteckie” 1993, nr 2.
Osmoła J., Mój marzec ’68 z „Samsarą” w tle [w:] Marzec ’68 w Lublinie, red. W. Fronczek, 

S. Kieroński, S. Rogala, Lublin 2018.

Opracowania
Choma-Jusińska M., Lublin [w:] Oblicza Marca 1968, red. K. Rokicki, S. Stępniak, Warszawa 

2004.
Eisler J., Marzec 1968: geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991.
Eisler J., Marzec ’68, Warszawa 1995.

Anna Łosowska



273

H
isto

r
ia

Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.
Herczyński R., Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945–1970, Warszawa 2008.
Kronika zajść w środowisku akademickim na Uniwersytecie Wrocławskim, oprac. E. Kłapcińska, 

„Przegląd Uniwersytecki” 2018, nr 1.
Kruszyński M., Józef Parnas czy Józef Parnes? Przyczynek do biografii, „Rocznik Lubelski” 

2012, t. 38.
Kruszyński M., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944–1989. Zarys dziejów 

uczelni w warunkach PRL, Lublin 2015.
Marzec ’68. Przyczyny i następstwa, red. M. Kubasik, M. Żak, Legnica 2018.
Marzec 1968: fakty, wydarzenia, interpretacje, red. A. Czwołek, S. Galij-Skibińska, W. Polak, 

Toruń 2018.
Osęka P., Marzec ’68, Kraków 2008.
Osęka P., My, ludzie z Marca: autoportret pokolenia ’68, Warszawa 2015.
Winnicka E., Łazarewicz C., 1968. Czasy nadchodzą nowe, Warszawa 2018.
Wrona J., Zaporowski Z., 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia 

z dziejów Uczelni, Lublin 2015.

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

Informacje o wystąpieniach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim szybko dotarły do 
Lublina. Manifestacje studenckie trwały tam krótko (3–4 dni) i zostały spacyfikowane przez siły 
interwencyjne MO i ZOMO przy współpracy z aktywem robotniczym.

Dziewiątego marca w domach akademickich, pobliskiej Chatce Żaka oraz niektórych budynkach 
dydaktycznych pojawiły się ulotki nawołujące do zorganizowania wiecu popierającego warszawskich 
studentów. Po włamaniu do lokalu radia akademickiego nastawiono je na odbiór Radia Wolna Euro-
pa. Dzięki temu studenci mogli słyszeć audycję poświęconą wydarzeniom warszawskim. Wkrótce 
zatrzymano cztery osoby, które kolportowały ulotki nawołujące do wiecu. Zostały one ukarane 
wysoką grzywną (2400–3000 zł) z możliwością zamiany na 60–90 dni aresztu oraz zawieszeniem 
w prawach studenta.

Około godz. 14.00 w okolicy akademików i Chatki Żaka zebrało się blisko 2000 osób, następnie 
uformował się pochód, który ruszył w kierunku centrum miasta. Studenci zostali jednak zatrzymani 
przez aktyw robotniczy wspomagany przez pluton milicjantów z miejscowego garnizonu. W trak-
cie interwencji kilku studentów zostało pobitych, kilkoro zatrzymano, a dwoje postawiono przed 
kolegium karno-administracyjnym w Lublinie. Otrzymali oni grzywny po 2000 zł z możliwością 
zamiany na 60 dni aresztu. Wszyscy ww. studenci zostali dodatkowo zawieszeni w prawach studenta.

Pod naciskiem organizacji młodzieżowych rektor zgodził się na zorganizowanie wiecu stu-
denckiego w dniu 13 marca wieczorem w Chatce Żaka. Rozpoczął się on o godz. 20.00 w sali 
teatralnej Chatki Żaka, gromadząc 1500–2000 studentów wszystkich uczelni lubelskich. Pod koniec 
marca nastąpiło wyciszenie akcji studenckich w Lublinie, chociaż represje wobec pojedynczych 
i najbardziej aktywnych osób trwały. Warto jednak podkreślić, że żaden student UMCS nie został 
wydalony z uczelni.

Widocznym następstwem zmian pomarcowych była polityka kadrowa. W Lublinie nie prze-
dłużono umów dwojgu naukowcom dojeżdżającym z Warszawy, dla których praca na UMCS była 
drugim etatem. Na stanowiska docentów awansowano sporą grupę adiunktów, chociaż należy dodać, 
że większość tzw. docentów marcowych pomyślnie przeprowadziła potem procedurę habilitacyjną.

Z perspektywy czasu dostrzega się coraz wyraźniej, że Marzec ’68 nie był wyłącznie wyda-
rzeniem warszawskim. Zamieszki uliczne objęły wiele miast polskich, a uczestniczyli w nich nie 
tylko studenci, lecz także młodzież szkół średnich i młodzi robotnicy. Do tej zbiorowej wiedzy 

Marzec 1968 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie…
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należy bezwzględnie dodać wystąpienia studenckie w Lublinie, które były odruchem autentycznej 
solidarności społeczności akademickiej wobec brutalnych akcji władz w stosunku do młodzieży 
warszawskiej.

Słowa kluczowe: Marzec 1968, Lublin, UMCS, studenci, wydarzenia, następstwa.

S u m m a r y

Information about student demonstrations at the University of Warsaw quickly reached Lublin. 
The student demonstrations there were short-lived (3–4 days) and were pacified by the intervention 
of MO and ZOMO forces with the cooperation of workers’ activists.

On 9 March, leaflets calling for a rally in support of Warsaw students appeared in dormitories, 
the nearby Chatka Żaka [academic cultural centre at UMCS] and some educational buildings. After 
breaking into the premises of the academic radio station, they set it to receive Radio Free Europe. 
As a result, students were able to listen to a programme about the events in Warsaw. Four people 
who distributed leaflets calling for the rally were soon arrested. They were punished with large 
fines (2400–3000 zlotys) with the possibility of that being changed to 60–90 days in jail and the 
suspension of their student rights.

At around 2 p.m. nearly 2,000 people gathered in the area of the dormitories and Chatka 
Żaka, then a procession was formed, which set off towards the city centre. However, activist 
workers, supported by a militia platoon from the local garrison, halted the students. During the 
intervention, several students were beaten, some were detained and two were brought before 
the penal-administrative collegium in Lublin. They received fines of 2000 PLN each, with the 
possibility of this being changed to 60 days in jail. Additionally, all the above-mentioned students 
were suspended from the university.

Under pressure from youth organisations, the rector agreed to organise a student rally on the 
evening of 13 March in the Chatka Żaka. It started at 8 p.m. in the building’s theatre, drawing about 
1,500–2,000 students from all the Lublin institutions of higher education. By the end of March, 
student actions in Lublin had quietened down, although repressive actions against individuals and 
those most active continued. It is worth noting, however, that no UMCS student was expelled from 
the university.

A visible consequence of the post-March changes was personnel policy. Two academics 
commuting in from Warsaw, for whom work at UMCS was a second job, did not have their contracts 
renewed. A large group of lecturers were promoted to the position of reader, although it should be 
added that most of the so-called “March lecturers” later successfully completed the habilitation 
process.

With the benefit of hindsight, it is becoming increasingly clear that March ’68 was not just 
a Warsaw event. The street riots spread over many Polish cities, and were attended not only by 
students, but also by secondary school pupils and young workers. To this collective knowledge 
should certainly be added the student demonstrations in Lublin, which were a reaction of the 
genuine solidarity of the academic community against the brutal actions of the authorities towards 
young people in Warsaw.

Keywords: March 1968, Lublin, UMCS, students, events, repercussions.

Anna Łosowska
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„Dziennik wojenny 1. pułku  
piechoty” armii słowackiej   

(23 sierpnia – 6 września 
1939 r.)

Udział armii słowackiej w agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. jest tematem, 
który wciąż wzbudza duże zainteresowanie zarówno polskiej, jak i słowackiej 
opinii publicznej, pozostaje też przedmiotem badań historyków z obydwu kra-

jów. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat powstało wiele prac i artykułów naukowych, 
które poruszały to zagadnienie. Naświetlały one zarówno okoliczności i uwarunkowania 
polityczne, jak i aspekty militarne działań armii słowackiej w tym okresie oraz przed-
stawiały jej walki z jednostkami Armii „Karpaty”1. Wciąż jednak nie wszystkie kwestie 
związane z tymi wydarzeniami zostały w pełni wyjaśnione. Na publikację czekają też 
dokumenty, których dotychczas historycy nie znali, a które odnajdywane są w pol-
skich, niemieckich i słowackich archiwach. Mimo że materiały te nie mogą zasadniczo 

1 Warto tutaj wymienić m.in.: I. Baka, Slovenská Republika a nacistická agresia proti Poľsku, Bra-
tislava 2006 (wyd. polskie: Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2010); R. Dalec- 
ki, Armia „Karpaty” w wojnie 1939 roku, Rzeszów 2009 (wyd. II); D. Golik, Wrzesień 1939 w doli-
nie Dunajca. Bój graniczny i walki nad górnym Dunajcem między 1 a 6 września 1939 roku, Kraków 
2018; M. Lacko, Slovenská Republika 1939–1945, Bratislava 2008; A. Olejko, Niedoszły sojusznik czy 
trzeci agresor? Wojskowo-polityczne aspekty trudnego sąsiedztwa Polski i Słowacji 1918–1939, Kra-
ków–Rzeszów 2012; Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armá-
dy, red. M. Lacko, Bratislava 2007.
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 zmienić ogólnego obrazu kampanii we wrześniu 1939 r. w południowej Polsce, to jednak 
wzbogacają wiedzę o jej przebiegu o nowe elementy. Niekiedy mogą też wpływać na 
sprzeczne w wielu wypadkach twierdzenia na temat poszczególnych jej etapów.

Jednym z takich dokumentów jest bez wątpienia odnaleziony przez słowackiego 
historyka, pracownika Wojskowego Instytutu Historycznego w Bratysławie, dr. Igora 
Bakę „Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej. Pułk ten podlegał w czasie 
pokoju Wyższemu Dowództwu nr 3 w Preszowie i podobnie jak inne jednostki armii 
słowackiej powstał z przekształcenia dawnych jednostek armii czechosłowackiej. Jego 
dowództwo i jeden z batalionów sformowano na bazie kadr czechosłowackiego 37. pp 
z Lewoczy, a dwa kolejne bataliony – z żołnierzy rozwiązanych czechosłowackich od-
działów górskich: 3. górskiego pułku piechoty z Popradu oraz 4. górskiego pułku piechoty 
z Dobšiná. Miejscem stacjonowania batalionów były: I batalion – najpierw Lewocza, 
a następnie Vondrišel (obecne Nálepkovo), II batalion – Dobšiná, a następnie Podoliniec, 
III batalion – Poprad. Dowódcą I batalionu został kpt.2 Jozef Albrecht3, II batalionem 
dowodził kpt. Eugen Budaváry4, a III batalionem mjr Karol Hasenberg5. Ponadto pułk 
dysponował batalionem zapasowym w Lewoczy, którym dowodził mjr Jozef Tlach6.

W przededniu wybuchu wojny pułk działający pod krypt. „Paľo” został podporząd-
kowany 1. Dywizji Piechoty (krypt. „Jánošík”), która razem z 2. Dywizją Piechoty 
(krypt. „Škultéty”), 3. Dywizją Piechoty (krypt. „Rázus”) oraz tzw. Grupą Szybką 
(krypt. „Kalinčak”) współtworzyła – dowodzoną przez ministra obrony narodowej 
Słowacji gen. Ferdinanda Čatloša7 – Słowacką Armię Polową (krypt. „Bernolák”). 

2 Zdecydowaliśmy się na użycie – zarówno we wprowadzeniu, jak i w tłumaczeniu dokumentu – 
polskich odpowiedników słowackich i niemieckich stopni wojskowych. Dlatego też Jozef Albrecht wy-
stępuje w stopniu kapitana, mimo że już w maju 1939 r. w wojsku słowackim stopień ten zlikwidowano, 
zastępując go stopniem stotníka. Ponadto nie rozwijamy stopni generalskich – w wojsku słowackim sto-
pień ten funkcjonował w dwóch tzw. rangach, natomiast w armii niemieckiej w trzech, z dodatkowym 
rozróżnieniem rodzaju broni. 

3 Jozef Albrecht (1899–1982), narodowości niemieckiej; uczestnik I wojny światowej w szeregach 
armii austro-węgierskiej; w okresie międzywojennym oficer armii czechosłowackiej; po czasowym zwol-
nieniu z czynnej służby znalazł się w armii słowackiej, gdzie otrzymał dowództwo I batalionu 1. pp; 
uczestnik walk na froncie wschodnim, pod koniec wojny internowany; z uwagi na niemiecką narodo-
wość nie zezwolono mu na kontynuowanie służby w powojennym wojsku czechosłowackim.

4 Eugen Budaváry (1906–1942), w 1941 r. zmienił nazwisko na Budínský, sportowiec; zawodowy 
oficer armii czechosłowackiej; następnie dowódca II batalionu 1. pp w armii słowackiej; w 1940 r. mia-
nowany adiutantem ministra obrony narodowej Słowacji gen. Ferdinanda Čatloša, zginął 4 VIII 1942 r. 
w walkach z Armią Czerwoną na froncie wschodnim.

5 Karol Hasenberg (1894–?), uczestnik I wojny światowej; zawodowy oficer armii czechosłowac- 
kiej; następnie w armii słowackiej, gdzie dowodził III batalionem 1. pp, w 1943 r. przeszedł na eme-
ryturę; po zakończeniu wojny kontynuował służbę w armii czechosłowackiej, dowodząc tymczasowo 
m.in. 12. pp w 1948 r.

6 Jozef Tlach (1896–1964), narodowości czeskiej; uczestnik I wojny światowej w szeregach armii 
austro-węgierskiej, a następnie Legionu Czechosłowackiego, zawodowy oficer armii czechosłowackiej; 
od 1939 r. w armii słowackiej (dowódca batalionu zapasowego 1. pp), od 1940 r. związany z czechosło-
wackim ruchem oporu, uczestnik Słowackiego Powstania Narodowego; po zakończeniu II wojny świa-
towej ponownie w armii czechosłowackiej, m.in. jako dowódca grupy operacyjnej do zwalczania oddzia-
łów UPA, w 1948 r. przeniesiony do rezerwy.

7 Ferdinand Čatloš (1895–1972), uczestnik I wojny światowej w szeregach armii austro-węgier-
skiej, a następnie Legionu Czechosłowackiego, zawodowy oficer armii czechosłowackiej; związany ze 
Słowacką Partią Ludową, po powstaniu Republiki Słowacji mianowany ministrem obrony narodowej 
i awansowany na stopień generalski; głównodowodzący armii słowackiej podczas wojny z Polską, a tak-
że podczas kampanii przeciwko ZSRS; w 1944 r. planował przeprowadzić wojskowy zamach stanu na 
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O ile większość jednostek słowackich została przewidziana do zabezpieczania zaplecza 
mających wkroczyć do Polski oddziałów niemieckich oraz do ochrony granicy słowacko-
-polskiej przed ewentualnymi działaniami Wojska Polskiego, o tyle Dywizja „Jánošík” 
dowodzona przez gen. Antonína Pulanicha8 otrzymała rozkaz wkroczenia na terytorium 
Polski i aktywnego wspierania natarcia niemieckiego na Podhalu i w Beskidach. Fakt 
jej wykorzystania poza granicami Republiki Słowackiej jest bezsprzeczny, jednakże 
kontrowersje wzbudzają okoliczności, czas i tryb podjęcia decyzji o zaangażowaniu 
dywizji w działania ofensywne. Pewne światło na te wydarzenia rzucają zapisy w od-
nalezionym dzienniku.

Słowacji, próbując nawiązać współpracę z dowództwem Słowackiego Powstania Narodowego, został 
jednak przez powstańców aresztowany, przekazany Sowietom, a następnie wysłany do Kijowa i Mosk- 
wy, gdzie go internowano; po powrocie z ZSRS sądzony w 1947 r. i skazany na 5 lat więzienia, zwol-
niono go przedterminowo w 1948 r.

8 Antonín Pulanich (1884–1962), uczestnik I wojny światowej w szeregach armii austro-węgierskiej, 
następnie zawodowy oficer armii czechosłowackiej, w 1936 r. ze względów zdrowotnych przeszedł na 
emeryturę; w 1938 r. mianowany zastępcą naczelnika sztabu wojskowego Gwardii Hlinki, po powstaniu 
Republiki Słowacji został przywrócony do czynnej służby i awansowany na stopień generalski, dowód-
ca Wyższego Dowództwa nr 1, a później 1. Dywizji Piechoty armii słowackiej; uczestnik walk przeciw-
ko Armii Czerwonej i dowódca oddziałów słowackich na froncie wschodnim; po zakończeniu II wojny 
światowej nie wrócił do czynnej służby, został też zdegradowany, ale w 1991 r. przywrócono mu po-
śmiertnie stopień generalski.

Naczelny Wódz Armii Słowackiej 
i minister obrony narodowej gen. Fer-
dinand Čatloš w trakcie odznaczania 

żołnierzy słowackich narodowości 
niemieckiej po zakończonej kampanii 

w Polsce. „Nový Svet”, 7 X 1939

Dowódca 1. Dywizji Piechoty 
gen. Antonín Pulanich po zakoń-
czeniu kampanii w Polsce jesienią 

1939 r. „Nový Svet”, 7 X 1939



278

D
o

k
u

m
en

t
y

Igor Baka, Dawid Golik

Warto zwrócić szczególną uwagę na trzy aspekty wydarzeń z 1939 r., z którymi można 
się zetknąć podczas studiowania dziennika słowackiego 1. pułku piechoty. Przede wszyst-
kim oszczędne, żołnierskie zapisy podważają jedno z podstawowych haseł, jakie stało się 
pretekstem dla obecności wojsk niemieckich na pograniczu, a później także udziału wojsk 
słowackich w ataku na Rzeczypospolitą. Chodzi mianowicie o rzekome przygotowania 
Polski do działań ofensywnych na terenie Słowacji. Zapisy wojskowych jednoznacznie 
przeczą twierdzeniom o takich zamiarach strony polskiej, sugerują wręcz coś odwrotne-
go. Od chwili przybycia nad słowacko-polską granicę żołnierze 1. pp meldują bowiem, że 
ze strony Polaków nie widać żadnych przygotowań do agresji, wykonywane są za to prace 
związane z zabezpieczeniem terytorium II RP przed ewentualnym atakiem od południa.

Druga istotna kwestia to widoczny na kartach dziennika ogromny wpływ Niemców 
na charakter operacji wojskowych na Słowacji oraz całkowite przejęcie przez nich 
kontroli nad jednostkami armii słowackiej. Przejawia się to zarówno w sposobie pro-
wadzenia rozmów i odbywania spotkań z oficerami słowackimi tuż przed wybuchem 
wojny, jak i szczególnie w formie przekazania dowódcy 1. pp rozkazu o marszu na 
północ 1 września 1939 r. Wytyczne te przyszły bowiem nie od jego przełożonego, lecz 
zostały dostarczone na niewielkim karteluszku przez niemieckiego oficera łącznikowego, 
a dopiero później ich treść została potwierdzona przez dowództwo słowackie. Tak więc 
to Niemcy decydowali bezpośrednio o takim, a nie innym udziale w wojnie poszcze-
gólnych oddziałów słowackich. Dowództwo Słowackiej Armii Polowej zatwierdzało 
jedynie ich decyzje, niejako post factum.

Ostatni aspekt łączy się z dwoma poprzednimi i ma niebagatelne znaczenie dla 
współczesnych dyskusji na temat udziału armii słowackiej w kampanii wrześniowej. 
Należy odnotować, że mimo decydującej roli Niemców w wydarzeniach z sierpnia 
i września 1939 r. na kartach dziennika nie pojawiają się żadne wątpliwości czy roz-
terki żołnierzy wypływające z faktu brania udziału w agresji. Oczywiście w treści tego 
rodzaju dokumentu wojskowego trudno jest doszukiwać się jakichkolwiek osobistych 
przemyśleń czy refleksji żołnierzy lub oficerów, ale faktem jest, że dowództwo pułku 
cały czas potwierdzało dobry nastrój panujący w oddziałach, nie meldowało też o wy-
padkach niesubordynacji lub dezercji. Ponadto zapisy w dzienniku dobitnie świadczą 
o pełnym zaangażowaniu żołnierzy słowackich w walki – wymieniane są straty przez 
nich ponoszone, opisywane jest branie polskich żołnierzy do niewoli, a także wyko-
nywanie konkretnych zadań taktycznych wspomagających działania niemieckich od-
działów – 9. zmotoryzowanego pułku rozpoznawczego oraz 2. Dywizji Górskiej. Atak 
na Polskę nie miał więc dla żołnierzy jedynie symbolicznego czy propagandowego 
wymiaru (choć ten był też bardzo istotny), ale realny, wojskowy.

Wprawdzie sam dziennik nigdy nie był publikowany, to na zapisach pochodzących 
z jego kart została oparta „Kronika 1. pułku piechoty za rok 1939”, sporządzona przez 
ks. ppor. (por.?) Karola Neururera9, kapelana, a jednocześnie kronikarza pułku. Znajduje 
się ona w zbiorach Wojskowego Archiwum Historycznego w Bratysławie i została 

9 Karol Neururer (Neirurer), ks. (1905–?), w czasie wojny zmienił nazwisko na Horský, duchowny 
katolicki; absolwent wyższej szkoły teologicznej w Trnawie i prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bra-
tysławie; kapelan wojskowy, w 1943 r. mianowany zastępcą szefa służby duchownej Ministerstwa Obro-
ny Narodowej Słowacji; po wojnie cofnięto mu awanse oficerskie na kapitana i majora, po czym prze-
niesiono do rezerwy.
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opublikowana w całości w języku sło-
wackim oraz we fragmentach w języku 
polskim10.

Sam dziennik zachował się w postaci 
fotokopii w WAH w Bratysławie, w zbiorze 
materiałów wspomnieniowych i dokumen-
tów dotyczących działalności gen. Pavola 
Kuny11 – we wrześniu 1939 r. podpułkow-
nika i dowódcy 1. pp. Drugi egzemplarz 
dziennika, także w formie fotokopii, jest 
zdeponowany w Muzeum Słowackiego Po-
wstania Narodowego w Bańskiej Bystrzy-
cy. Nie wiadomo, czy oryginalny dokument 
zachował się do czasów współczesnych, 
znane są tylko jego reprodukcje.

Dokument liczy 29 stron rękopisu i zo-
stał przygotowany najprawdopodobniej 
przez ppłk. Kunę w Spiskim Podgrodziu 
po zakończeniu kampanii w Polsce (nie 
jest jednak podpisany). Zapisy rozpoczy-
nają się 23 sierpnia, a kończą 30 września 
1939 r. Całość dokumentu sporządzona 
jest w języku słowackim, lecz dla celu 
publikacji został on przetłumaczony na 
język polski.

Ingerencję w oryginalny tekst ograniczono do poprawienia oczywistych błędów 
i rozwinięcia skrótów oraz skrótowców zastosowanych wcześniej w wersji słowackiej 
dziennika. Starano się przy tym zachować oryginalną, dość surową stylistykę dokumen-
tu (m.in. z licznymi powtórzeniami), który przede wszystkim powstał jako oszczędne 
w formie wojskowe sprawozdanie. Nie jest on też tutaj publikowany w całości, gdyż 
zapisy w dzienniku kończą się niemal trzy tygodnie po zakończeniu działań pułku 
w Polsce. Zdecydowano więc o zamknięciu edycji na dniu 6 września (czyli na k. 20 
oryginalnego dokumentu), kiedy zapadła decyzja o wycofaniu większości pododdziałów 
pułku na Słowację. Fragmenty rękopisu opuszczone w edycji, dotyczące wydarzeń po 
6 września 1939 r., zostały zaznaczone nawiasem kwadratowym.

10 Dokument ten opublikował Martin Lacko w edycji źródeł Proti Poľsku… (s. 129–137), natomiast 
jego fragmenty w języku polskim znajdują się w jednym z aneksów w książce Dawida Golika Wrzesień 
1939 w dolinie Dunajca… (s. 406–407).

11 Pavol Kuna (1895–1982), uczestnik I wojny światowej najpierw w szeregach armii austro-wę-
gierskiej, a następnie w Legionie Czechosłowackim; od 1921 r. zawodowy oficer armii czechosłowac- 
kiej; od 1939 r. w armii słowackiej, od maja 1939 r. dowódca 1. pp, brał udział w walkach na terenie 
ZSRS oraz w niemieckiej okupacji terenów na wschodzie; zaangażowany w ruch oporu w wojsku słowac- 
kim, w 1944 r. walczył w Słowackim Powstaniu Narodowym; po zakończeniu II wojny światowej zaj- 
mował do 1947 r. wysokie stanowiska dowódcze w armii czechosłowackiej, dochodząc do stopnia gene-
rała, zwolniony ze służby w 1948 r.; dwa lata później zdegradowany do stopnia strzelca, pracował jako 
księgowy w Lewoczy; w 1991 r. został pośmiertnie zrehabilitowany i przywrócony do stopnia generała.

Dowódca 1. pułku piechoty we wrześniu 
1939 r. płk Pavol Kuna – autor „Dzien-

nika wojennego 1. pułku piechoty”. 
VHA Bratislava
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Żołnierze 1. batalionu 4. pułku pie-
choty 1. Dywizji Piechoty podczas 
warty na stacji kolejowej w okupo-

wanym Zakopanem, wrzesień 1939 r. 
VHA Bratislava

Naczelny Wódz Armii Słowackiej 
gen. Ferdinand Čatloš (z lewej, stoi 

tyłem) podczas odbierania meldunku 
od dowódcy 1. Dywizji Piechoty  

gen. Antonína Pulanicha (drugi od 
lewej), Zakopane, 21 IX 1939 r.  

VHA Bratislava

Uroczystość uhonorowania żołnierzy słowackich w Zakopanem, 21 IX 1939 r. 
VHA Bratislava

Igor Baka, Dawid Golik
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TEKST ŹRÓDŁA

1939 wrzesień 30, Spiskie Podgrodzie – „Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii 
słowackiej

Dziennik wojenny
1. pułku piechoty

23 sierpnia 1939 r.
Z uwagi na napięcie międzynarodowe wynikające z konfliktu polsko-niemieckiego 

dnia 23 VIII 1939 r. o godz. 3.35 rano ogłoszono alarm w garnizonach Lewocza, Po-
prad, Podoliniec i natychmiast postawiono w stan gotowości I, II, III batalion, pluton 
moździerzy i dział, i pluton łączności. O godz. 10.00 dowódca pułku1 wraz z adiutan-
tem, plutonem [rozpoznawczym] kawalerii, plutonem łączności, plutonem moździerzy 
i dział udał się do Białej Spiskiej, gdzie zainstalowało się dowództwo zgrupowania 
podtatrzańskiego. Jego dowódcą wyznaczono dowódcę 1. pułku [piechoty]. Zgru-
powaniu podlegał I Samodzielny Batalion, II batalion 1. [pułku piechoty], pluton 
moździerzy i dział, [pluton] łączności, pluton rozpoznawczy, 3. bateria IV2 [pułku 
artylerii], 2. bateria IV [pułku artylerii], 8. bateria IV [pułku artylerii] i wszystkie 
Straże Finansowe3 i inspektoraty w rejonie dowództwa zgrupowania, III batalion 
1. [pułku piechoty], Ia batalion 1. [pułku piechoty], które mogły być użyte tylko za 
zgodą Wyższego Dowództwa nr 3.

Wymienione jednostki dnia 23 sierpnia objęły ochroną północne granice (zał[ącz- 
nik] 1)b w zgrupowaniu zgodnym z dołączonym oleatemc. II batalion 1. [pułku piechoty] 
został wzmocniony plutonem moździerzy [i] dział. Stanowisko dowodzenia dowództwa 
I Samodzielnego Batalionu w Matlarach, stanowisko dowodzenia II batalionu 1. [pułku 
piechoty] w Starej Lubowli, stanowisko dowodzenia [zgrupowania] Biała Spiska.

Zadaniem tych jednostek było strzec granicy, a w przypadku, gdyby polskie 
jednostki przekroczyły granicę państwową, opóźniać ich postępy, wycofując się 
w walce aż na linię Tatrzańskiej Kotliny 1007 – 989 – [punkt] tryg[onometryczny] 
1059, grzbiet Magury [punkt] tryg[onometryczny] 1089 – Pustovce – 718 – 796 – 842 
po grzbiecie Św. Anny [punkt] tryg[onometryczny] 818, 711 – 705 i na niej organizo-
wać obronę.

a W oryginale: II, nad tym numerem odręczny dopisek: I.
b W publikacji pominięto załącznik.
c W publikacji pominięto oleat.
1 Chodzi o ppłk. Pavola Kunę.
2 W ówczesnych dokumentach armii słowackiej numery pułków artylerii zapisywane były cyfrą 

rzymską, a nie arabską, jak przyjęło się je numerować np. w Wojsku Polskim czy Wehrmachcie. Zdecy-
dowano się na zachowanie tego zapisu. 

3 Słowacka Straż Finansowa była odpowiednikiem polskiej Straży Granicznej i niemieckiego Zoll-
grenzschutzu. Podlegała formalnie słowackiemu Ministerstwu Finansów i stanowiła kontynuację forma-
cji, która wcześniej istniała w Republice Czechosłowacji.

„Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej…
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Jednostki obsadziły linię zabezpieczania granicyd do godz. 15.00. Dowódca zgru-
powania ppłk [Pavol] Kuna, dowódca Samodzielnego Batalionu mjr [Jozef] Husár4, 
dowódca II batalionu 1. [pułku piechoty] kpt. [Eugen] Budaváry, dowódca zgrupowania 
artylerii mjr [Emil] Perko5. Odwodem zgrupowania były I batalion 1. [pułku piechoty] 
w Lewoczy i III batalion 1. [pułku piechoty] w Popradzie.

Jednostki przesunęły się do rejonu zabezpieczania granicy częściowo pieszo, a częś-
ciowo zarekwirowanymi samochodami.

Na ogół zabezpieczanie granicy przeprowadzono bezproblemowo. II batalion 1. [puł-
ku piechoty] musiał wykonać swoje zadanie (szeroki odcinek) bardzo niskimi stanami 
[osobowymi].

Garnizon dowództwa w Lewoczy objął mjr piechoty Jozef Tlach.
Stan [osobowy]: [sic!]
Tego dnia o godz. 20.15 dotarł telegraficzny rozkaz ministra obrony narodowej 

o powołaniu roczników poborowych z lat 1934–[19]35–[19]36 na nadzwyczajne ćwi-
czenia z bronią.

24 sierpnia 1939 r.
Dnia 24 sierpnia 1939 r. została przeprowadzona przez dowódcę pułku szczegółowa 

inspekcja obsady zabezpieczania granicy i w związku z nią dokonano drobnych korekt. 
Ponadto nakazano jednostkom zabezpieczającym granicę, aby przygotowały przeszkody 
na drogach, które prowadzą z Polski na kierunkach Jaworzyna Tatrzańska – Zdziar, 
Stara Wieś Spiska – Spiskie Hanuszowce, Śmierdzonka6 – Kamionka, Mniszek nad 
Popradem – Stara Lubowla. Oddziały na tych kierunkach wykonały drewniane i ka-
mienne zapory. Poza tym w ciągu dnia uzupełniono wyposażenie jednostek, które były 
odesłane do zabezpieczania granicy. Tego dnia wzmocniono też obsadę Przełęczy pod 
Kopą w Tatrach.

Przez cały dzień nieprzyjaciel nie przejawiał żadnej aktywności. Na granicy pano-
wał spokój, a na podstawie otrzymanych wiadomości ustalono, że nieprzyjaciel nie ma 
zamiarów ofensywnych, lecz przygotowuje się do obrony (przygotowywanie zapór, 
podminowywanie mostów, kopanie okopów).

Liczebność żołnierzy nie uległa zmianie.

25 sierpnia 1939 r.
Kontynuowane były prace związane z zabezpieczaniem granicy. Oddziały wykonały 

okopy dla leżących strzelców i przygotowały stanowiska dla broni maszynowej.

d W oryginale konsekwentnie używano skrótu: ZH (zaistenie hraníc), który dla potrzeb publikacji 
rozwinięto.

4 Jozef Husár (1898–?), uczestnik I wojny światowej w szeregach armii austro-węgierskiej; zawo-
dowy oficer armii czechosłowackiej, a następnie słowackiej, dowódca I Samodzielnego Batalionu Wyż-
szego Dowództwa nr 2 działającego w ramach 6. pp; uczestnik walk przeciwko Armii Czerwonej na fron-
cie wschodnim; po zakończeniu wojny ponownie w armii czechosłowackiej.

5 Emil Perko (1905–1984), zawodowy oficer artylerii armii czechosłowackiej, a następnie słowac- 
kiej, dowódca 4. pułku artylerii; brał udział w walkach przeciwko ZSRS, uczestnik Słowackiego Po-
wstania Narodowego; po zakończeniu wojny wysoki oficer armii czechosłowackiej, zwolniony z woj-
ska w 1951 r. 

6 W pobliżu Czerwonego Klasztoru.

Igor Baka, Dawid Golik
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Po południu przyszedł rozkaz, zgodnie z którym cały 1. pułk piechoty miał zabez-
pieczać granicę w przestrzeni według załączonego oleatu (zał[ącznik] 2)e. Zabezpie-
czając granicę, pułk był rozmieszczony od zachodu I batalionem 1. [pułku piechoty], 
III batalionem 1. [pułku piechoty] i II batalionem 1. [pułku piechoty]. Pułkowi oprócz 
wymienionych [wcześniej] baterii przydzielono 5. baterię IV [pułku artylerii]. Ta bateria 
została przydzielona jako bezpośrednie wsparcie dowódcy I batalionu, 3. bateria IV [puł-
ku artylerii] została przydzielona jako bezpośrednie wsparcie III batalionu 1. [pułku 
piechoty], a baterie 2. i 8. IV [pułku artylerii] zostały przydzielone jako bezpośrednie 
wsparcie dowódcy II batalionu 1. [pułku piechoty].

I Samodzielny Batalion został zluzowany, a jego zadania przejęły I i III batalion 
1. [pułku piechoty].

Na podstawie tego rozkazu natychmiast nakazano telefonicznie I i III batalionowi, 
aby przygotowały się do odejścia i udały się 26 sierpnia 1939 r. marszem pieszym, 
I batalion 1. [pułku piechoty] do Lubicy, a III batalion 1. [pułku piechoty] do Słowiań-
skiej Wsi. Tego samego dnia zarządzono, żeby wszystkie posiłki wojskowe [złożone] 
z oddziałów [Straży] Finansowych znad granicy węgierskiej wycofały się do Lewoczy. 
Posiłki powróciły w późnych godzinach nocnych.

Stan niezmienny.

26 sierpnia 1939 r.
Bataliony I i III 1. [pułku piechoty] rozpoczęły zmianę stanowisk: I batalion 1. [pułku 

piechoty] przesunął się do Lubicy (dowódca batalionu kpt. [Jozef] Albrecht), a III ba-
talion 1. [pułku piechoty] do Słowiańskiej Wsi (dowódca mjr [Karol] Hasenberg). Oba 
bataliony osiągnęły wymienione rejony w godzinach wieczornych i zajęły kwatery.

Dowódca III batalionu 1. [pułku piechoty] został wyznaczony na dowódcę zgru-
powania, otrzymując ustne rozkazy o objęciu z batalionem zabezpieczania granicy.

Dowódcy I batalionu 1. [pułku piechoty] ustne rozkazy wydano w Lubicy.
Tego dnia na granicy nic się nie działo.
Tego samego dnia wieczorem około godz. 22.00 zjawił się w dowództwie zgrupowa-

nia dowódca niemieckiego zmotoryzowanegof 9. pułku rozpoznawczego7, który dotarł 
do Szczerby i tam pozostał. Dowódca tego pułku zorientował się ogólnie w sytuacji 
i obsadzie zabezpieczania granicy, i nawiązał ścisłą współpracę ze zgrupowaniem.

27 sierpnia 1939 r.
Wcześnie rano bataliony I i III 1. [pułku piechoty] wymaszerowały do wyznaczonych 

rejonów zabezpieczania granicy. Dowódcy batalionów i kompanii przeszli wcześniej do 
wyznaczonego sektora, gdzie przejęli odcinki od I Samodzielnego Batalionu.

W godzinach popołudniowych bataliony osiągnęły wyznaczony rejon i po krótkim 
odpoczynku przystąpiły do obsadzania zabezpieczania granicy.

Tego dnia ogłoszono, że do jednostek zapasowych powołane są trzy roczniki rezer-
wistów na nadzwyczajne ćwiczenia.

e W publikacji pominięto załącznik.
f W oryginale: pancernego.
7 Był to ppłk Bruno Ritter von Hauenschield (1896–1953), dowódca 9. zmotoryzowanego pułku 

rozpoznawczego, który miał prowadzić działania rozpoznawcze na rzecz niemieckiej 4. Dywizji Lekkiej.

„Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej…
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Dowódcy batalionu zapasowego mjr. Tlachovi wyjaśniono, jak ma uzupełnić pułk 
po przybyciu rezerwistów, ich wyposażeniu i uzbrojeniu. Pułk został wzmocniony 
w taki sposób, że uzupełnienia dla I i III batalionu 1. [pułku piechoty] zostały wysłane 
do Białej Spiskiej, gdzie przenocowały, a stamtąd zostały dalej odesłane do batalionów. 
Uzupełnienia dla II batalionu 1. [pułku piechoty] zostały wysłane bez broni z Lewoczy 
do Podolińca, gdzie je uzbrojono i odesłano do batalionu.

W ciągu dnia i nocy nie wydarzyło się na granicy nic nadzwyczajnego.
Tego dnia stan pułku i zgrupowania był następujący:
Stanowisko dowodzenia [zgrupowania], pluton łączności, pluton saperów i pluton 

rozpoznawczy 1. pułku piechoty – 3 plutonyg, 1 kompania techniczna, 5 oficerów, 
2 podoficerów, 96 szeregowców, 29 koni wierzchowych, 2 konie pociągowe, 4 osły, 
1 lekki karabin maszynowy.

I batalion 1. [pułku piechoty]: 2 kompanie piechoty, 1 kompania karabinów maszy-
nowych, 3 oficerów, 2 podoficerów, 227 szeregowców, 6 koni wierzchowych, 16 [koni] 
pociągowych, 12 osłów, 18 lekkich karabinów maszynowych, 8 ciężkich karabinów 
maszynowych.

II batalion 1. [pułku piechoty]: 1½ kompanii piechoty, 1 kompania karabinów ma-
szynowych, 4 oficerów, 177 szeregowców, 1 koń wierzchowy, 8 [koni] pociągowych, 
24 osły, 8 ciężkich karabinów maszynowych, 14 lekkich karabinów maszynowych.

III batalion 1. [pułku piechoty]: 2 kompanie piechoty, 1 kompania karabinów 
maszynowych, 4 oficerów, 317 szeregowców, 6 koni wierzchowych, 28 [koni] po-
ciągowych, 25 osłów, 12 ciężkich [karabinów maszynowych], 18 lekkich karabinów 
maszynowych.

Pluton moździerzy i dział: 1 kompania techniczna, 61 szeregowców, 6 koni pocią-
gowych, 9 osłów, 2 moździerze, 2 działa 3,5 [cm]8.

2. bateria IV [pułku artylerii]: 1 oficer, 2 podoficerów, 62 szeregowców, 14 koni 
wierzchowych, 48 [koni] pociągowych, 2 lekkie karabiny maszynowe, 2 ciężkie haubice.

3. bateria IV [pułku artylerii]: 2 oficerów, 1 podoficer, 92 szeregowców, 14 koni 
wierzchowych, 70 [koni] pociągowych, 2 lekkie karabiny maszynowe, 3 haubice 10 cm 
wz. 14/19.

5. bateria IV [pułku artylerii]: 1 oficer, 1 podoficer, 96 szeregowców, 10 koni 
wierzchowych, 63 [konie] pociągowe, 2 lekkie karabiny maszynowe, 2 haubice 10 cm 
wz. 14/199.

8. bateria IV [pułku artylerii]: 1 oficer, 1 podoficer, 92 szeregowców, 14 koni wierz-
chowych, 68 [koni] pociągowych, 2 lekkie karabiny maszynowe, 2 ciężkie haubice.

Grupa inżynieryjna: 1 oficer, 1 podoficer, 117 szeregowców, 3 lekkie karabiny 
maszynowe.

I Samodzielny Batalion: 3 kompanie piechoty, 1 kompania karabinów maszyno-
wych, 1 kompania techniczna, 15 oficerów, 6 podoficerów, 472 szeregowców, 6 koni 
wierzchowych, 22 [konie] pociągowe, 33 osły, 12 ciężkich karabinów maszynowych, 
36 lekkich karabinów maszynowych, 2 moździerze i 2 działa 3,5 [cm].

g W oryginale najprawdopodobniej pomyłkowo wpisano: bataliony.
8 Właśc. 3,7 cm, bo taki kaliber miały używane w armii słowackiej armaty przeciwpancerne.
9 Właśc. 14/19 przy kalibrze 10 cm. Może też jednak chodzić o ciężką haubicę wz. 14/16, która mia-

ła kaliber 15 cm.

Igor Baka, Dawid Golik
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28 sierpnia 1939 r.
Bataliony, które zastąpiły w zabezpieczaniu granicy I Samodzielny Batalion, orga-

nizują szczegółową obronę w wyznaczonym sektorze. I Samodzielny Batalion wycofał 
się, a jego żołnierze przemaszerowują do Popradu, gdzie pozostanie on w odwodzie 
Wyższego Dowództwa nr 3. Tego samego dnia niemieckie samoloty rozpoczęły służbę 
rozpoznawczą wzdłuż naszych granic i sprawdzały obsadę zabezpieczania granicy w ten 
sposób, że nasze jednostki pierwszego i drugiego rzutu rozkładały płachty sygnałowe 
na wystrzelenie białej rakiety, która po 2–3 sekundach rozpadała się na 2–3 gwiazdy.

Tego samego dnia część niemieckiego zmotoryzowanegoh 9. pułku rozpoznawcze-
go przeprowadziła rozpoznanie dróg na osi Szczerba – Kieżmark – Biała Spiska, aż 
do granicy państwowej – Mniszek nad Popradem. Tą samą drogą powróciła stamtąd 
w późnych godzinach wieczornych.

Tego samego dnia powołano w pułku służbę kwatermistrzowską, a kwatermistrzem 
został płatnik Ján Nemčok10. Tego dnia zaczęli napływać do oddziałów zapasowych 
rezerwiści.

Ponadto nakazano dowódcom garnizonów (skryte) pilnowanie mostów i obiektów 
komunikacyjnych. To zadanie wykonuje Gwardia Hlinki i Freiwillige Schutzstaffel11, 
i tylko ci [członkowie tych formacji], którzy nie są objęci powołaniem na nadzwyczajne 
ćwiczenia [i], starsi niż 35 lat.

Zabezpieczanie granicy w rejonie 1. p[ułku] p[iechoty] zarządzono wieczorem, aby 
wszystkie przeszkody, które przygotowano na drogach na północy, zostały usunięte. 
Zostało to wykonane w ciągu nocy12. Na granicy nie wydarzyło się podczas dnia i nocy 
nic nadzwyczajnego – wszędzie cisza.

29 sierpnia 1939 r.
Dnia 29 sierpnia 1939 r. jednostki pułku zabezpieczające granicę w dalszym ciągu 

poprawiały stanowiska obronne i zostało przeprowadzone uzupełnienie materiału, 
który zapomniały [wcześniej] zabrać ze sobą.

Do południa dotarł do dowództwa zgrupowania jednostek pisemny rozkaz dla 
zgrupowania zabezpieczania granicy, zarówno część operacyjna, jak i logistyczna, jako 
potwierdzenie wydanych dotychczas rozkazów ustnych. Na podstawie tych rozkazów 

h  W oryginale: pancernego.
i Słowo nieczytelne.

10 Ján Nemčok – brak bliższych danych.
11 Gwardia Hlinki powstała w październiku 1938 r. jako faszystowska, paramilitarna bojówka Słowac- 

kiej Partii Ludowej (tzw. ludaków); nazwa pochodzi od założyciela SPL ks. Andreja Hlinki. Natomiast 
Freiwillige Schutzstaffel, których nazwę można przetłumaczyć jako „sztafety ochotnicze” lub „szwadro-
ny ochronne”, stanowiły paramilitarną bojówkę działającej na Słowacji Partii Niemieckiej.

12 Nastąpiło to na prośbę dowódcy niemieckiej 14. Armii gen. Wilhelma Lista (1880–1971) wystosowa-
ną do ministra obrony narodowej Słowacji Ferdinanda Čatloša w związku z podporządkowaniem armii sło-
wackiej dowództwu niemieckiemu 27 VIII 1939 r. Potrzebę udrożnienia szlaków komunikacyjnych (dróg, 
traktów, tras górskich) w obszarze między miejscowością Wysokie Tatry a Muszyną (włącznie), które nie 
mogły być „przerwane, a jedynie nieznacznie zablokowane”, uzasadniono koniecznością przeprowadzenia 
dokładnego rozpoznania. Najprawdopodobniej jednak rzeczywistym powodem była potrzeba wykorzystania 
tych dróg do przyszłych działań ofensywnych jednostek niemieckich (i ostatecznie też słowackich) skon-
centrowanych na terenie Spiszu. Zob. Slovensko-nemecké vzťahy 1938–1941 v dokumentoch I. Od Mníc-
hova k vojne proti ZSSR. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1938–1941 in Dokumenten I. Von München bis 
zum Krieg gegen die UdSSR, red. i oprac. E. Nižňanský i in., Prešov 2009, s. 594 (dok. nr 211).

„Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej…
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został opracowany i wydany rozkaz dla jednostek pułku (patrz nr 29/taj[ne] 1939 do-
wództwo „Paľo”13).

Tym rozkazem przydzielono też kryptonimy dla dowództwa zgrupowania „Paľo”: 
I batalion 1. [pułku piechoty] – „Anna”, II batalion 1. [pułku piechoty] – „Ilona”, 
III batalion 1. [pułku piechoty] – „Ada”; dla kompanii i baterii przewidziano nazwy 
drzew.

Tego samego dnia na podstawie dekretu Ministerstwa Obrony Narodowej odszedł do 
głównego dowództwa w Nowej Wsi Spiskiej dowódca artylerii, tak że w zgrupowaniu 
nie pozostał żaden oficer artylerii.

Poza tym w czasie dnia i nocy na granicy nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, 
uzyskane raporty o wrogu sugerowały, że ten przygotowuje się do obrony.

30 sierpnia 1939 r.
Dnia 30 sierpnia 1939 r. kontynuowano prace nad zabezpieczaniem granicy. Wyższe 

Dowództwo nr 3 wydało szczegółowe instrukcje dla służby intendentury, wedle któ-
rych w dowództwie „Paľo” powstała w miejsce jednostek intendentury, które nie będą 
powoływane, komisja do spraw zakupu prowiantu.

Tego dnia dotarły z Lewoczy do batalionów pierwsze uzupełnienia rezerwistów, 
do Białej Spiskiej i do Podolińca. Tego dnia wieczorem dotarło do Białej Spiskiej do-
wództwo niemieckiej dywizji górskiej14. Dowództwo zakwaterowało [się] tam, a oficer 
łącznikowy tego dowództwa przybył do dowództwa zgrupowania, aby poinformować się 
o ogólnej sytuacji i zadaniach naszych jednostek. O godz. 18.15 dowódca zgrupowania 
wspólnie z adiutantem udali się z wizytą do generała niemieckiej dywizji górskiejj. 
Przywitał on serdecznie oficerów i ogólnie poinformował dowódcę zgrupowania, że 
jego dywizja wypakuje się dziś z wagonów w rejonie Popradu i przesunie się na wschód 
do rejonu Białej Spiskiej. Na koniec dowódca niemieckiej dywizji poprosił o oficera do 
przeprowadzenia rozpoznania, które planował na następny dzień.

Sytuacja w pułku niezmienna, nastrój wśród żołnierzy dobry, na granicy całkiem 
cicho, poza tym, że w rejonie Mniszka nad Popradem polskie oddziały otworzyły 
w nocy ogień do naszej wzmocnionej Straży Finansowej. Strzały te nie zostały jednak 
z naszej strony odwzajemnione.

31 sierpnia 1939 r.
Wcześnie rano 31 sierpnia 1939 r. zostały wysłane z Białej Spiskiej uzupełnienia 

do batalionów: dla I batalionu 1. [pułku piechoty] pieszo do Zdziaru i dla III batalionu 
1. [pułku piechoty] samochodami do Spiskich Hanuszowców. Tego samego dnia wysłano 
też z Podolińca uzupełnienia dla II batalionu 1. [pułku piechoty].

Przejścia przez Przełęcz pod Kopą i na zachód, to jest w Dolinie Staroleśnej, Do-
linie Małej Zimnej Wody i przez Polski Grzebień, które były strzeżone przez  placówki 

j Na lewym marginesie odręczny dopisek o treści: gen. Feuerstein; właśc. Feurstein.
13 Kryptonim dowództwa zgrupowania podtatrzańskiego, a następnie 1. pp. 
14 Chodzi o niemiecką 2. Dywizję Górską. Jej dowódcą był gen. Valentin Feurstein (1885–1970), 

uczestnik I wojny światowej w szeregach armii austro-węgierskiej, następnie wysoki oficer austriackie-
go Bundesheer, a po włączeniu Austrii do III Rzeszy generał i dowódca jednostek górskich Wehrmachtu.

Igor Baka, Dawid Golik
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Karta z „Dziennika wojennego 1. pułku piechoty” dotycząca wydarzeń 
z 31 sierpnia i 1 września 1939 r. (fotokopia). VHA Bratislava

„Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej…
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Straży Finansowej, Tatrzańską Kotlinę i Stary Smokowiec, zostały wzmocnione 
dwiema drużynami na Przełęczy pod Kopą, a na zachodzie jedną drużyną. Przez cały 
dzień oddziały niemieckie różnych rodzajów broni przemieszczały się w tym rejonie.

Tego dnia rano przybył do dowództwa zgrupowania dowódca Wyższego Dowództwa 
nr 315, który zapytał o ogólną sytuację w pułku i wydał dowódcy zgrupowania rozkazy 
i instrukcje. Na granicy nie zaszło tego dnia nic nadzwyczajnego.

Nastrój wśród żołnierzy był dobry.
Ludność cywilna przyjmowała zarówno nasze wojsko, jak i niemieckie bardzo 

serdecznie.

1 września 1939 r.
Tego dnia o godz. 3.15 do dowództwa „Paľo” dotarł oficer łącznikowy armii nie-

mieckiej od generała dowodzącego wojskami niemieckimi na Słowacji16 i przekazał 
niewielką kartkę z napisanym drobnym pismem bardzo krótkim rozkazem. W tym 
rozkazie nakazano całemu pułkowi osiągnąć o godz. 4.45 pełną gotowość bojową. Ba-
taliony I i III 1. [pułku piechoty] mają o godz. 4.45 poruszać się za 9. zmotoryzowanym 
pułkiem [rozpoznawczym] armii niemieckiej, który przeprowadzi wypad na terytorium 
Polski. Ponadto w rozkazie zostało wspomniane, że rano minister obrony narodowej 
planuje wysłać do przodu 4. i 6. [pułk piechoty] wraz z artylerią.

W rozkazie tym nie było podane nic konkretnego na temat celów, które mają osiągnąć 
I i III batalion. Ponadto rozkaz został dostarczony o godz. 3.15k. Przesunięcie zarządzono 
o godz. 4.45, a bataliony znajdowały się jeszcze na szerokim froncie zabezpieczania 
granicy.

Na skutek tego rozkazu natychmiast o godz. 3.15 powiadomiono telefonicznie III ba-
talion 1. [pułku piechoty], a I batalion 1. [pułku piechoty] o godz. 3.40. Aby nie zdradzać 
zamysłu, nakazano telefonicznie batalionom osiągnąć pełną gotowość i zgrupować się, 
a to I batalion 1. [pułku piechoty] na szosie w rejonie Zdziaru; III batalion 1. [pułku 
piechoty] na szosie w rejonie Spiskie Hanuszowce – Matiaszowce.

W tym samym czasie przekazano dowódcom batalionów, że wynika to z pisemnego 
rozkazu i że dowódcy ci powinni natychmiast nawiązać kontakt z dowódcą wojska 
niemieckiego, który znajduje się w rejonie batalionu, oraz w myśl rozkazów, jakie 
otrzymało niemieckie wojsko, zapewnić [oddziałom niemieckim] pomoc batalionów.

W myśl rozkazów, które wydało dowództwo niemieckie, i zgodnie z [rozkazem] 
nr 43/taj[ne] Dowództwa „Paľo” (rozkaz ten został wysłany batalionom I [i] III 1. [pułku 
piechoty] kurierami do godz. 4.00) I batalion 1. [pułku piechoty] postępował na kierunku 
Podspady, skąd wysłał jedną kompanię do Jaworzyny Tatrzańskiej, a z resztą batalionu 
przesunął się w stronę Jurgowa, aż do rejonu dawnych granic państwowych na północ od 
[punktu] tryg[onometrycznego] 102[7] Górków Wierch17. I batalion 1. [pułku piechoty] 

k W oryginale: 13.15.
15 Był to płk Augustín Malár (1894–1945), uczestnik I wojny światowej w szeregach armii austro-wę-

gierskiej i Legionu Czechosłowackiego; zawodowy oficer armii czechosłowackiej, a następnie słowac- 
kiej, dowódca Wyższego Dowództwa nr 3, z którego powstała słowacka 3. Dywizja Piechoty; uczestnik 
walk przeciwko Armii Czerwonej na froncie wschodnim; prowadził rozmowy z przywódcami wojsko-
wego ruchu oporu na Słowacji, został z tego powodu zatrzymany przez Niemców i po śledztwie wysła-
ny do KL Flossenbürg, gdzie go stracono przypuszczalnie w marcu 1945 r.

16 Najprawdopodobniej był to oficer wysłany przez gen. Wilhelma Lista. 
17 Na współczesnych mapach podawana jest wysokość 1046 m n.p.m. Z kolei na wojskowych ma-

pach czechosłowackich i słowackich (bazujących na odwzorowaniach dawnych wojskowych map au-

Igor Baka, Dawid Golik
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wyruszył o godz. 4.45 bez pojazdów pancernych niemieckiego 9. zmotoryzowanego 
pułku [rozpoznawczego], ponieważ jednostki tego pułku nie pojawiły się w rejonie I ba-
talionu 1. [pułku piechoty]. Batalion przemieszczał się na kierunku Zdziar – Podspady 
bez wystrzału. [Dopiero z] rejonu Podspadów oddano w stronę batalionu strzały (bardzo 
słabe), które po odwzajemnieniu z naszej strony całkowicie zamilkły18. Batalion dotarł 
do rejonu Podspadów o godz. 6.00, gdzie się ubezpieczył i wysłał po jednej kompanii 
w kierunku Jaworzyny Tatrzańskiej i w kierunku Jurgowa. Kompania postępująca 
w stronę Jaworzyny Tatrzańskiej osiągnęła Jaworzynę Tatrzańską bez walki o godz. 7.15, 
gdzie nasze wojsko zostało bardzo serdecznie przyjęte przez ludność.

Po dotarciu kompanii, która przemieszczała się w kierunku Jurgowa, do dawnych 
granic państwowych I batalion 1. [pułku piechoty] został zatrzymany, uporządkowano 
jednostki i dowództwo oraz wydano żołnierzom obiad. Po wydaniu obiadu jeden pluton 
został pozostawiony w rejonie Jaworzyny Tatrzańskiej, a I batalion 1. [pułku piechoty] 
rozpoczął dalszy ruch na kierunku Jurgów – Białka Tatrzańska. Batalion osiągnął prze-
strzeń – [punkt] tryg[onometryczny] 917 – Białka Tatrzańska – szczytl 771 o godz. 19.15, 
gdzie batalion się zatrzymał i ubezpieczył. Podczas postępów na tym kierunku batalion 
nie natrafił na żaden opór. Według wypowiedzi ludności cywilnej Wojsko Polskie, które 
znajdowało się w tym rejonie, wycofało się 31 t[ego] m[iesiącał w] kierunku północnym. 
W przestrzeni, w której batalion się przemieszczał, wszystkie mosty zostały zniszczone, 
a drogi w kilku miejscach przekopane, tak że samochody i wozy nie mogły się po tych 
drogach poruszać. W rezultacie tego cały tabor I batalionu 1. [pułku piechoty] został pozo-
stawiony w Podspadach. Ponadto została zerwana linia telefoniczna w rejonie na południe 
od Podspadów. Rankiem wysłane zostały natychmiast do rejonu Podspadów kompania 
inżynieryjna [i] pluton saperski pułku, które natychmiast zaczęły naprawiać mosty i drogi. 
Jednocześnie wysłano pluton łączności batalionu, który zapewnił połączenie telefoniczne.

III batalion 1. [pułku piechoty], który w zabezpieczaniu granicy był rozciągnię-
ty na szerokim froncie, nie zdołał skoncentrować się do natarcia do zarządzonej na 
godz. 4.45 godziny ataku. Dlatego na polecenie dowództwa niemieckiego batalion 
wyruszył do ataku o godz. 12.00, na kierunku Łysa nad Dunajcem – Czorsztyn i przez 
[punkt] tryg[onometryczny] 803 Flaki z zadaniem osiągnięcia rejonu Czorsztyna i pół-
nocnego skraju lasu na północ od Flaków – [punkt] tryg[onometryczny] 803. Batalion 
przemieszczał się bez walki, tylko na zachodnim skrzydle natrafił na słabą obronę, która 
po krótkiej strzelaninie wycofała się19. Wieczorem sytuacja III [batalionu] 1. [pułku 
piechoty] była następująca: 1 kompania w rejonie Niedzicy i 1 zachodnia kompania 
w rejonie północnego skraju lasów na północ od Flaków – [punkt] tryg[onometryczny] 
803, 1 kompania w rezerwie w rejonie Łysej nad Dunajcem i stanowisko dowodzenia 
batalionu też w Łysej nad Dunajcem. Z batalionem było stałe połączenie telefoniczne 
poprzez państwową sieć telefoniczną do Łysej nad Dunajcem.

stro-węgierskich) naniesiona była wysokość 1027 m n.p.m., podobnie jak na polskich mapach Wojsko-
wego Instytutu Geograficznego (sam szczyt nie był nazwany, a jedynie opadająca na północ od niego 
polana występowała jako Polana Palenica).

l W oryginale symbol krzyża oznaczający szczyt.
ł W oryginale błędnie, powinno być: poprzedniego miesiąca. 

18 Najprawdopodobniej żołnierze słowaccy zostali ostrzelani przez wysunięte patrole polskiej Stra-
ży Granicznej.

19 Były to najprawdopodobniej znajdujące się w rejonie Czorsztyna polskie jednostki Straży Gra-
nicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza.

„Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej…
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II batalion 1. [pułku piechoty] pozostał na dotychczasowym miejscu z zadaniem 
zabezpieczania prawego skrzydła pułku.

Zgrupowanie dowództwa „Paľo” tego dnia zostało podporządkowane dowództwu 
„Janošík”20, którym dowodził gen. [Antonín] Pulanichm. Dowództwo „Jánošík” prze-
sunęło się we wczesnych godzinach rannych z Lewoczy do stanowiska dowodzenia 
„Paľo”21, skąd dowództwo „Janošík” dowodziło operacjami.

Podczas walk tego dnia jednostki nie poniosły żadnych strat. Nastrój wśród żołnierzy 
był dobry.

2 września 1939 r.
Dnia 2 września 1939 r. zgrupowanie „Jánošík” naciera dalej na kierunku północnym 

z zamiarem osiągnięcia rubieży Nowy Targ – Dunajec.
Bataliony dowództwa „Paľo” zostały rozdzielone, tak że I batalion 1. [pułku pie-

choty] został przydzielony lewej podgrupie dowództwa „Jánošík”, którą dowodził 
dowódca 6. pułku piechoty22. Batalion ten miał za zadanie wraz z 5. baterią IV [pułku 
artylerii] działać na kierunku Podspady – Jurgów – Białka Tatrzańska – Nowy Targ 
z zadaniem osiągnięcia następujących celów: 1) cel: Bańska [Niżna i Wyżna] – Białka 
Tatrzańska; 2) cel: Szaflary – Cisowa Skała – [punkt] tryg[onometryczny] 686; 3) cel: 
Nowy Targ – Łopuszna.

III batalion 1. [pułku piechoty] podlegał środkowej podgrupie dowództwa „Janošik”, 
którą dowodził dowódca 4. pułku piechoty23. III batalion 1. [pułku piechoty] został na 
osiągniętej linii wyminięty przez I batalion 4. [pułku piechoty]. III batalion 1. [pułku 
piechoty] pozostał w rejonie Łysej nad Dunajcem jako odwód środkowej podgrupy 
z zadaniem ochrony prawego skrzydła podgrupy.

Oba te bataliony nie podlegały tego dnia, 2 września 1939 r., dowództwu „Paľo”.
II batalion 1. [pułku piechoty] pozostał z przydzieloną artylerią pod rozkazami 

dowództwa „Paľo” i tworzył prawą podgrupę dowództwa „Janošik”, z zadaniem do-
łączenia do natarcia podgrupy środkowej na kierunku Wielki Lipnik – Szczawnica 
[i] na kierunku Wysokie Skałki 1052 – Szlachtowa, osiągając cel Szczawnica – Niżna, 
Wyżna – Szlachtowa – Biała Woda. Przed odcinkiem II batalionu 1. [pułku piechoty] 
niemiecki pułk rozpoznawczy prowadził o świcie rekonesans24.

m W tym oraz w kolejnych miejscach błędnie: Pulanič.
20 Kryptonim słowackiej 1. DP.
21 W Białej Spiskiej.
22 Dowódcą tym był mjr Mikuláš Markus (1897–1967), uczestnik I wojny światowej w szeregach 

armii austro-węgierskiej, następnie zawodowy oficer armii czechosłowackiej i słowackiej; zaangażowa-
ny w wojskowy ruch oporu na Słowacji i Słowackie Powstanie Narodowe; po zakończeniu wojny w ar-
mii czechosłowackiej, w 1948 r. odszedł na emeryturę.

23 Dowódcą tym był ppłk Ladislav Bodický (1895–1973), uczestnik I wojny światowej w szeregach 
armii austro-węgierskiej i Legionu Czechosłowackiego; zawodowy oficer armii czechosłowackiej, a na-
stępnie słowackiej, dowódca 4. pp; w latach 1943–1944 dowódca słowackiej II Brygady Technicznej 
we Włoszech, uczestnik Słowackiego Powstania Narodowego; po zakończeniu wojny ponownie w ar-
mii czechosłowackiej, zwolniony z czynnej służby w 1949 r.

24 Nie wiadomo, czy rzeczywiście chodzi o pułk rozpoznawczy, na co wskazywałaby aktywność 
na tym kierunku pododdziału 9. zmotoryzowanego pułku rozpoznawczego (wydzielonej z niego grupy 
 „Hauenschild”), czy też o działania 11. batalionu rozpoznawczego z 2. Dywizji Górskiej. Ten ostatni wy-
konywał tego dnia rekonesans na odcinku między Czerwonym Klasztorem a Szczawnicą – wzdłuż Dro-
gi Pienińskiej. Zob. D. Golik, op. cit., s. 65–81.

Igor Baka, Dawid Golik
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Na prawym skrzydle II batalionu 1. [pułku piechoty] niemiecka dywizjan górska 
przeprowadza akcje rozpoznawcze.

Bataliony wypełniły swoje zadania.
W ciągu dnia batalionom dostarczono świeże posiłki.
Poza tym przez cały dzień nic specjalnego się nie działo, nie było żadnych strat.
Wielkie trudności po stronie logistycznej sprawiało zaopatrzenie batalionów, gdyż 

mimo że bataliony nie były bezpośrednio podporządkowane dowództwu „Paľo”, do-
wództwo „Paľo” musiało własnymi środkami dostarczać tym batalionom prowiant, 
gdyż zaopatrzenie 4. i 6. pułku [piechoty] nie funkcjonowało. Nie funkcjonowało także 
zaopatrywanie przez intendenturę dowództwa „Janošik” i cały prowiant kwatera główna 
„Paľo” zdobywała sama ze źródeł lokalnych. Prowiant był przewożony ciężarówkami, 
a było to szczególnie utrudnione w wypadku I batalionu 1. [pułku piechoty] z uwagi na 
wysadzenie mostów i zapory na drogach.

Stanowisko dowodzenia „Paľo” pozostaje nadal w Białej Spiskiej.

3 września 1939 r.
Rolą zgrupowania gen. Pulanicha („Janošik”) była ochrona skrzydła oraz natarcia 

niemieckiej 2. Dywizji [Górskiej], która przesuwała się w kierunku północnym wzdłuż 
Dunajca. To zadanie zostało zrealizowane przez trzy grupy:

1) Główna grupa pod dowództwem dowódcy 4. pułku piechoty, w której był I bata-
lion 1. [pułku piechoty]. Miała za zadanie nacierać na kierunku Czorsztyn – Szlembark –  
Knurów – [osiedle] Ustrzyk – Ochotnica i zabezpieczyć rzekę Dunajec w rejonie 
[osiedli] Boczów i Na Rzece25.

Awangardą tej grupy był I batalion 1. [pułku piechoty] z 5. baterią IV [pułku artylerii].
I batalion 1. [pułku piechoty] cały dzień nacierał jako awangarda tej grupy i osiąg-

nął rejon Ustrzyka. Słabsze rozpoznanie wysłał w stronę Ochotnicy. Tego dnia nie 
doszło do większych walk, zdarzały się jednak sporadyczne strzelaniny. Batalion nie 
poniósł strat.

[2)] Grupa zachodnia pod dowództwem [dowódcy] 6. pułku piechoty przeszła do 
rejonu Dębna, gdzie utworzyła odwód głównej grupy.

[3)] Wschodnia grupa dowództwa „Jánošík” składała się z II [i] III batalionu 1. [pułku 
piechoty], 2. i 8. baterii IV [pułku artylerii] pod dowództwem [dowódcy] 1. pułku pie-
choty. Zadaniem grupy była ochrona skrzydła niemieckiej 2. Dywizji Górskiej poprzez 
utrzymanie rejonów, które bataliony osiągnęły 2 września [19]39 r., i przeprowadzanie 
rozpoznania:

III batalion 1. [pułku piechoty] na kierunku Kluszkowce – Marszałek – [punkt] 
tryg[onometryczny] 832.

II batalion 1. [pułku piechoty] na kierunku północnym i północno-wschodnim.
Stanowisko dowodzenia III batalionu 1. [pułku piechoty] – Łysa nad Dunajcem.
Stanowisko dowodzenia II batalionu 1. [pułku piechoty] – Folwark26.
Stanowisko dowodzenia „Paľo” – Biała Spiska.

n W oryginale: brygada.
25 Właściwa nazwa osiedla to: „Rzeka”, ale na mapach, którymi posługiwali się zarówno żołnierze 

słowaccy, jak i niemieccy, występowała nazwa: „Na Rzece”.
26 Od 1948 r. funkcjonuje nazwa: „Stráňany”.

„Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej…
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W grupie wschodniej w ciągu dnia nie zaszło nic istotnego. Rozpoznanie, które 
bataliony wysyłały w teren, nie natrafiło nigdzie na nieprzyjacielskie jednostki.

4–5 września 1939 r.
Dnia 4 i 5 września grupa wschodnia pozostaje [na miejscu]:
II i III batalion 1. [pułku piechoty] z przydzieloną artylerią w osiągniętym rejonie 

kontynuują rozpoznanie na kierunku północnym. Stanowisko dowodzenia „Paľo” i ba-
talionów niezmienne.

I batalion 1. [pułku piechoty] jako awangarda głównej grupy naciera dalej na kie-
runku Ochotnica – Kamienica. I batalion 1. [pułku piechoty] podczas natarcia w rejonie 
[osiedla] Na Rzece i w rejonie Twarogów [punkt] tryg[onometryczny] 845 natrafił na 
obsadzone okopy, z których otrzymał ostrzał z karabinów maszynowych i artylerii27. 
Ogień został odwzajemniony, a w rejon ten zaczęła też strzelać nasza artyleria. Batalion 
przełamał obronę i przeszedł dalej do rejonu Kamienicy. W walkach tych batalion miał 
trzech zabitych: sierż. rez. Štefan Kráľ28, st. strz. rez. Gejza Pisarčík29 i strz. rez. [Michal] 
Ján Čižmár30. Ponadto było trzech rannych, a to szeregowcy: strz. Jozef Kontrošo31, 
strz. Jozef Krak32, strz. Peter Bohyňa33.

2. kompania podczas tych walk zdobyła 1 polski lekki karabin maszynowy, kilka 
karabinów, granaty i naboje. Ponadto zostało wziętych do niewoli 6 polskich żołnierzy.

Z batalionu został wzięty do niewoli strz. Ladislav Lopušník34, który został rozbro-
jony w czasie przemarszu, ale podczas powrotu polskiego patrolu ukradł karabin, wziął 
do niewoli polskiego strażnika granicznego35 i wrócił do batalionu.

Przez 2 dni w rejonie batalionów wschodniej grupy dowództwa „Janošík” nie wy-
darzyło się nic istotnego.

Dnia 4 IX 1939 r. pułk osiągnął stany bojowe i miał następującą liczebność:
I batalion 1. [pułku piechoty]: 10 oficerów, 2 podoficerów, 826 szeregowców, 6 koni 

wierzchowych, 48 [koni] pociągowych, 38 osłów, 36 lekkich karabinów maszynowych, 
12 ciężkich karabinów maszynowych, 13 rowerów, 17 wozów, 1 wózek36, 5 kuchni 
[polowych].

II batalion 1. [pułku piechoty]: 10 oficerów, 1 podoficer, 968 szeregowców, 9 koni 
wierzchowych, 42 [konie] pociągowe, 19 osłów, 47 lekkich karabinów maszynowych, 

o W oryginale: Kontros. Pojawia się też inna forma zapisu tego nazwiska: Kotroš.
27 Były to stanowiska Oddziału Wydzielonego „Roman”, dowodzonego przez kpt. Romana Wrób-

lewskiego (1908–1964), składającego się z 2. i 3. kompanii Batalionu KOP „Żytyń” oraz 2. kompanii 
Batalionu Obrony Narodowej „Limanowa”. Zob. D. Golik, op. cit., s. 105–108.

28 Štefan Kráľ (1914–1939), podoficer rezerwy 3. kompanii I batalionu 1. pp, zginął podczas walk 
w rejonie osiedla Rzeka w Tylmanowej 4 IX 1939 r.

29 Nie jest to informacja precyzyjna. Gejza Pisarčík (1914–1939) został ranny późnym wieczorem 
3 IX 1939 r. podczas nocnego starcia oddziałów słowackich z wycofującymi się żołnierzami KOP na te-
renie Ochotnicy i zmarł rankiem 4 IX 1939 r. na skutek obrażeń. Zob. D. Golik, op. cit., s. 100.

30 Michal Ján Čižmár (1914–1939), żołnierz 3. kompanii I batalionu 1. pp, zginął podczas walk w re-
jonie osiedla Rzeka w Tylmanowej 4 IX 1939 r.

31 Jozef Kontroš – brak bliższych danych.
32 Jozef Krak – brak bliższych danych.
33 Peter Bohyňa – brak bliższych danych.
34 Ladislav Lopušník – brak bliższych danych.
35 Niewykluczone, że chodzi o żołnierza KOP, gdyż w walkach w rejonie osiedla Rzeka nie brali 

udziału funkcjonariusze SG.
36 Chodzi najprawdopodobniej o lekki, ręczny, dwukołowy wózek transportowy.

Igor Baka, Dawid Golik
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12 ciężkich karabinów maszynowych, 1 motocykl, 35 rowerów, 17 wozów, 16 wózków, 
4 kuchnie [polowe].

III batalion 1. [pułku piechoty]: 10 oficerów, 1 podoficer, 819 szeregowców, 9 koni 
wierzchowych, 45 [koni] pociągowych, 38 osłów, 36 lekkich karabinów maszynowych 
i 12 ciężkich karabinów maszynowych, 20 rowerów, 17 wozów, 3 wózki, 4 kuchnie 
[polowe].

Kompania broni towarzyszących „Paľo”, stanowisko dowodzenia i tabor pułku: 
13 oficerów, 2 podoficerów, 395p szeregowców, 30 koni wierzchowych, 62 [konie] po-
ciągowe, 33 osły, 4 moździerze, 4 działa piechoty, 1 samochód osobowy, 3 samochody 
ciężarowe, 1 motocykl, 13 rowerów, 27 wozów, 22 wózki i 2 kuchnie [polowe].

Batalionom nadano nowe kryptonimy, a to: I [batalionowi] 1. [pułku piechoty] – 
„Pavla”, II [batalionowi] 1. [pułku piechoty] – „Robert”, a III [batalionowi] 1. [pułku 
piechoty] – „Táňa”.

6 września 1939 r.
Dnia 6 września 1939 r. wschodnia grupa dowództwa „Jánošík” (tj. II [batalion] 

1. [pułku piechoty] i III [batalion] 1. [pułku piechoty]) pozostaje na swoich stanowiskach 
i przeprowadza dalej rozpoznanie na kierunku północnym.

I [batalion] 1. [pułku piechoty] przechodzi do odwodu w głównej grupie dowództwa 
„Jánošík” i jest zastąpiony jednym batalionem 4. pułku piechoty, który przesuwa się 
dalej do Kamienicy – Tymbarku.

I [batalion] 1. [pułku piechoty] w odwodzie w rejonie Kamienicy, gdzie następuje 
reorganizacja batalionu.

O godz. 8.45 dowódca „Paľo” otrzymał fonogram, który brzmiał: „Z rejonu Tym-
barku przesuwa się w stronę batalionu 4. pułku [piechoty] 1 nieprzyjacielski batalion 
i znajduje się w tym czasie w rejonie Zalesia. Ponieważ możliwe jest, że batalion 4. pułku 
[piechoty] nie wytrzyma nieprzyjacielskiego natarcia, wysłać natychmiast III batalion 
1. [pułku piechoty] po osi Kluszkowce – Krościenko – Zabrzeż do rejonu na północ od 
Kamienicy. Ruch batalionu zależy od dostępności kolumny samochodowej”.

III batalion 1. [pułku piechoty] został postawiony w stan gotowości, ale z uwagi na 
zmianę sytuacji batalion nie został użyty i pozostał na swoim miejscu.

W ciągu dnia nie było poza tym istotniejszych zdarzeń. O godz. 22.00 dowództwo 
„Paľo” otrzymało rozkaz, w myśl którego wschodnia grupa dowództwa „Jánošík” 
wykonać ma, począwszy od dnia 7 tego miesiąca, przesunięcie marszem pieszym na 
wschód, po osi Stara Lubowla – Sabinów – Kapuszany, do rejonu Čemerné – Čaklov 
w takich etapach:

1) Do świtu 8 września 1939 r. III batalion 1. [pułku piechoty] – Stara Lubowla 
i II batalion 1. [pułku piechoty] – Ľubotín.

2) Do świtu 9 września 1939 r. III batalion 1. [pułku piechoty] – Lipiny i II batalion 
1. [pułku piechoty] – Wielki Szarysz.

3) Do świtu 10 września 1939 r. III batalion 1. [pułku piechoty] – Niżny Szebesz37 
i II batalion 1. [pułku piechoty] – Heges38 – Lipníky.

p Zapis nieczytelny, najprawdopodobniej 395, ale nie można wykluczyć, że w oryginale było to 995.
37 Po 1948 r. Nižná Šebastová.
38 Może jest to zniekształcona nazwa Šebeš – Szebesz, gdyż miejscowości o takiej nazwie nie uda-

ło się w tym rejonie odnaleźć.
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4) Do świtu 11 września 1939 r. III batalion 1. [pułku piechoty] – Soľ – Hlinné 
i II batalion 1. [pułku piechoty] – Čemerné – Čaklov. Z batalionami przesuwa się też 
przydzielona do nich artyleria.

I batalion 1. [pułku piechoty] pozostaje dalej w łączności z 4. pułkiem piechoty i nie 
wykonuje przesunięcia39.

Jednocześnie nakazano, żeby marsz był tak zorganizowany, aby część I etapu mogła 
zostać wykonana już w nocy z 6 na 7 września 1939 r.

Na skutek tego rozkazu został wydany rozkaz ustny, który został dodatkowo po-
twierdzony rozkazem pisemnym (patrz nr 88/taj[ne] 1939).

[…]

Spiskie Podgrodzie, 30 września 1939 r.

Źródło: Vojenský historický archív Bratislava, Zbierka spomienkových prác, prírastkové číslo 
ŠZX – 41, gen. Pavol Kuna: Dokumenty a spomienka na rok 1939, b.p., fotokopia, rkps.

39 Także i ten batalion już od 7 IX 1939 r. przygotowywał się do wycofania na teren Słowacji i dwa 
dni później znalazł się w Orłowie. Zob. Proti Poľsku…, s. 161–162, 188.

Igor Baka, Dawid Golik
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S t r e s z c z e n i e

Udział armii słowackiej w agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. stał się na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat przedmiotem badań wielu historyków zarówno z Polski, jak i ze Słowacji. Wciąż 
jednak nie wszystkie kwestie związane z tymi wydarzeniami zostały wyjaśnione, a kluczem do 
interpretacji wielu z nich są odnajdywane w archiwach dokumenty. Jednym z nich jest „Dziennik 
wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej. W przededniu wybuchu wojny został on podpo-
rządkowany 1. Dywizji Piechoty, która razem z 2. i 3. Dywizją Piechoty oraz tzw. Grupą Szybką 
współtworzyła Słowacką Armię Polową. O ile większość jednostek słowackich została przewidziana 
do zabezpieczania zaplecza mających wkroczyć do Polski oddziałów niemieckich, oraz do ochrony 
granicy słowacko-polskiej, o tyle 1. Dywizja Piechoty otrzymała rozkaz wkroczenia na terytorium 
II Rzeczypospolitej i aktywnego wspierania natarcia niemieckiego na Podhalu i w Beskidach. Fakt 
jej wykorzystania poza granicami Republiki Słowackiej jest bezsprzeczny, jednakże kontrowersje 
wzbudzają okoliczności, czas i tryb podjęcia decyzji o zaangażowaniu dywizji w działania ofen-
sywne. Pewne światło na te wydarzenia rzucają zapisy w odnalezionym dzienniku.

Słowa kluczowe: Armia „Karpaty”, kampania wrześniowa, II wojna światowa, Podhale, Re-
publika Słowacka.

S u m m a r y

The involvement of the Slovak army in the aggression against Poland in September 1939 has 
become the subject of research over the last twenty years by many historians from both Poland and 
Slovakia. However, not all of the issues surrounding these events have yet been explained, but the 
key to interpreting many of them lies in documents found in the archives. One of them is the “War 
diary of the 1st Infantry Regiment” of the Slovak Army. On the eve of the outbreak of war, it was 
subordinated to the 1st Infantry Division, which together with the 2nd and 3rd Infantry Divisions, 
and the commonly named “Rapid Group” formed the Slovak Field Army. While the majority of 
the Slovak units were assigned to secure the rear flank of the German troops about to enter Poland 
and to protect the Slovak-Polish border, the 1st Infantry Division was ordered to enter the territory 
of the Second Republic of Poland and to actively support the German offensive on Podhale [Polish 
highlands] and the Beskid mountains. The fact that the unit was used outside the borders of the 
Slovak Republic is indisputable, but the circumstances, time and the decision-making procedure 
to engage it in offensive actions aroused controversy. Some light is shed on these events by the 
entries in the recovered diary.

Keywords: Karpaty Army, September campaign, World War II, Podhale, Slovak Republic.

Igor Baka, Dawid Golik
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„Trzeba przeprowadzić  
faktyczną czystkę”. Raport  

z inspekcji przeprowadzonej  
w Komendzie Wojewódzkiej 

MO w Kielcach z siedzibą 
w Sandomierzu w styczniu 

1945 r.

Ustanowienie oraz funkcjonowanie tymczasowej administracji na terenie tzw. przy- 
czółka sandomierskiego, czyli obszaru Kielecczyzny zajętego przez Sowietów 
do sierpnia 1944 r., było jednym z ważniejszych wydarzeń w najnowszych 

dziejach tego regionu. Niespełna półroczny okres – od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. 
– w znaczący sposób wpłynął na los tysięcy mieszkańców ziemi sandomierskiej. Zakoń-
czyła się wówczas niemiecka okupacja, a jednocześnie rozpoczął się proces zniewalania 
Polski przez Rosję Sowiecką.

W okresie Polski „ludowej” badania nad przyczółkiem sandomierskim ogniskowały 
się wokół aspektu militarnego oraz historii politycznej i społeczno-gospodarczej. Podej-
mowane wtedy prace były prowadzone zgodnie z kierunkiem realizowanej przez państwo 
polityki historycznej. Stąd też w publikacjach o profilu wojskowym analizowano przede 
wszystkim przebieg walk z okresu lipca i sierpnia 1944 r., a pomijano wątki związane 
z funkcjonowaniem sowieckiej administracji wojskowej czy też z negatywnymi konse-
kwencjami stacjonowania na tych terenach oddziałów Armii Czerwonej. W ograniczonej 
i zideologizowanej perspektywie przedstawiano przebieg wydarzeń politycznych, spo-
łecznych i gospodarczych, do których doszło na przyczółku w drugiej połowie 1944 r. 
Dokonywano przy tym wielu uproszczeń w opisie zjawisk i zachodzących procesów. 
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Przykładem było np. pomijanie kwestii opresyjnej działalności prowadzonej przez 
sowieckie i polskie struktury organów bezpieczeństwa państwa1.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX w., ten niepełny obraz sytuacji panującej 
na obszarze przyczółka sandomierskiego był systematycznie uzupełniany, m.in. o nie-
znane lub niebadane wcześniej zagadnienia dotyczące genezy i funkcjonowania struktur 
komunistycznego aparatu represji2. Tematyka ta poruszana była również przez autorów 
zajmujących się problematyką instalowania nowej władzy na Kielecczyźnie oraz opi-
sujących popełnione w tym czasie akty terroru3. Pomimo jednak widocznego wzrostu 
zainteresowania badaczy dziejami aparatu represji państwa, niektóre obszary związane 
z tą tematyką pozostają w dalszym ciągu słabo rozpoznane. Dotyczy to np. szczegółów 
obecności na tych terenach sowieckich organów bezpieczeństwa oraz okoliczności 
powstania tam struktur Milicji Obywatelskiej.

Funkcjonowanie MO w latach 1944–1957 doczekało się omówienia w monografii 
Piotra Majera, który m.in. przedstawił genezę formacji oraz jej umiejscowienie w struk-
turach komunistycznego państwa4. W kontekście niniejszych rozważań szczególnie 
interesujące są ustalenia dotyczące kształtowania się koncepcji powołania do życia 
MO jako organu porządkowego Polski „ludowej”. Formacja ta została utworzona na 
podstawie Dekretu PKWN z 27 lipca 1944 r. o ustanowieniu Milicji Obywatelskiej. Akt 
ten po zatwierdzeniu przez Krajową Radę Narodową na posiedzeniu w dniu 15 sierpnia 
1944 r. został wydrukowany w Dzienniku Ustaw nr 2 z 1944 r. Jednak z nieznanych 

1 Zob. np.: Znaczenie przyczółka sandomiersko-baranowskiego dla ofensywy styczniowej, red. K. Ur-
bański, Sandomierz 1975; J. Naumiuk, Początki władzy ludowej na Kielecczyźnie 1944–1947, Lublin 
1969. Jan Naumiuk swój wywód na temat rzeczywistości panującej na przyczółku zakończył podsumo-
waniem: „Przyczółek sandomierski ze swymi niezwykle trudnymi warunkami dla ludzi sprawujących 
władzę był doskonałą szkołą rządzenia i miernikiem oddania dla sprawy ludu. Brak doświadczenia czę-
sto nadrabiali oni poświęceniem i dlatego też w większości pomyślnie zdali ten trudny egzamin. Wła-
dza ludowa na przyczółku wszelkie trudności pomyślnie rozwiązywała przede wszystkim dzięki bli-
skiej i braterskiej współpracy Polskiej Partii Robotniczej (PPR) z lewicowym nurtem ruchu ludowego”. 
J. Naumiuk, op. cit., s. 78.

2 W tym miejscu warto przywołać szkic Roberta Kuśnierza poświęcony WUBP w Kielcach z siedzi-
bą w Rytwianach, w którym autor zaprezentował nie tylko materiały źródłowe oraz ustalenia dotyczące 
okoliczności przeniesienia siedziby „bezpieki” z Rytwian do Sandomierza, lecz także podał podstawowe 
informacje na temat organizacji wewnętrznej urzędu oraz jego obsady personalnej. R. Kuśnierz, Początki 
organów bezpieczeństwa publicznego na Kielecczyźnie (WUBP z siedzibą w Rytwianach) [w:] Aparat re-
presji wobec Kościoła w latach 1944‒1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej, red. M. Krzysz-
tofiński, J. Marecki, B. Stanaszek, Kraków 2012, s. 33‒38. Zob. też: W. Frazik, Twarze kieleckiej bezpie-
ki ‒ wstęp [w:] Katalog wystawy „Twarze kieleckiej bezpieki”, oprac. M. Komaniecka, Kraków 2007, 
s. 7‒8; M. Jończyk, Struktura aparatu bezpieczeństwa oraz siedziby cywilnych instytucji publicznych 
w Kielcach w latach 1945‒1946 [w:] Wokół pogromu kieleckiego, t. II, red. L. Bukowski, A. Jankowski, 
J. Żaryn, Warszawa 2008, s. 93–94.

3 Zob. m.in.: K. Fedorowski, Represje PUBP w Sandomierzu wobec Kościoła rzymskokatolickiego 
w latach 1944‒1956 ‒ problematyka personalno-organizacyjna, „Studia Sandomierskie. Teologia, Filo-
zofia, Historia” 2012, nr 19/1, s. 17‒65; S. Kucharski, R. Piwko, Kucharski Tadeusz, „Zeszyty Historyczne 
WiN-u” 2016, nr 44, s. 259‒273; R. Piwko, Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (1944‒1946). Dzia-
łalność organizacji Bronisława Sokołowskiego „Franta” oraz represje komunistyczne wobec jej członków, 
Kielce‒Kraków 2016, s. 35‒39; idem, Ppor. rez. Jan Kuśnierz „Mysz”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2016, 
nr 42, s. 289‒295; idem, Raoul Sergiusz Madeła „Paproć” (1914‒1945). Zarys biografii ostatniego szefa 
wywiadu Obwodu AK Sandomierz, Sandomierz 2019, s. 63‒82; idem, Sprawa sandomierska. Wokół mor-
du sądowego dokonanego na żołnierzach Obwodu AK Sandomierz w lutym 1945 r. (w druku).

4 P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie 
władzy, Olsztyn 2004.
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przyczyn cały jego nakład został wycofany, a w jego miejsce opublikowano Dziennik, 
który nie zawierał już wspomnianego dekretu. Milicję ostatecznie powołano Dekretem 
PKWN z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej. W akcie tym określono 
najważniejsze zadania formacji, do których należały: ochrona bezpieczeństwa, spokoju 
i porządku publicznego, dochodzenie i ściganie przestępstw, wykonywanie zleceń władz 
administracyjnych, sądów i prokuratur w zakresie przewidzianym obowiązującym pra-
wem. Struktury MO miały być zorganizowane zgodnie z podziałem administracyjnym 
kraju, a na czele formacji podlegającej kierownikowi Resortu Bezpieczeństwa Pub-
licznego PKWN miał stać komendant główny. Według pierwotnego zamysłu ujętego 
w dekrecie PKWN z lipca 1944 r. struktury terenowe MO miały być tworzone przez 
miejskie i gminne rady narodowe5.

Pomimo anulowania dekretu lipcowego koncepcja zakładająca funkcjonowanie jed-
nostek milicji przy radach narodowych realizowana była na przyczółku sandomierskim 
do października 1944 r., a usankcjonowanie tej praktyki nastąpiło wraz z utworzeniem 
29 sierpnia 1944 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach oraz przyjęciem 9 wrześ-
nia tego roku schematu jej organizacji wewnętrznej6. Utworzono wówczas dziesięć 
wydziałów, w tym Wydział Bezpieczeństwa Publicznego. Na jego czele postawiono 
Hipolita Duljasza7, któremu przyznano kompetencje organizowania i nadzorowania 
działalności kieleckich organów bezpieczeństwa, w tym MO8.

W tak nakreślonych ramach prawnych rozbudowywano sieć posterunków i komisa-
riatów. Na ulicach Sandomierza rozklejono afisze informujące o utworzeniu w mieście 
struktur MO. Burmistrz miasta zawiadamiał, że 31 sierpnia „powstała w Sandomierzu 
Milicja Obywatelska, celem zapewnienia ochrony obywatelom porządku, ładu i bez-
pieczeństwa. Organ Służby Bezpieczeństwa należy powitać z uznaniem i radością. 
Należy zatem podporządkować się i wypełniać wszystkie polecenia, ażeby w krótkim 
czasie życie wróciło do normalnego biegu i każda Obywatelka i Obywatel mogli żyć 
spokojnie, a zarazem budować Wielką Sprawiedliwą Polskę Demokratyczną Ludową”9. 
We wrześniu 1944 r. działały już komendy powiatowe MO w Stopnicy i Sandomierzu, 
w których służyło nie mniej niż 436 funkcjonariuszy10.

W połowie października 1944 r. dotychczasowy model funkcjonowania MO uległ 
zmianie. Po przeniesieniu kieleckiej WRN do Sandomierza spod jej kompetencji wy-
łączono struktury aparatu bezpieczeństwa państwa. Przestał istnieć Wydział Bezpie-
czeństwa Publicznego WRN, który przekształcono w Wojewódzki Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu. Powołano także Komendę 

5 Ibidem, s. 27.
6 M. Jończyk, op. cit., s. 93. W piątym punkcie przywołanego zarządzenia Wojewódzkiej Rady zapi-

sano: „Organami odrodzonego państwa polskiego są powiatowe, gminne i miejskie rady narodowe oraz 
powołane przez nie organy Milicji Obywatelskiej”. B. Bełczewski, Pierwsze dni, Warszawa 1964, s. 326.

7 Zob. przyp. nr 40, s. 333.
8 B. Bełczewski, op. cit., s. 326–327.
9 AP w Kielcach Oddział w Sandomierzu, Akta miasta Sandomierza, 2121, Zawiadomienie o utwo-

rzeniu struktur MO, 31 VIII 1944 r., s. 8. Jan Naumiuk proces powstawania struktur resortu opisał w na-
stępujący sposób: „Rady narodowe, które tworzyły swoje biura, spełniające funkcje właściwe władzy 
wykonawczej, powoływały do życia również organy bezpieczeństwa – urzędy bezpieczeństwa publicz-
nego i Milicję Obywatelską. W urzędzie WRN czy PRN jednymi z głównych były zawsze wydziały bez-
pieczeństwa, których kierownicy pełnili jednocześnie obowiązki komendantów MO lub kierowników 
urzędów bezpieczeństwa publicznego”. J. Naumiuk, op. cit., s. 61.

10 Ibidem, s. 63.
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 Wojewódzką MO okręgu kielecko-radomskiego w Sandomierzu11. Jej właściwość 
terytorialna pokrywała się z zasięgiem przyczółka sandomierskiego i obejmowała części 
powiatów: sandomierskiego, stopnickiego i opatowskiego. Komendantem wojewódzkim 
został Marcin Kaczmarczyk12, którego zadaniem było przeprowadzenie reorganizacji 
struktur oraz kontynuowanie rozbudowy sieci posterunków i komend. Pod koniec 1944 r. 
przyjęto schemat organizacyjny komendy oraz dokonano obsady personalnej najważ-
niejszych stanowisk kierowniczych. Kwestie te uregulowano rozkazem komendanta 
wojewódzkiego MO z 28 grudnia 1944 r.13

Kolejne zmiany, tym razem związane z przeniesieniem wojewódzkich struktur 
MO do Kielc, nastąpiły po rozpoczęciu ofensywy styczniowej przez Armię Czerwoną. 
Wraz z postępami wojsk sowieckich, które sukcesywnie zajmowały pozostałe tereny 
województwa, do jego stolicy przenoszone były instytucje wyższego szczebla, w tym 
struktury organów bezpieczeństwa14.

Służba milicjantów na przyczółku sandomierskim miała zróżnicowany charakter. 
Z jednej strony funkcjonariusze wykonywali czynności związane z zapewnieniem 
i utrzymaniem porządku publicznego, zwalczaniem aktów bandytyzmu, ściganiem 
przestępstw pospolitych oraz nadzorowaniem wykonywania zarządzeń władz admi-
nistracyjnych i sowieckich władz wojskowych15. Z drugiej – stanowili wsparcie dla 
funkcjonariuszy UB i sowieckich organów bezpieczeństwa prowadzących działania 
o charakterze represji politycznych16. Ich eskalacja przypadła na listopad i grudzień 

11 Kwestia nazewnictwa działającej w tym czasie komendy Milicji Obywatelskiej jest skomplikowa-
na. W materiałach wytworzonych w II połowie 1944 r. historyk odnajdzie co najmniej kilka wariantów 
zapisów nazwy komendy, np. Wojewódzka Komenda MO Województwa Kieleckiego (siedziba w San-
domierzu) oraz Wojewódzka Komenda MO w Sandomierzu. Autor w dalszej części tekstu posługuje się 
nazwą: Komenda Wojewódzka MO okręgu kielecko-radomskiego w Sandomierzu jako występującą naj-
częściej w dokumentach wytworzonych w tym czasie. Używano jej regularnie w korespondencji z Ko-
mendą Główną MO w Lublinie prowadzoną od października do grudnia 1944 r. AIPN, 1550/2056, Ra-
porty sytuacyjne i raport z inspekcji KW MO okręgu kielecko-radomskiego w Sandomierzu z okresu 
październik–grudzień 1944 r.

12 Zob. przyp. nr 4, s. 325.
13 Na jego mocy utworzono: Wydział Polityczno-Wychowawczy (szef Roman Dyszewski), Sekre-

tariat (szef Józef Szkutnicki), Wydział Personalny (szef Antoni Majewski), Wydział Śledczy (szef Jan 
Góra), Wydział Zewnętrzny (szef Zygmunt Dąbrowski), Wydział Gospodarczo-Finansowy (szef Antoni 
Jarosz). W ramach KW MO istniał również Batalion Operacyjny MO, liczący pod koniec 1944 r. ponad 
300 szeregowych, 200 podoficerów i 70 oficerów. AIPN Ki, 018/13, Ireneusz Kuliński, „Powstanie, roz-
wój organizacyjny i działalność WUBP i KW MO w Kielcach”, praca magisterska napisana pod kierun-
kiem płk. dr. Zenona Jakubowskiego w Zaocznym Studium Magisterskim Akademii Spraw Wewnętrz-
nych, Warszawa 1976, s. 27‒29.

14 Według Marka Jończyka pierwsze grupy funkcjonariuszy MO z Sandomierza przybyły do Kielc 
16 I 1945 r. Nowym komendantem wojewódzkim został Paweł Kuźnicki. Niebawem w Kielcach utwo-
rzono również KP MO oraz KM MO. Pierwsza siedziba KW MO w Kielcach znajdowała się przy placu 
Wolności 8. M. Jończyk, op. cit., s. 96.

15 W listopadzie 1944 r. do głównych zadań realizowanych przez milicjantów należało: poszukiwa-
nie sprawców kradzieży oraz zabójstw, prowadzenie rewizji w budynkach osób podejrzanych o prze-
chowywanie broni, ściganie osób podejrzanych o pędzenie bimbru. Jednocześnie funkcjonariusze MO 
uczestniczyli w ściąganiu kontyngentów zbożowych i bydlęcych, doprowadzali ludzi na roboty publicz-
ne oraz nadzorowali ewakuację osób z terenów przyfrontowych. Milicjanci brali też udział w realiza-
cji reformy rolnej. AIPN, 1550/2056, Raporty sytuacyjne i raport z inspekcji KW MO okręgu kielecko- 
-radomskiego w Sandomierzu z okresu październik–grudzień 1944 r. 

16 Udział funkcjonariuszy MO w działaniach przeciwko członkom podziemia niepodległościowego 
potwierdzają m.in. wspomnienia milicjantów oraz dokumenty z akt osobowych. Nierzadko po zakończe-
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1944 r., co należy łączyć z tzw. zwrotem październikowym17. Na terenie przyczółka 
sandomierskiego jego skutki uwidaczniały się we wzmożeniu prześladowań członków 
i współpracowników Polskiego Państwa Podziemnego18.

***
Funkcjonowanie Milicji Obywatelskiej na terenie przyczółka sandomierskiego jest 

interesującym, a przy tym stosunkowo słabo rozpoznanym problemem badawczym. 
Działalność tamtejszej milicji i jej funkcjonariuszy to element, który wpływał na kształt 
ówczesnej rzeczywistości. Rozpoczęcie prac nad historią tego organu aparatu represji 
wymaga przeprowadzenia stosunkowo szerokiej kwerendy archiwalnej, którą poprze-
dzić powinna próba uporządkowania obecnego stanu badań. Koniecznym wydaje się 

niu służby wystawiano dla celów emerytalnych oddzielne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo 
funkcjonariusza w walkach z członkami podziemia antykomunistycznego.

17 „Zwrot październikowy” (1944 r.) ‒ określenie opisujące charakter zmian dokonujących się 
w polityce wewnętrznej realizowanej przez PPR po wizycie delegacji KRN i PKWN w ZSRS (28 IX ‒ 
3 X 1944 r.). Podczas odbytych wówczas spotkań, m.in. z Józefem Stalinem oraz gronem jego najbliż-
szych współpracowników, poddano ostrej krytyce dotychczasowe działania kierownictwa PPR. Efek-
tem zgłoszonych przez Sowietów „uwag i zastrzeżeń”, a w zasadzie połajanek i gróźb skierowanych 
wobec delegatów PPR, był wzrost opresyjności władzy wobec środowisk i grup uznanych za wrogie lub 
nieprzychylne. Jerzy Eisler jako jeden z pierwszych rezultatów „zwrotu” wskazał utworzenie w ramach 
KC PPR Wydziału Wojskowego, czuwającego m.in. nad utrzymaniem „czystości ideologicznej” w woj-
sku. Zdaniem Anny Sobór-Świderskiej skutki „zwrotu październikowego” to przede wszystkim wzmo-
żenie akcji represyjnej oraz przyśpieszenie realizacji reformy rolnej. J. Eisler, Siedmiu wspaniałych. Po-
czet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014, s. 61‒63; A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. 
Biografia komunisty, Warszawa 2009, s. 139.

18 Skala represji na przyczółku sandomierskim popełnianych przez funkcjonariuszy sowieckiego 
i polskiego aparatu bezpieczeństwa w II połowie 1944 r. pozostaje jednym z mniej rozpoznanych zagad-
nień w najnowszych dziejach Kielecczyzny. Dotychczasowe publikacje oraz sondażowe wyniki kwe-
rend archiwalnych wskazują, że pierwszym środowiskiem dotkniętym sowieckimi represjami byli żoł-
nierze Sił Zbrojnych w Kraju i członkowie cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Jedną 
z pierwszych form represji były zatrzymania żołnierzy AK przez Sowietów oraz więzienie ich w trud-
nych, polowych warunkach. Część z nich została zesłana w głąb ZSRS, gdzie wykonywała niewolniczą 
pracę w zakładach przemysłowych, gospodarstwach rolnych lub w gospodarce leśnej. Większość „in-
ternowanych” wróciła do Polski w 1947 r. Jednymi z zatrzymanych byli: Aleksander Damazy Szymań-
ski ps. „Ali” ‒ żołnierz zamojskich struktur AK oraz Tadeusz Leśniak ‒ żołnierz sandomierskich struk-
tur AK. „Ali” od listopada 1943 r. mieszkał i pracował w Sandomierzu. W listopadzie 1944 r. otrzymał 
posadę w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu. W grudniu tego roku „został 
aresztowany przez Armię Czerwoną i wywieziony do ZSRS za wrogą działalność w org[anizacji] AK, 
w którym to przebywał do 1947 r.”. Z kolei Tadeusz Leśniak został zatrzymany i wywieziony z Sando-
mierza w listopadzie 1944 r. Osadzono go w obozie nr 270 w Borowiczach ‒ podobóz Jogła, gdzie wy-
konywał prace budowlane. Właśnie w listopadzie 1944 r. nastąpiła intensyfikacja działań funkcjonariu-
szy Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, w tym WUBP w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu 
oraz PUBP w Sandomierzu. Dokonywali oni aresztowań osób uznanych za przeciwników ustroju komu-
nistycznego. Najczęściej byli oni przetrzymywani w budynkach sandomierskiego UB, w więzieniu na 
Zamku w Sandomierzu, część z nich przetransportowano również do więzienia na Zamku w Lublinie. 
W ewidencji więziennej zachowały się dane co najmniej kilkunastu osób osadzonych na lubelskim Zamku, 
których oskarżono o przynależność do AK lub działalność w jej strukturach. Byli to: Bogdan Purzycki, 
Kazimierz Markuszewski, Wincenty Czechowicz, Janusz Jabłkowski, Stanisław Lipiec, Tadeusz Lipiec, 
Roman Parlicki (kierownik PUBP w Sandomierzu), Franciszek Wołczko, Kazimierz Czechowicz, Ma-
rian Piątek, Stefan Polit, Jan Kuśnierz. AIPN Lu, 010/196, t. 1, Pismo do naczelnika Wydziału X WUBP 
w Lublinie dot. Aleksandra Szymańskiego, 30 XII 1952 r., k. 63; Księgi więzienia na Zamku w Lubli-
nie 1944‒1954, t. II: Księga główna więźniów śledczych 8 XII 1944‒22 II 1945, red. i oprac. A.T. Fili-
pek, M. Krzysztofik, Lublin 2010, s. 106‒107, 133‒134; R. Piwko, Tadeusza Leśniaka droga na Wschód, 
„Sandomierzanin. Pismo Społeczno-Kulturalne” 2019, nr 2, s. 8‒10.
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ponowne sięgnięcie do części dokumentów stanowiących podstawę źródłową tekstów 
opublikowanych w okresie Polski „ludowej”. Usystematyzowania wymagają także in-
formacje dotyczące działań podejmowanych przez funkcjonariuszy MO na przyczółku, 
które zamieszczone są w pracach wydanych po 1990 r.

Kolejnym krokiem powinna być kwerenda archiwalna. Niestety, już na wstępie trzeba 
zaznaczyć, że z okresu działalności Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego kieleckiej 
WRN w Rytwianach oraz KW MO okręgu kielecko-radomskiego w Sandomierzu 
zachowała się niewielka liczba dokumentów administracyjnych. W związku z tym 
kwerendę należy przeprowadzić także w materiałach innych instytucji funkcjonujących 
na przyczółku sandomierskim, przede wszystkim organów centralnych sprawujących 
kontrolę nad milicją.

Badania prowadzone w Archiwum Państwowym w Kielcach i w jego sandomierskim 
oddziale, Archiwum Akt Nowych oraz sieci archiwów Instytutu Pamięci Narodowej 
doprowadziły do odnalezienia materiałów dokumentujących funkcjonowanie struktur 
MO na terenie przyczółka sandomierskiego. Spośród nich trzeba wymienić sprawo-
zdania przygotowane przez funkcjonariuszy KW MO okręgu kielecko-radomskiego 
w Sandomierzu19 dla Komendy Głównej, obejmujące okres od października do grudnia 
1944 r. Zawarte są w nich informacje o organizacji komendy wojewódzkiej, komend 
powiatowych oraz części posterunków. W pierwszym sprawozdaniu, z października 
1944 r., dokonano krótkiej charakterystyki komórek organizacyjnych działających 
na terenie trzech powiatów „przyczółkowych”. W kolejnych dokumentach podano 
uszczegółowione dane na temat stanu organizacyjnego komendy wojewódzkiej, Bata-
lionu Operacyjnego MO i komend powiatowych, a także posiadanej ilości broni i jej 
rodzajach, środków lokomocji oraz umundurowania. Interesujące są także omówienia 
postaw prezentowanych w tym czasie przez funkcjonariuszy oraz informacje dotyczące 
wykonywanych przez nich obowiązków służbowych. Na przykład w sprawozdaniu 
z 7 grudnia 1944 r. pisano m.in.: „W okresie sprawozdawczym na terenie województwa, 
[na] oswobodzonych terenach, przez organa milicji zostały aresztowane 54 osoby za 
różne kradzieże, opór władzy, nielegalne posiadanie aparatów radiowych i broni oraz 
za wysługiwanie się Niemcom w czasie wojny”20. Zaletą okresowych sprawozdań 
jest cykliczność ich sporządzania oraz szczegółowość danych odnoszących się do 
warunków służby. Niewątpliwie jednak najbardziej interesującym materiałem spośród 
odnalezionych w warszawskim archiwum Instytutu pozostaje publikowany tutaj Ra-
port nr 6 o inspekcji planowej Wojewódzkiej Komendy MO województwa kieleckiego 
(siedziba w Sandomierzu), który został przygotowany w styczniu 1945 r. przez zespół 
kierowany przez Józefa Kratkę ‒ inspektora Komendy Głównej MO. Dokument wraz 
z załącznikami adresowany był do komendanta głównego MO21.

Publikowany raport to najpełniejszy znany obecnie dokument dotyczący funk-
cjonowania milicji na przyczółku sandomierskim. Stanowi – wraz z załącznikami22 – 

19 AIPN, 1550/2056, Sprawozdanie Wojewódzkiej Komendy MO w Sandomierzu do kierownika 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu, 12 X 1944 r., b.p.

20 Ibidem.
21 AIPN, 1550/741, Raport nr 6 o inspekcji planowej Wojewódzkiej Komendy MO województwa 

kieleckiego (siedziba w Sandomierzu), Sandomierz, 10 I 1945 r., s. 1–5.
22 Do raportu Józefa Kratki dołączone były dwa załączniki. Pierwszym był raport Stanisława Glinki 

zawierający opis komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, krótkie charakterystyki funkcjona-
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podsumowanie półrocznego okresu tworzenia oraz działalności tej formacji. Zawiera 
szczegółowe dane o obsadzie komendy wojewódzkiej oraz podległych jej struktur. 
W znaczącym stopniu uzupełnia warstwę faktograficzną dotyczącą organizacji komendy, 
wyposażenia milicjantów oraz personaliów osób zajmujących stanowiska kierownicze.

W raporcie dokonano bilansu dotychczasowej działalności komendy wojewódzkiej. 
Nie unikano formułowania krytycznych ocen dotyczących funkcjonariuszy, pracy 
poszczególnych posterunków, warunków służby i zauważonych nieprawidłowości. 
Poczynione obserwacje niekiedy wydają się błahe, jak np. uwaga o niezdyscyplinowaniu 
funkcjonariuszy Posterunku MO w Samborcu. Część informacji ma jednak charakter 
istotnych dla historyka sygnałów o skali infiltracji struktur milicyjnych przez podziemie 
niepodległościowe, a także o relacjach funkcjonariuszy z Sowietami.

Dokument – bardzo krytyczny wobec funkcjonariuszy stojących na czele wojewódz-
kich struktur MO – zakończono sformułowaniem wniosków pokontrolnych. Zalecono 
w nich przede wszystkim przeprowadzenie zmian personalnych oraz zwiększenie 
liczby członków partii komunistycznej wśród funkcjonariuszy zajmujących stanowiska 
kierownicze w kieleckiej MO.

Raport został sporządzony na pięciu kartach zapisanych pismem maszynowym, 
jednostronnie. Z powodu znacznej objętości załączników oraz dużego stopnia ich 
szczegółowości autor zrezygnował z ich publikowania. Celem niniejszego tekstu jest 
bowiem próba przekrojowego ukazania problematyki związanej z funkcjonowaniem 
Komendy Wojewódzkiej MO na przyczółku. Wydaje się, że najwłaściwszym sposobem, 
by to osiągnąć, było przeanalizowanie raportu końcowego.

Publikowany dokument pochodzi z grupy materiałów źródłowych przechowywanych 
w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, którym nadano sygnaturę 
IPN BU 1550/741. W czasie jego opracowywania poprawiono błędy ortograficzne 
i interpunkcyjne. W raporcie występują liczne podkreślenia naniesione czerwonym 
ołówkiem, którymi wyróżniono albo wybrane wiersze (lub ich fragmenty) tekstu, albo 
też całe akapity. Dokument publikowany jest po raz pierwszy.

riuszy odpowiadających za pracę poszczególnych jej wydziałów i referatów oraz ogólną ocenę komen-
dy. Drugim było sprawozdanie Grzegorza Rajewicza dotyczące funkcjonowania Wydziału Gospodarczo- 
-Finansowego komendy. Omówiono w nim organizację wydziału, przeprowadzono analizę funkcjono-
wania jego części składowych oraz dokonano oceny fachowości funkcjonariuszy i zatrudnionych w nim 
osób cywilnych. W sprawozdaniu ogólnie scharakteryzowano również prace prowadzone w zakresie po-
lityki finansowej, pozyskiwania i gospodarowania żywnością oraz aktualnego stanu uzbrojenia i umun-
durowania komendy. Oba dokumenty opisują także dość wąskie obszary funkcjonowania „przyczół-
kowych” struktur MO. Wnioski kontrolujących ‒ Stanisława Glinki i Grzegorza Rajewicza – zostały 
wykorzystane przez Józefa Kratkę w trakcie opracowywania zasadniczej części, tj. raportu głównego. 



304

D
o

k
u

m
en

t
y

Robert Piwko

TEKST ŹRÓDŁA

1945 styczeń 10, [b.m.] – Raport nr 6 o inspekcji planowej Wojewódzkiej Komendy 
MO województwa kieleckiego (siedziba w Sandomierzu) adresowany do komendanta 
głównego MO gen. bryg. Franciszka Jóźwiaka

aŚciśle tajnea

aZarz[ąd] Pola[ityczno-Wychowawczy 
Komendy Głównej MO1]b

Do
Komendanta Głównego MO

gen. bryg. [Franciszka Jóźwiaka] „Witolda”2

Inspektor Kom[endy] Gł[ównej] MO
[Józef] Kratko3, mjr

a–a Wpisano odręcznie.
b Poniżej nieczytelny podpis.
1 Zarząd Polityczno-Wychowawczy KG MO ‒ komórka organizacyjna Komendy Głównej MO 

utworzona Rozkazem komendanta głównego MO nr 14 z 21 X 1944 r. Obowiązki funkcjonariuszy Za-
rządu określił Rozkaz kierownika RBP PKWN nr 7 zatwierdzający status oficerów polityczno-wycho-
wawczych MO. Na podstawie przywołanych aktów w strukturze komend wojewódzkich MO utworzono 
wydziały polityczno-wychowawcze. Ich odpowiednikami na niższych szczeblach były stanowiska za-
stępców komendantów do spraw polityczno-wychowawczych. T. Pączek, Struktura organizacyjna Mili-
cji Obywatelskiej w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945‒1954, „Aparat Represji w Polsce Ludo-
wej 1944‒1989” 2009, nr 1, s. 57.

2 Franciszek Jóźwiak ps. „Witold”, „Tadek”, s. Ignacego i Antoniny, ur. 20 X 1895 r. w m. Huta. 
Podczas I wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, internowany w Szczypiornie; od 1921 r. członek 
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, następnie Komunistycznej Partii Polski, od 1931 r. kierownik 
Wydziału Wojskowego Komitetu Centralnego KPP; w 1937 r. osadzony w Berezie Kartuskiej, skazany na 
10 lat pozbawienia wolności, do 1939 r. odbywał karę w więzieniu w Tarnowie; w czasie II wojny świa-
towej przebywał w ZSRS, od 1941 r. członek Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików); 
szef Sztabu Głównego Gwardii Ludowej, następnie Armii Ludowej; 7 X 1944 r. powołany na stanowisko 
komendanta głównego MO w Lublinie, od stycznia 1945 r. na stanowisku komendanta głównego MO 
w Warszawie oraz wiceministra bezpieczeństwa publicznego; w latach 1948‒1956 członek Biura Poli-
tycznego KC PZPR, kierował pracami Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej KC PZPR; uchwałą Rady 
Ministrów z 8 III 1949 r. zwolniony ze służby w organach bezpieczeństwa państwa; prezes NIK, w la-
tach 1952‒1955 minister kontroli państwowej; poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy oraz Sejm PRL; 
prezes m.in. Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Zmarł 23 X 1966 r. w Warszawie. Został 
pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Baza Biblioteki Sejmowej, https://bs.sejm.gov.
pl/F?func=full-set-set&set_number=037867&set_entry=000005&format=999 (dostęp 9 X 2019 r.); Ka-
talog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/498?katalog=5 
(dostęp 9 X 2019 r.); Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL, https://katalog.
bip.ipn.gov.pl/informacje/498?katalog=4 (dostęp 9 X 2019 r.).

3 Józef Kratko, s. Azriela i Roszy, ur. 16 IX 1914 r. w Pińsku. Członek Komunistycznego Związku 
Młodzieży Polski (1931‒1938) i Komunistycznej Partii Polski (1935‒1938); we wrześniu 1939 r. walczył 
w obronie Warszawy (ranny), w czasie wojny przebywał w ZSRS, w latach 1941‒1942 był żołnierzem 
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS (armia gen. Władysława Andersa), a następnie oddziałów Wojska Pol-
skiego podporządkowanych ZSRS (armia gen. Zygmunta Berlinga); od sierpnia 1944 r. w MO: zastęp-
ca do spraw polityczno-wychowawczych w Komendzie MO m.st. Warszawy z siedzibą w Otwocku, od 
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Raport nr 6
o inspekcji planowej Woj[ewódzkiej] Kom[endy] MO województwa kieleckiego

(siedziba w Sandomierzu)

I. Uwagi z inspekcji

1. Komenda Wojewódzka:
– kom[endant] wojew[ódzki] – kpt. [Marcin] Kaczmarczyk4,
– z[astęp]ca [komendanta] do spraw pol[ityczno]-wych[owawczych] – [Teofil] 

Krześniak5 (nieobecny podczas inspekcji – wyjechał nie wiadomo gdzie),
–  z[astęp]ca [komendanta] do spraw operacyjnychc – ppor. [Bolesław] Mazanka6.

3 XI 1944 r. w dyspozycji komendanta głównego MO w Warszawie, od 15 XI 1944 r. oficer inspekcyjny 
KG MO w Warszawie, od 13 VII 1945 r. komendant wojewódzki MO w Katowicach, od 19 VII 1946 r. 
szef WUPB w Katowicach, przeniesiony do MBP w Warszawie, pełnił m.in. funkcje dyrektora Depar-
tamentu IV MBP, Departamentu Szkolenia MBP oraz zastępcy i p.o. dyrektora Departamentu VII MBP, 
zwolniony ze służby 30 IV 1957 r. AIPN, 230/1121, Akta administracyjne dot. Józefa Kratki; AIPN, 
0193/6976, Akta osobowe Józefa Kratki; Katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, https://kata-
log.bip.ipn.gov.pl/informacje/39390 (dostęp 28 X 2019 r.).

c W oryginale: liniowych.
4 Marcin Kaczmarczyk, s. Jana i Rozalii, ur. 14 III 1917 r. w m. Wola Solecka. Ukończył 2 klasy 

gimnazjum; w okresie międzywojennym żołnierz 10. pułku artylerii ciężkiej w Przemyślu; we wrześniu 
1939 r. walczył na Podhalu, w czasie okupacji niemieckiej przebywał na Kielecczyźnie, członek oddzia-
łu BCh pod dowództwem Jana Sońty ps. „Ośka”; od września 1944 r. w MO: komendant wojewódzki 
MO na przyczółku sandomierskim, od stycznia 1945 r. p.o. zastępca komendanta wojewódzkiego MO 
w Kielcach, od kwietnia tr. w dyspozycji KG MO w Warszawie (w jednym z życiorysów podał: „Latem 
1945 r. wyjechał[em] na operację band dywersyjnych do Białej Podlaskiej, będąc jako doradca w szta-
bie [jednego] z pułków”), od września 1945 r. komendant miejski MO w Gdyni; zdezerterował ze służ-
by 2 I 1946 r., ujawnił się 10 IV 1947 r. w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Jeleniej Górze; po 
powrocie na Kielecczyznę był rozpracowywany przez Powiatowy Urząd do spraw Bezpieczeństwa Pub-
licznego w Starachowicach jako były członek BCh. AIPN Gd, 130/2295, Akta osobowe Marcina Kacz-
marczyka; AIPN Gd, 246/1, Kartoteka osobowa funkcjonariuszy b. MO WUSW w Gdańsku (karta doty-
cząca kpt. Marcina Kaczmarczyka); AIPN, 2911/1, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW (karty dotyczące 
kpt. Marcina Kaczmarczyka); AIPN Ki, 0031/1, Kartoteka ogólnoinformacyjna WUSW w Kielcach (kar-
ta dotycząca Marcina Kaczmarczyka); AIPN Ki, 104/1, Kartoteka ewidencyjna funkcjonariuszy MO  
i SB WUSW w Kielcach (karta dotycząca Marcina Kaczmarczyka).

5 Teofil Krześniak, s. Wawrzyńca i Florentyny, ur. 31 V 1904 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
W 1918 r. ukończył szkołę powszechną w Ostrowcu Świętokrzyskim, po zakończeniu nauki terminował, 
a potem pracował jako kowal; od 1923 do 1937 r. członek KPRP, a następnie KPP; w latach 1925‒1928 
oraz 1930‒1936 aresztowany za prowadzenie działalności komunistycznej; w czasie okupacji niemiec-
kiej robotnik m.in. w Staszowie i Łagowie; od 1943 r. w BCh; od grudnia 1944 r. członek PPR; od lipca 
1944 r. w organach bezpieczeństwa państwa: zastępca szefa WUBP w Kielcach z siedzibą w Sandomie-
rzu, od listopada 1944 r. zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych w KW MO okrę-
gu kielecko-radomskiego w Sandomierzu, instruktor polityczno-wychowawczy KW MO w Bydgoszczy 
i kierownik Sekcji Wyszkolenia KW MO we Wrocławiu; od 1947 r. poza strukturami milicji; sekretarz 
Komitetu Gminnego PPR w Karpaczu, a następnie magazynier i referent socjalny w Tartaku nr 1, który 
wchodził w skład Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Karpaczu. AIPN, 1945/3, Akta oso-
bowe Teofila Krześniaka; Katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, https://katalog.bip.ipn.gov.
pl/informacje/121704 (dostęp 14 X 2019 r.).

6 Bolesław Mazanka, s. Tomasza i Ewy, ur. 14 VII 1913 r. w m. Grzybów. Ukończył szkołę powszech-
ną, po czym rozpoczął praktykę w zawodzie szewca; służył w 39. Pułku Strzelców Lwowskich w Jaro-
sławiu, absolwent szkoły podoficerskiej; we wrześniu 1939 r. walczył w okolicach Przemyśla (ranny); 
w czasie wojny przebywał w domu rodzinnym w Grzybowie; od 1943 r. w BCh, m.in. wywiadowca, in-
struktor oraz komendant gminny; od sierpnia 1944 r. w MO na terenie przyczółka, przeniesiony do dys-
pozycji KW MO w Bydgoszczy, od maja 1945 r. komendant powiatowy MO w Wąbrzeźnie, zwolniony 
ze służby w II połowie 1946 r. AIPN, 706/338, Akta osobowe Bolesława Mazanki.
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Inspekcja była utrudniona ze względu na obstrzał artylerii7. Cała Komenda Woje-
wódzka była pod wrażeniem wypadków ostatniej nocy (2 zabitych i kilku rannych). 
Komenda Wojewódzka przeniosła się do budynku drugiego i rozmieściła swoje biuro 
w dwóch pokojach8. Wypadki te dały nam możność przyjrzenia się pracy Komendy 
i Batalionu Operacyjnego9 właśnie w wypadkach nadzwyczajnych. Trzeba stwierdzić, 
że paniki w Komendzie ani milicji nie było. Nawet przy rozrywających się pociskach 
milicjanci nie schodzili z posterunków. Milicja natychmiast pośpieszyła na pomoc ran-
nym i zawalonym gruzami cywilom. Komenda Wojewódzka faktycznie w dni inspekcji 
nie pracowała (ewakuacja rannych, pogrzeb itp.), ale mieliśmy możność zapoznania 
się z każdym działem pracy. Odczuwa się w pracy Komendy stare partyzanckie przy-
zwyczajenie działania kupą, przyjmowania decyzji w tow[arzystwie] innych kolegów 
i współtowarzyszy. Trzeba jednak podkreślić, że u kpt. Kaczmarczyka nie zatarła 
się i inna partyzancka właściwość – koleżeński i bliski stosunek do podwładnych. 
Kpt. Kaczmarczyk nie robi wrażenia człowieka, który wykorzystuje pozycję służbową 
dla osobistego wzbogacenia się.

Prawie cała Komenda (ponad 80 proc.), jak i MO pow[iatowe] to są partyzanci albo 
żołnierze10 BCh. Wszystkie kluczowe stanowiska w milicji są obsadzone przez ofice-
rów BCh. Obserwuje się dużą zażyłość w stosunkach między oficerami. Obserwuje się 
głęboko rozwiniętą solidarność z tendencją krycia nawet błędów u podkomendnych, 
aby tylko nikt się nie skompromitował.

7 W II połowie 1944 r. część przyczółka sandomierskiego znalazła się w zasięgu niemieckiej arty-
lerii i lotnictwa. Sandomierz ostrzeliwany był przede wszystkim z kierunku północnego (rejon Zawicho-
stu). W mieście obowiązywał „stan pogotowia” na wypadek ostrzału lub bombardowań. W części kamie-
nic mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej piwnice zostały zaadaptowane na schrony. 
Potwierdzeniem zagrożenia, jakie stanowił ogień niemieckiej artylerii, było trafienie Bramy Opatowskiej, 
która została uszkodzona na poziomie pierwszej kondygnacji. AP w Kielcach Oddział w  Sandomierzu, Akta 
miasta Sandomierza, 2121, Ogłoszenia, Ogłoszenie Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu w spra-
wie obrony przeciwlotniczej, 16 X 1944 r., s. 43; R. Piwko, Brama Opatowska, „Sandomierzanin. Pismo 
Społeczno-Kulturalne” 2019, nr 12, s. 16–17.

8 W tym czasie KW MO okręgu kielecko-radomskiego w Sandomierzu prawdopodobnie zajmowa-
ła lokale przy ul. Długosza 4, a następnie przy ul. Żeromskiego. W tych samych budynkach ulokowany 
był także Batalion Operacyjny MO w Sandomierzu oraz WUBP w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu. 
AIPN Ki, 018/13, Ireneusz Kuliński, „Powstanie, rozwój organizacyjny i działalność WUBP i KW MO 
w Kielcach”, praca magisterska napisana pod kierunkiem płk. dr. Zenona Jakubowskiego w Zaocznym 
Studium Magisterskim Akademii Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1976, s. 23.

9 Batalion Operacyjny KW MO w Sandomierzu – samodzielny pododdział milicji działający począt-
kowo na obszarze przyczółka sandomierskiego. W drugiej połowie 1944 r. trwało formowanie batalionu, 
w którym służyli głównie członkowie BCh z rejonu Buska-Zdroju, Stopnicy i Skalbmierza. W styczniu 
1945 r. z batalionu utworzono jedenaście grup liczących od 25 do 30 osób. Ich zadaniem było objęcie 
służby na terenach Kielecczyzny zajętych przez Armię Czerwoną. Ibidem, s. 23–24.

10 Według ustaleń Marzeny Grosickiej na początku 1945 r. na terenie województwa kieleckiego człon-
kowie BCh stanowili ok. 44 proc. stanu osobowego MO. Najwięcej służyło ich w komendach powiato-
wych MO w Stopnicy ‒ 80 proc. (lipiec‒wrzesień 1945 r.), w Sandomierzu ‒ 80 proc. (kwiecień‒lipiec 
1945 r.), w Pińczowie ‒ 74 proc. (listopad 1945 r.), w Opatowie i Jędrzejowie – po 70 proc. Na terenie 
pozostałych komend powiatowych i miejskich MO województwa wskaźniki te były znacznie niższe. Na 
przykład w KP MO w Radomiu ‒ 33 proc. (listopad 1945 r.), w KM MO w Kielcach ‒ 33 proc. (sier-
pień 1945 r.). M. Grosicka, Przynależność polityczna funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Milicji Oby-
watelskiej w Kielcach w latach 1945‒1946. Rola ludowców w MO [w:] 100-lecie policji miasta Kielce, 
red. D. Palacz, K. Wątorek, P. Zalewski, Kielce 2019, s. 280‒285.
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(Uwagi o samym funkcjonowaniu Komendy w raportach11 kpt. [Stanisława Glinki] 
„Wrzosa”12 i ppor. [Grzegorza] Rajewicza13).

Posterunek [MO] w Samborcu14 (pow. sandomierski):
– kom[endant] post[erunku] – plut. Jan Łukawski15,
– z[astęp]ca kom[endanta] – plut. Jan Korona16.
Stan: 10 ludzi uzbrojonych.
Na posterunku wymagane książki są zaprowadzone. Z Komendy Pow[iatowej] 

dotychczas żadnej żywności ani umundurowania nie otrzymali. Niezdyscyplinowani 
– o 10.00 rano dopiero ubierali się. Zastaliśmy dużo żołnierzy Armii Czerwonej go-
spodarujących na posterunku.

11 Wspomniane raporty to załączniki do Raportu nr 6 o inspekcji planowej Wojewódzkiej Komen-
dy MO województwa kieleckiego (siedziba w Sandomierzu). Pierwszy dokument został sporządzony 
przez Stanisława Glinkę. Był to Raport sprawozdawczy nr 6, w którym opisano wyniki przeglądu po-
szczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Komendy MO województwa kieleckiego z sie-
dzibą w Sandomierzu. W sprawozdaniu podano obsadę personalną wydziałów oraz komórek podległych, 
a także zawarto podstawowe informacje związane z ich funkcjonowaniem. Drugim załącznikiem było 
Sprawozdanie z dorywczej inspekcji Wydziału Gospodarczo-Finansowego KW MO okręgu kielecko-
-radomskiego w Sandomierzu, w którym Grzegorz Rajewicz zawarł szczegółowy opis komórek organi-
zacyjnych komendy odpowiadających za prowadzenie spraw gospodarczych i finansowych.

12 Stanisław Glinka ps. „Wrzos”, s. Cypriana i Katarzyny z d. Schoepe, ur. 30 VIII 1917 r. w m. Za- 
borze. W 1938 r. ukończył Gimnazjum im. Karola Miarki w Mikołowie, następnie studiował w Krakowie 
(przerwał naukę z powodu trudności finansowych); do września 1939 r. pracował jako urzędnik poczto-
wy; w czasie okupacji niemieckiej przebywał na Lubelszczyźnie; członek GL/AL; od września 1944 r. 
szef Oddziału Personalnego w KG MO w Lublinie, od stycznia 1945 r. inspektor KG MO w Warsza-
wie na teren woj. śląskiego, 31 VIII 1950 r. zwolniony ze służby w stopniu podpułkownika na wniosek 
Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej KC PZPR za nadużycie stanowiska służbowego wobec pracownic 
KW MO w Kielcach i Lublinie. AIPN, 698/905, t. 1‒2, Akta osobowe Stanisława Glinki; AIPN, 2460/1, 
Kartoteka funkcjonariuszy MSW (karta dot. Stanisława Glinki).

13 Grzegorz Rajewicz, s. Edmunda i Marii, ur. 22 III 1902 r. prawdopodobnie w m. Podborocze. Od 
września 1944 r. w MO: buchalter w Oddziale Gospodarczym KG MO w Lublinie, od czerwca 1945 r. 
szef Wydziału Buchalteryjno-Finansowego/Wydziału Finansowego KG MO w Warszawie, od lutego 
1949 r. w MBP jako naczelnik Biura Finansowo-Budżetowego Wydziału V oraz naczelnik Departamen-
tu Finansowego Wydziału IV, 15 I 1955 r. zwolniony ze służby stopniu podpułkownika. Katalog funkcjo-
nariuszy aparatu bezpieczeństwa, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/3378 (dostęp 14 X 2019 r.). 

14 Samborzec – obecnie siedziba gminy, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.
15 Jan Łukawski, s. Macieja i Władysławy, ur. 16 XI 1913 r. w m. Samborzec. Ukończył szkołę po-

wszechną, następnie uczył się zawodu stolarza; w latach 1934‒1936 służył w 4. pułku saperów w Przemyś- 
lu; w czasie okupacji niemieckiej pracował we własnym gospodarstwie rolnym w Samborcu; od 1943 r. 
w BCh (dowódca drużyny); komendant posterunków MO w Samborcu (wrzesień 1944 r.) oraz w Ło-
niowie (luty 1945 r.); w kwietniu 1945 r. zdezerterował ze służby z obawy przed zatrzymaniem przez 
funkcjonariuszy UB (w tym czasie doszło bowiem do ucieczki dwóch aresztantów z kierowanego przez 
niego posterunku MO), w maju 1945 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Sandomierzu i osa-
dzony w więzieniu na Zamku w Sandomierzu; oskarżony z art. 118 § 1 w zw. z art. 115 § 1 i 2 Dekretu 
PKWN z dnia 23 IX 1944 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego oraz art. 191 Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 11 VII 1932 r. ‒ Kodeks karny; postępowanie umorzono 19 X 1945 r. na mocy 
Dekretu z dnia 2 VIII 1945 r. o amnestii; zwolniony z więzienia 22 X 1945 r. AIPN, 823/23, Akta spra-
wy karnej przeciwko Janowi Łukawskiemu.

16 Jan Korona, s. Wawrzyńca i Katarzyny, ur. 15 V 1918 r. w m. Zawierzbie. Ukończył 7 klas szkoły 
powszechnej w Sandomierzu, następnie pracował w gospodarstwie rodziców; w latach 1937‒1939 służył 
w 10. dywizjonie żandarmerii w Przemyślu; w latach 1939–1942 w niewoli niemieckiej, później członek 
BCh, a następnie Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa; od września 1944 r. funkcjonariusz posterunków 
MO w Samborcu, Wilczycach i Klimontowie. AIPN Ki, 6/1887, Akta osobowe Jana Korony; AIPN Ki, 
104/1, Kartoteka ewidencyjna funkcjonariuszy MO i SB WUSW w Kielcach (karta dot. Jana Korony).
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2. Komenda Pow[iatowa MO] pow. stopnickiego w Rytwianach17:
–  komendant pow[iatowy] – por. Jan Maj18, wyjechał na kurs do Lublina19,
–  p.o. komendant – Józef Molisak20, kapral,
– zastępca [komendanta] do spraw pol[ityczno]-wych[owawczych] – chorąży [Al-

fred] Ławnik21, wyjechał bez uzgodnienia z komendantem do Lublina.
Komenda mieści się w jednym pokoju. Komenda jeszcze w stadium organizacji. 

Podof[icer] pers[onalny] kpr. Władysław Witaszek22 ‒ szef kancelarii. Zaprowadzona 
księga korespondencyjna, księga doręczeń i zaświadczeń wydanych. Są wykazy poste-
runków i ludzi, kwestionariuszy i ankiet milicjantów nie ma.

Stan milicji w powiecie – 202 [funkcjonariuszy], z tego 11 posterunków pracuje, 
reszta ludzi (15 posterunków) jest do pomocy istniejącym posterunkom. Posterunki 
ciągle zmieniają swe miejsca pobytu z powodu obstrzału, a często z powodu kaprysów 
komendantów wojennych23. Jest posterunek powiatowy.

17 Rytwiany – obecnie siedziba gminy, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.
18 Jan Maj, s. Andrzeja i Marianny, ur. 27 XI 1911 r. w m. Oględów. Ukończył 5 klas szkoły powszech-

nej; w okresie międzywojennym członek młodzieżowych organizacji ruchu ludowego, a następnie SL; 
w latach 1932‒1934 służył w wojsku; brał udział w kampanii wrześniowej, w czasie okupacji niemiec-
kiej w BCh i Ludowej Straży Bezpieczeństwa; we wrześniu 1944 r. złożył podanie o przyjęcie do MO, 
komendant MO na powiat stopnicki, w grudniu 1944 r. skierowany do Szkoły Oficerskiej MO w Lubli-
nie, w styczniu 1945 r. wyznaczony do objęcia obowiązków komendanta powiatowego MO w Sieradzu, 
zwolniony ze służby w kwietniu 1947 r. AIPN Ki, 6/2585, Akta osobowe Jana Maja.

19 Wyjazd na kurs do Szkoły Oficerskiej KG MO w Lublinie.
20 Prawdopodobnie chodzi o Józefa Molisaka ps. „Kłonica”, „Sęp”, s. Wincentego i Marii, ur. 21 IV 

1907 r. w Pęczelicach. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej w Kołaczkowicach, następnie pracował w go-
spodarstwie rodzinnym; w latach 1929‒1930 służył w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu; 
związany z SL; od 1940 r. komendant rejonu BCh; od 7 X 1944 r. komendant MO pow. stopnickiego, od 
stycznia 1945 r. służył kolejno jako komendant powiatowy KP MO w Busku-Zdroju i kierownik komi-
sariatu KM MO w Częstochowie, odszedł ze służby w lipcu 1946 r. W latach pięćdziesiątych XX w. in-
wigilowany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w związku z formułowaniem negatywnych 
opinii i sądów na temat władz państwowych oraz sytuacji panującej w Polsce. W tym czasie był pracow-
nikiem biurowym w Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej w Działoszycach oraz prezesem Spółdzielni 
Pracy Wytwórczości Kafli w Działoszycach. W 1964 r. „przeprowadzono [z nim] rozmowę profilaktycz-
no-ostrzegawczą, po której zaprzestał wrogiej działalności”. AIPN, 2174/1310, Akta osobowe żołnierza; 
AIPN Ki, 6/5762, Akta osobowe Józefa Molisaka; AIPN Ki, 104/1, Kartoteka ewidencyjna funkcjona-
riuszy MO i SB WUSW w Kielcach (karta dot. Józefa Molisaka); AIPN Ki, 0031/1, Kartoteka ogólno-
informacyjna WUSW w Kielcach (karta dot. Józefa Molisaka).

21 Prawdopodobnie chodzi o Alfreda Ławnika, s. Józefa, ur. 20 X 1924 r. w m. Smołwy. Pod koniec 
okupacji niemieckiej w AL; od lipca 1944 r. w MO. W momencie powstania raportu, tj. w grudniu 1944 r., 
pełnił obowiązki zastępcy komendanta powiatowego MO do spraw polityczno-wychowawczych w Lub-
linie. W aktach osobowych odnotowano, że 3 I 1945 r. Alfred Ławnik jako „komendant powiatowy MO 
w Stopnicy” zginął w miejscowości Kocia Góra. AIPN Lu, 0211/1727, Akta osobowe Alfreda Ławnika; 
AIPN Lu, 028/2547, Kartoteka funkcjonariuszy (karta dot. Alfreda Ławnika).

22 Władysław Witaszek, s. Macieja i Józefy, ur. 4 VIII 1917 r. w m. Sielec. Ukończył 7 klas szkoły po-
wszechnej; w latach 1936–1939 służył w kompanii telefonicznej 2. Dywizji Piechoty Legionów w Kiel-
cach; we wrześniu 1939 r. walczył w 6. batalionie telegraficznym w Jarosławiu (ranny), osadzony przez 
Niemców w Stalagu XIII A w Norymberdze; w 1943 r. powrócił do Polski; członek BCh, w których zaj-
mował się szkoleniem wojskowym; od 2 VIII 1944 r. sekretarz Komendy MO powiatu stopnickiego w Ry-
twianach, od lutego 1945 r. referent personalny KP MO w Stopnicy, od maja 1947 r. p.o. referent Sekcji 
Kadr KW MO w Kielcach, zwolniony ze służby na mocy Rozkazu personalnego Komendanta Główne-
go MO nr 253 z dnia 31 XII 1948 r. AIPN Ki, 6/4870, Akta osobowe Władysława Witaszka.

23 Na temat różnych kwestii dotyczących stacjonowania oddziałów Armii Czerwonej w powojennej 
Polsce zob. m.in.: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944‒1993, red. K. Filip, M. Golon, 
Borne Sulinowo‒Bydgoszcz‒Gdańsk 2014. W ujęciu regionalnym interesującym studium dotykającym 
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Kom[endant] [posterunku] powiatow[ego] Franciszek Stępień24.
Stan posterunku 14 ludzi.
Kierownik Wydziału Śledczego kapral Franciszek Kułaga25 (policjant granatowy26 

do 1939 r.) – zaprowadził kilka dni temu k[sięgę] d[ochodzeń] i książkę zatrzymanych. 
Wydziału zorganizowanego i pracującego w powiecie faktycznie jeszcze nie ma.

Podoficer gosp[odarczy] kpr. Bławat27.
Książki żywnościowej nie ma, jest wykaz rozdziału produktów otrzymanych 

z Kom[endy] Wojewódzkiej (1 raz na cały okres).
Wykaz umundurowania jest (powiat otrzymał 26 płaszczy i 5 kompletów [mundu-

rowych]).
Wykaz broni jest niedokładny.
Komenda pobiera mandaty karne i wydatkuje na własne potrzeby – do końca 1944 r.
Komenda miała wpływu 27 495 zł.
Komenda miała wydatków 21 895 zł.
Komenda wypłaca pensje. Stwierdzam brak dowodów na wypłatę ostatnio otrzy-

manych 190 000 zł. Istniejące dokumenty zabrałem i poleciłem kpr. Bławatowi zjawić 
się w Komendzie Wojewódzkiej. (Bławat został zawieszony do wyjaśnienia i będzie 
przy Komendzie Wojewódzkiej, aż dochodzenie w jego sprawie będzie zakończone).

negatywnych aspektów obecności Armii Czerwonej na Kielecczyźnie zob. artykuły: M. Zawisza, Armia 
Czerwona na Kielecczyźnie (1944‒1946), „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne” 2013, 
t. 14, s. 119‒144; R. Śmietanka-Kruszelnicki, E. Wróbel (Krężołek), Przestępstwa żołnierzy Armii Czer-
wonej na Kielecczyźnie 1945‒1946, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2006, nr 25, s. 121‒128.

24 Nie ustalono bliższych danych. 
25 Franciszek Kułaga, s. Wojciecha i Marii, ur. 20 XI 1905 r. w m. Góra. Ukończył 6 klas szkoły po-

wszechnej oraz kurs policyjny w Mostach Wielkich; w latach 1928‒1932 służył prawdopodobnie w 1. puł-
ku piechoty Legionów w Warszawie; do 1939 r. funkcjonariusz Policji Państwowej; w czasie okupacji 
niemieckiej przebywał w okolicach Buska-Zdroju; członek BCh, od 1944 r. członek PPR oraz funkcjo-
nariusz Komendy MO na pow. stopnicki, zwolniony ze służby w 1947 r. na podstawie orzeczenia Komi-
sji Weryfikacyjnej. AIPN Ki, 104/1, Kartoteka ewidencyjna funkcjonariuszy MO i SB WUSW w Kiel-
cach (karta dot. Franciszka Kułagi).

26 W latach 1918–1939 istniała w Polsce Policja Państwowa – formacja mundurowa, której funkcjo-
nariusze byli odpowiedzialni za „utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego” w kraju. 
Status Policji Państwowej regulowało Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 III 1928 r. 
o Policji Państwowej (DzU 1928, nr 28, poz. 257). Od grudnia 1939 r. na terenach Polski administrowa-
nych przez niemieckie władze okupacyjne działała Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa, która 
była kontrolowana i zarządzana przez władze niemieckie „za pośrednictwem” Ordnungspolizei (Policja 
Porządkowa). A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Guberna-
torstwie 1939–1945, Warszawa 1990. Różnym aspektom funkcjonowania formacji policyjnych na Kie-
lecczyźnie w latach 1919‒1945 poświęcono wydawnictwo zbiorowe Z dziejów policji polskiej w latach 
1919–1945, red. E. Majcher-Ociesa, Kielce 2010.

27 Antoni Bławat ps. „Jaśmin”, s. Marcina i Wiktorii, ur. 8 V 1917 r. w m. Pieczonogi. Ukończył szko-
łę powszechną w Skrobaczowie; członek lokalnych struktur Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”; 
w czasie okupacji niemieckiej prowadził sklep w Strzałkowie, a następnie w Stopnicy; członek oddziału 
BCh Józefa Maślanki, z którym przeszedł do I Brygady AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego; 
od 2 VIII 1944 r. w MO na terenie powiatu stopnickiego, 1 X 1944 r. przeniesiony do Referatu Gospodar-
czego Komendy MO powiatu stopnickiego; ukończył Kurs Szeregowych MO przy KW MO w Kielcach 
oraz Kurs Kierowników Jednostek MO w Szkole Oficerskiej MO w Łodzi; w latach 1946‒1952 w refe-
ratach i wydziałach Służby Śledczej KW MO w Kielcach i KP MO w Sandomierzu, w latach 1954‒1955 
zastępca naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Kielcach, od 1956 r. zajmował kierownicze stano-
wiska w sekcjach śledczych i dochodzeniowo-śledczych KW MO w Kielcach, od 1969 r. na emeryturze. 
AIPN Ki, 01/2252, Akta osobowe Antoniego Bławata.
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Wszyscy pracownicy Komendy Powiatowej to są BCh-owcy. Żadnych śladów pracy 
politycznej. Zżyci między sobą, pilnowali, żeby żaden z nich nie skompromitował się. 
Starali się za wszelką cenę usprawiedliwić przede mną Bławata. Milicja w 90 proc. też 
członkowie BCh.

Partie polit[yczne] o MO:
Kierownik miejscowego Urzędu Bezp[ieczeństwa]28 oraz jeden z kierowników PPR 

nie może nic specjalnego o milicji powiedzieć. Obiecali dać kilku PPR-owców do pracy 
w Komendzie Powiatowej.

3. Komenda [MO] pow[iatu] opatowskiego:
– kom[endant] pow[iatowy] – Stanisław Uba29, na kursie w Lublinie,
– p.o. komendant pow[iatowy] – st. sierż. Marian Rykwa30,
– kom[endant] pow[iatowy] posterunku MO – Stanisław Stańczak31,
– z[astęp]ca [komendanta] do spraw pol[ityczno]-wych[owawczych] – sierż. pchor. 

Zembrzycki32.
Komendy Pow[iatowej] faktycznie nie ma, nie ma podziału pracy, nie ma żad-

nych ksiąg. W związku ze Świętem Trzech Króli (inspekcja była przeprowadzona 

28 Teodor Kufel, s. Marcina i Agaty, ur. 2 X 1908 r. w m. Święcica. Ukończył 7 klas szkoły po-
wszechnej; w okresie międzywojennym członek KPP; w 1931 r. służył w 10. pułku strzelców konnych 
w Łańcucie; w latach trzydziestych XX w. pracował jako szewc, w 1934 r. uczestniczył w strajku szew-
ców staszowskich; w 1937 r. aresztowany za prowadzenie działalności komunistycznej; w czasie oku-
pacji niemieckiej członek BCh; latem 1944 r. uczestniczył w procesie tworzenia struktur bezpieczeń-
stwa w regionie Staszowa, według zachowanych materiałów archiwalnych pełnił obowiązki kierownika 
Gminnego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Staszowie, 25 VII 1945 r. zwolniony ze służby z po-
wodu problemów zdrowotnych. AIPN Ki, 103/1923, Akta osobowe Teodora Kufla.

29 Stanisław Uba, s. Franciszka i Marianny, ur. 11 XI 1911 r. w m. Piórków. W okresie międzywo-
jennym uczył się w Liceum Krzemienieckim w Krzemieńcu i Seminarium Nauczycielskim w Bodzenty-
nie (przerwał naukę z powodu trudności materialnych); działacz młodzieżowego ruchu ludowego i SL; 
w latach 1932‒1933 służył w wojsku; w czasie okupacji niemieckiej członek BCh; od sierpnia 1944 r. 
w MO: komendant powiatowy MO w Opatowie, od połowy grudnia 1944 r. do stycznia 1945 r. słuchacz 
kursu w Szkole Oficerskiej MO w Lublinie, funkcjonariusz KW MO w Kielcach, skąd skierowano go 
do objęcia stanowiska kierownika komisariatu MO w Ostrowcu Świętokrzyskim, ponownie przeniesio-
ny do KW MO w Kielcach; w kwietniu 1945 r. porzucił służbę w milicji, oskarżony o dezercję i zabór 
broni służbowej (art. 118 § 1 i 2 w zw. z art. 115 § 1 Dekretu PKWN z dnia 23 IX 1944 r. ‒ Kodeks kar-
ny Wojska Polskiego) oraz bezprawne przekazanie broni służbowej osobie trzeciej (art. 4 § 1 lit. a Dekre-
tu PKWN z dnia 30 X 1944 r. o ochronie państwa), 9 V 1947 r. wyrokiem WSR w Kielcach skazany na 
rok więzienia oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na rok. AIPN Ki, 
6/5734, Akta osobowe Stanisława Uby; AIPN Ki, 8/304, Akta sprawy karnej przeciwko Stanisławowi 
Ubie i innym.

30 Marian Rykwa, s. Władysława i Tekli, ur. 13 VI 1911 r. w m. Kobylany. Ukończył 6 klas szko-
ły powszechnej; związany z ruchem ludowym; w latach 1929‒1931 służył w wojsku; w czasie okupacji 
niemieckiej członek BCh; po wojnie zastępca komendanta powiatowego MO w Opatowie, odszedł ze 
służby z powodu problemów zdrowotnych. AIPN Ki, 6/3862, Akta osobowe Mariana Rykwy.

31 Stanisław Stańczak, s. Jana i Wiktorii, ur. 14 X 1914 r. (lub 13 I 1913 r.) w m. Żerniki. Ukończył 
szkołę powszechną oraz kurs szewski; w latach 1936‒1938 służył w 2. Pułku Strzelców Podhalańskich 
w Sanoku, następnie w Batalionie KOP „Żytyń”; we wrześniu 1939 r. walczył w 38. Pułku Piechoty 
Strzelców Lwowskich w okolicach Przemyśla; w czasie okupacji niemieckiej przebywał w domu ro-
dzinnym i pracował jako szewc; członek BCh; 7 X 1944 r. wstąpił do MO, po 1945 r. komendant poste-
runków MO w powiecie opatowskim; od 1948 r. w PPR; zwolniony z milicji w 1949 r. z powodu służby 
w KOP w okresie międzywojennym, zaangażowania w działalność zbrojnego ruchu ludowego podczas 
okupacji oraz z uwagi na powojenną przynależność do SL (wstąpienie do PPR interpretowano jako ko-
niunkturalny krok mający pomóc w zachowaniu zajmowanego stanowiska w MO). AIPN Ki, 6/4239, 
Akta osobowe Stanisława Stańczaka.

32 Nie ustalono bliższych danych.
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6 stycznia [1945 r.]) w Komendzie nikogo nie zastałem. Dopiero na mój rozkaz zaczęli 
się ściągać. Początki ksiąg są u podof[icera] śledczego st. sierż. Michała Jagiełły33 
(b[yłego] podof[icera] żandarmerii, przy okupacji komendant P[aństwowego] K[orpusu] 
B[ezpieczeństwa]34). Komenda nie otrzymała za cały okres ani jednego munduru i żad-
nych artykułów żywnościowych.

Posterunki były 3, ale w związku z posunięciami wojsk radzieckich zostały ściągnię-
te. Komenda Powiatowa nie ma stałego swego miejsca pracy. Za cały okres z Kom[endy] 
Wojewódzkiej do powiatu nikt nie przyjeżdżał. Faktycznym gospodarzem milicji jest 
komendant wojenny kpt. Popow35. dKomendant wojennyd mówi o milicji jak o swojej 
pomocniczej organizacji. On milicję uzbroił częściowo, zazwyczaj karmi, częściowo 
nawet umundurował. Posterunki wyrzucają, a nowe powołują do pracy zupełnie we-
dług widzimisię kpt. Popowa. Kpt. Popow ma pretensje, że milicja niezdecydowanie 
i bojaźliwie walczy z reakcją. Mnie prosił kpt. Popow, by milicji nic nie dawać, on 
ją zabezpieczy: „U mnie musi być milicja ubrana i uzbrojona bez waszej pomocy”. 
P[ełniącego] o[bowiązki] komendanta wezwałem do Komendy Wojewódzkiej. Sytuację 
w tym powiecie oceniam na bardzo groźną.

4. Aparat pol[ityczno]-wych[owawczy]:
– z[astęp]ca kom[endanta] woj[ewódzkiego] do spraw pol[ityczno]-wych[owaw- 

czych] ppor. Teofil Krześniak,
– szef woj[ewódzkiego] Wydziału Pol[ityczno]-Wych[owawczego] ppor. Dyszewski36,
– instruktorzy wydziału ppor. [Stanisław] Wawrzyńczyke37 i por. Krupa38.

d–d Podkreślono maszynowo.
e W oryginale: Wawrzyniak.

33 Prawdopodobnie chodzi o kierownika Referatu Śledczego KP MO w Opatowie Michała Jagiełłę. 
W październiku 1946 r. zdezerterował ze służby. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej 
w Kielcach był poszukiwany listem gończym w związku z samowolnym opuszczeniem stanowiska oraz 
przywłaszczeniem kosztowności stanowiących depozyt pozostawiony w KP MO w Opatowie. AIPN, 
0952/142, Postanowienie WPR w Kielcach w sprawie Michała Jagiełły, 29 X 1946 r., s. 24.

34 Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – konspiracyjna formacja policyjna istniejąca w strukturach 
Delegatury Rządu na Kraj.

35 Nie ustalono bliższych danych.
36 Roman Dyszewski, s. Franciszka i Janiny, ur. 15 XII 1918 r. w m. Prokocice. Ukończył szkołę po-

wszechną i gimnazjum; w czasie okupacji niemieckiej ukończył liceum techniczne w Krakowie, pod ko-
niec wojny wstąpił do BCh,w których agitował na rzecz współpracy z AL, przeszedł do I Brygady AL 
Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego; funkcjonariusz MO: ukończył Kurs Oficerów Politycz-
no-Wychowawczych przy KG MO w Lublinie, 15 XII 1944 r. wyznaczony do objęcia stanowiska szefa 
Wydziału Polityczno-Wychowawczego MO województwa kieleckiego, w 1946 r. zajmował stanowisko 
zastępcy komendanta Kursu Przeszkolenia Szeregowych MO w Kielcach, w 1947 r. odszedł ze służby 
na własne żądanie. AIPN Ki, 6/810, Akta osobowe Romana Dyszewskiego.

37 Nie ustalono bliższych danych.
38 Franciszek Krupa, s. Stanisława i Marii, ur. 1911 r. w m. Podolszynka Ordynacka. Ukończył 2 kla-

sy gimnazjum; służył w 12. Pułku Ułanów Podolskich w Krzemieńcu oraz w Batalionie KOP „Rokit-
no”; po wkroczeniu Armii Czerwonej do Krzeszowa wstąpił do tzw. czerwonej milicji, po wycofaniu się 
wojsk sowieckich pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym; zaangażowany w konspiracyjną dzia-
łalność ruchu ludowego, następnie przeszedł do podziemia komunistycznego; po wkroczeniu Sowietów 
na Lubelszczyznę w 1944 r. rozpoczął służbę w MO: w listopadzie 1944 r. skierowany na Kurs Politycz-
no-Wychowawczy KG MO w Lublinie, od 15 XII 1944 r. instruktor Wydziału Polityczno-Wychowaw-
czego Komendy MO województwa kieleckiego; zastępca komendanta powiatowego MO w Końskich; 
oczyszczony przez Wojskowy Sąd Okręgu Łódzkiego z oskarżenia o przechowywanie nielegalnych pism 
„Polska Walczy” i „Powstanie Warszawy”, po opuszczeniu aresztu przebywał w Końskich, a następnie 
wyjechał do Biłgoraja. AIPN Ki, 6/2087, Akta osobowe Franciszka Krupy.
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Ppor. Krześniaka podczas inspekcji nie było.
Kom[endant] wojewódzki nie wie, gdzie jest ppor. Krześniak.
Planu pracy aparatu pol[ityczno]-wych[owawczego] nie ma. Szef wydziału ppor. 

Dyszewski opracował plan szkoły dokształcającej i plan pogadanek dla Batalionu 
[Operacyjnego MO]. Plan[u], który by uwzględnił pracę powiatów, pracę wyszkole-
nia, propagandy i wydawnictw, i innych nie ma. Z[astęp]ca [komendanta] do spraw 
pol[ityczno]-wych[owawczych] w ogóle żadnych planów i [f] przed szefem wydziału nie 
wysunął. I tak szef wydziału jest jednym organem i instancją, z[astęp]ca [komendanta] 
do spraw pol[ityczno]-wych[owawczych] zupełnie inną. Jak dotychczas nie ma aparatów 
pol[itycznych] w powiatach. Wysłani z lubelskich absolwentów szkoły pol[ityczno]-
-wych[owawczej] na stanowiska za[stęp]ców kom[endantów] pow[iatowych] do spraw 
pol[ityczno]-wych[owawczych] wcale jeszcze do pracy nie przystąpili. Chor. Ławnik 
(pow. stopnicki) i sierż. Zembrzycki (pow. opatowski) przedstawili się komendantom 
jako niepodporządkowani im pracownicy pol[ityczni] z Lublina – chor. Ławnik po 
2–3 dniach wyjechał nie wiadomo gdzie i po co, sierż. pchor. Zembrzycki wyjechał do 
Lublina bez uzgodnienia i pozwolenia komendanta, powołując się na jakiś ustny rozkaz 
generała. Sierż. pchor. Zembrzycki złożył raport o swej pracy, z którego wynika, że 
wszystko w jego powiecie jest dobre, tymczasem tego powiatu faktycznie nie ma. Sierż. 
pchor. Zembrzycki nie umie pisać po polsku – jego raport jest po prostu kompromitujący 
(raport sierż. Zembrzyckiego załączam).

Z[astęp]ca [komendanta] do spraw pol[ityczno]-wych[owawczych] Kom[endy] 
Wojew[ódzkiej] ppor. Krześniak dotychczas żadnego wysiłku [nie podjął] w kierunku 
zorganizowania aparatu pol[ityczno]-wych[owawczego] i pracy polit[ycznej], mimo 
że dostał poważną pomoc z Lublina, bo 6 absolwentów kursu ofic[erów] pol[ityczno]-
-wych[owawczych].

Aparat pol[ityczno]-wych[owawczy] nie ma najmniejszego wpływu na ogólną 
pracę milicjantów i obsadę stanowisk. Czym się zajmuje ppor. Krześniak i jak sobie 
wyobraża pracę z[astęp]cy [komendanta] do spraw polit[yczno]-wych[owawczych], 
trudno mi określić.

II. gOpis MOg

1. PPR uważa, że milicja uczciwie pracuje. Zastrzeżenia ma co do składu politycz-
nego tak Komendy, jak i całej milicji. Uważają, że milicja jest bezsilnah wobec Armii 
Czerwonej – że nawet komendanci wojenni nie dają sobie rady z faktami rabunków. 
Niepokoi PPR brak PPR-owców w milicji.

2. Str[onnictwo] Ludowe nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy milicji.
3. PPS ma pretensje w sprawie pobicia TUR-owca na badaniu w urzędzie śledczym.
Uwaga: w sprawie pobicia TUR-owca po zapoznaniu się z pierwszymi danymi 

podjąłemi decyzję:
a) Resort Bezpieczeństwa [Publicznego] przeprowadzi dokładne dochodzenie,

f Słowo nieczytelne.
g–g W oryginale: Opisuje o MO.

h W oryginale: bezwzględną.
i W oryginale: przyjąłem.
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b) do wyjaśnienia ob. Jana Bolewkę39, który pobił TUR-owca na badaniu, zawie-
sić w kierowniczej funkcji wydziału i wstrzymać chwilowo jego wniosek na awans 
oficerski.

4. Wojew[ódzki] Urząd Bezpieczeństwa [Publicznego] ma zastrzeżenie poważne co 
do składu politycznego tak Komendy, jak i całej milicji. W Urzędzie Bezpieczeństwa 
jest szereg danych o niektórych pracownikach MO, o ich kontaktach z reakcją. Resort 
Bezpieczeństwa [Publicznego] uważa, że ppor. Krześniak zupełnie nie zajmuje się 
sprawą obsady Komendy Wojew[ódzkiej] i [komend] pow[iatowych]. Wobec faktu 
opanowania kluczowych stanowisk przez BCh-owców nie zawsze szczerze z demokra-
cją związanych. Resort Bezpieczeństwa [Publicznego] określa Krześniaka jako pijaka. 
W sprawie nieporozumień między Resortem Bezpieczeństwa [Publicznego] a Komendą 
Wojewódzką wydaje mi się, że główną przyczyną jest prowincjonalny spór o ważność 
i kompetencje. Kpt. Duljasz40 uważa się za kacyka, który uratował Sandomierskie, a tu 
mu nagle wyrwano milicję spod kurateli. Tym niemniej wydaje mi się, że kpt. Duljasz 
słusznie ocenia pracę i stan milicji. Zwróciłem kpt. Duljaszowi uwagę, że tych nielicz-
nych PPR-owców, którzy byli, on pchnął tylko do bezpieczeństwa, o milicję się nie 
troszcząc. Dokładnie określiłem kpt. Kaczmarczykowi w obecności kpt. Duljasza, jaką 
ma być ich współpraca i jakie oni posiadają względem siebie kompetencje. Wydaje mi 
się, że Urząd Bezp[ieczeństwa] oderwał się od innych organizacji – szerzy postrach 
w województwie. Urzędy bezp[ieczeństwa] mają szereg różnych kosztowności i ma-
teriałów – kpt. Duljasz powiada, że nie ma zaufania do województwa41 i dlatego im 
tego nie oddaje. PPR ocenia, że Duljasz chociaż jest PPR-owcem, od partii się oddalił. 
Wydaje mi się celowe Duljaszowi zmienić miejsce pracy.

III. Uwagi ogólne o sytuacji [MO] w województwie

Oswobodzone powiaty woj[ewództwa] kieleckiego są ciągle w sytuacji terenu 
przyfrontowego. Komendanci wojenni i d[owód]cy oddz[iałów] działających są fak-
tycznymi gospodarzami terenu. Milicja Obywatelska jest pewnego rodzaju przydatkiem 
tolerowanym w mniejszym albo większym stopniu. Wyjątek stanowi miasto Sandomierz, 
które jest siedzibą władz wojewódzkich. Jasne, że gdyby milicja mogła się wykazać 
konkretną i aktywną pracą, wtedy by zawojowała sobie odpowiednie stanowisko. Ak-
tywności tej jednak u milicji nie ma. Komenda Wojewódzka nie zrobiła nic w  kierunku 

39 Nie ustalono bliższych danych. 
40 Hipolit Duljasz, s. Antoniego i Józefy, ur. 10 XI 1911 r. w Radomiu. Od grudnia 1929 r. członek 

KPP, w latach 1935‒1937 zasiadał we władzach okręgów KPP w Radomiu i Łodzi, kilkukrotnie aresz-
towany i więziony za prowadzenie działalności komunistycznej; w czasie wojny przebywał w okolicach 
Równego i Lwowa, ślusarz-metalurg w zakładach metalowych; członek WKP(b); w lutym 1944 r. został 
przerzucony do Polski do oddziału partyzanckiego; od sierpnia 1944 r. przebywał na przyczółku san-
domierskim, gdzie nadzorował proces tworzenia organów bezpieczeństwa państwa; od grudnia 1945 r. 
w MBP, m.in. naczelnik Wydziału Polityczno-Wychowawczego Departamentu Więziennictwa MBP, za-
stępca dyrektora Departamentu Więziennictwa MBP oraz dyrektor Centralnego Zarządu Więziennictwa 
MSW; w latach 1957‒1960 oddelegowany do Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietna-
mie. AIPN, 0194/1346, Akta osobowe Hipolita Duljasza.

41 Prawdopodobnie chodzi o instytucje administracji państwowej szczebla wojewódzkiego, któ-
re działały wówczas w Sandomierzu. Jak wynika z opisu postawy politycznej Hipolita Duljasza w tym 
czasie, w opinii inspektora KG MO w Lublinie funkcjonariusz ten zapewne „dystansował” się również 
od działających w mieście władz partyjnych.
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podniesienia autorytetu organów milicji. Komenda Wojew[ódzka] do terenów nie 
docierała i ograniczyła się pracą w samym Sandomierzu i jednostek MO w mieście. 
Ludność oswobodzonych powiatów nie zna Wojska Polskiego. Na całym terenie brak 
jakichkolwiek polskich napisów i plakatów, nie odczuwa się istnienia polskiej władzy. 
Możliwe, żeby dać jeszcze jeden dowód na to, że rządzi Armia Czerwona i ZSRR, że 
niektóre elementy starają się, by milicja aktywności nie wykazywała. Cała milicja jest 
jedną rodziną BCh. Dużo elementu pozytywnego, szczerze demokratycznego, który 
chce pracować. Trzeba jednak stwierdzić, że BCh, wstępując do milicji, broni do MO 
nie dały. BCh były silne i dobrze uzbrojone. Gdzie podziała się broń? Na to pytanie 
kom[endant] wojew[ódzki] nie mógł mi dać odpowiedzi.

Stoi zagadnienie wprowadzenia do milicji nowych ludzi i szczerych demokratów 
niezwiązanych terenowo. Stoi sprawa zastąpieniaj pewnej ilości milicji z [województwa] 
kieleckiego inną milicją.

Komenda Wojewódzka wykazała dużo inicjatywy w kierunku wyszkolenia Batalionu 
Operacyjnego [MO]. Jak dotychczas za mało jednak jest nauki o organizacji komend 
i posterunków MO. Trochę Komenda zapomniała, że z tego batalionu trzeba będzie 
tworzyć małe jednostki milicyjne. Komenda Wojewódzka nie zna dobrze ludzi – w obec-
nej sytuacji uważam za przedwczesne wydawać legitymacje. Trzeba przeprowadzić 
faktyczną czystkę i dopiero wtedy wydać legitymacje.

Należy szybko przeprowadzić pewne zmiany organizacyjne w woj[ewództwie] 
kieleckim, ponieważ sytuacja na froncie może się zmienić i postawi nowe zadania 
przed kielecką MO.

IV. Wnioski

Wobec stanu powyższego podanego w poprzednich punktach proponuję:
1. Stworzyć na terenie Sandomierza komisję z oddziałem party[jno-]poli[tycznym] 

celem przeprowadzenia czystki:
a) komisja da orzeczenie w sprawie nadużyć finansowych kpr. Bławata (pow. stop-

nicki) i sprawy pobicia TUR-owca w urzędzie śledczym.
2. Wprowadzenie kilku PPR-owców na czołowe stanowiska w Komendzie.
3. Zamienić z[astęp]cę kom[endanta] wojew[ódzkiego] do spraw operacyjnychk 

ppor. Mazankę.
4. Zamienić z[astęp]cę [komendanta] do spraw polit[yczno]-wychow[awczych] 

ppor. Krześniaka.
5. Zamienić cały skład oficerów Batalionu Operacyjnego absolwentami kursu lubel-

skiego z perspektywą wysunięcia tych nowych oficerów na komendantów powiatowych 
nowo oswobodzonych powiatów.

6. Zabezpieczyć materialnie wojew[ództwo] kieleckie (wnioski za raportami por. Ra- 
jewicza).

7. Po przeprowadzeniu proponowanych zmian skontrolować dodatkowo woje- 
w[ództwo] kieleckie.

j W oryginale: zamiany.
k W oryginale: liniowych.



315

D
o

k
u

m
en

t
y

„Trzeba przeprowadzić faktyczną czystkę”. Raport z inspekcji…  

Uwagi: wnioski 1 i 2 podałem komendantowi [wojewódzkiemu MO] do wykonania 
już na inspekcji. Załączam raport kpt. [Stanisława Glinki] „Wrzosa” i por. Rajewicza.

10 I [19]45 r. 

Inspektor Komendy Głównej [MO]
mjr Kratko

Źródło: AIPN, 1550/741, s. 3–7, mps.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono okoliczności ustanowienia przyczółka sandomierskiego w lipcu i sierp-
niu 1944 r. Zwrócono uwagę także na najważniejsze aspekty związane z późniejszym, niespełna 
półrocznym funkcjonowaniem wojskowej i cywilnej administracji zarządzającej fragmentem przed-
wojennego województwa kieleckiego.

Jedną z ważniejszych kwestii związanych z instalowaniem władzy komunistycznej na przy-
czółku było ustanowienie struktur aparatu bezpieczeństwa państwa, w tym Milicji Obywatelskiej. 
W oparciu o dotychczasowe ustalenia, a także w efekcie przeprowadzonych kwerend archiwalnych 
w artykule zarysowano początki MO na przyczółku sandomierskim.

Działania milicji przedstawia dokument przygotowany przez mjr. Józefa Kratkę ‒ funkcjonariu-
sza Komendy Głównej MO w Lublinie. W pierwszych dniach stycznia 1945 r. wraz ze Stanisławem 
Glinką i Grzegorzem Rajewiczem dokonał on całościowej inspekcji komendy wojewódzkiej.

W efekcie został przygotowany obszerny raport omawiający aktualny stan funkcjonowania MO 
na przyczółku. Dokument ukazuje strukturę wewnętrzną komendy oraz stopień zorganizowania 
podległych jej komend terenowych i posterunków. Zawiera także cenne informacje dotyczące obsady 
personalnej, miejsca funkcjonariuszy w ówczesnym systemie władzy oraz rzuca nieco światła na 
problem tzw. codzienności pierwszych milicjantów.

Słowa kluczowe: przyczółek sandomierski, Milicja Obywatelska, instalowanie władzy komu-
nistycznej, aparat bezpieczeństwa państwa, kontrola, raport, inspekcja.

S u m m a r y

The article discusses the factors for the formation of the Sandomierz bridgehead in July and 
August 1944. It also draws attention to the most important aspects connected with the subsequent 
brief functioning of the military and civilian administration, less than half a year, in administering 
a fragment of the pre-war Kielce voivodeship.

One of the most important issues connected with installing the communist government on the 
bridgehead was the establishment of the state security apparatus structures, including the Citizens’ 
Militia. On the basis of the findings so far and as a result of archival searches, the article outlines 
the beginnings of the Citizens’ Militia in the Sandomierz bridgehead.

The activities of the militia are presented in a document prepared by Major Józef Kratka, an 
officer of the Citizens’ Militia Headquarters in Lublin. In the first days of January 1945, he carried 
out a comprehensive inspection of the voivodeship command, together with his companions Sta-
nisław Glinka and Grzegorz Rajewicz.

As a result, an extensive report was prepared, discussing the current state of MO functioning 
in the bridgehead. The document shows the internal structure of the command and the level of or-
ganisation of the field commands and posts subordinate to it. It also contains valuable information 
on the staff and the officers’ place in the ruling system at that time, as well as shedding some light 
on the problem of the professed everyday reality of the first militia.

Keywords: Sandomierz bridgehead, Citizens’ Militia, installation of communist power, state 
security apparatus, checks, report, inspection.
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Czego obawiała się władza? 
Studium naukowe Akademii 

Spraw Wewnętrznych z końca 
1980 r. na temat ówczesnej  

sytuacji politycznej w Polsce

Druga połowa rządów Edwarda Gierka jako I sekretarza Komitetu Centralne-
go Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przyniosła Polsce pogłębiający 
się kryzys gospodarczy i zapaść finansową budżetu państwa. W połączeniu 

z autorytarnym sposobem sprawowania władzy oraz pojawiającymi się symptomami 
działań nakierowanych na stworzenie opozycyjnego wobec strony rządowej środowiska 
politycznego skutkowało to głębokim kryzysem społecznym, którego przejawem były 
strajki robotnicze w lipcu i sierpniu 1980 r. Ich skala oraz determinacja organizują-
cych się robotników zaskoczyły władzę, która wobec niedowładu własnego zaplecza 
partyjnego zgodziła się na częściowe ustępstwa wobec protestujących, w tym przede 
wszystkim na utworzenie niezależnego od PZPR i pracodawców związku zawodowego1.

Pomimo osiągnięcia pewnego kompromisu, praktycznie od początku sierpniowej fali 
strajkowej strona rządowa podjęła przygotowania do siłowego rozwiązania zagrożenia, 
jakim była stopniowa utrata władzy. W dniu 16 sierpnia 1980 r. ówczesny minister spraw 
wewnętrznych Stanisław Kowalczyk powołał w MSW sztab do kierowania operacją pod 
krypt. „Lato-80”. Jego kierownikiem mianowano podsekretarza stanu w MSW gen. Bo-
gusława Stachurę, który miał do dyspozycji dwóch zastępców oraz dziewięciu  członków 

1 Istnieje wiele publikacji naukowych poruszających tę problematykę, spośród których wymienić 
można przykładowo: A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 2000; idem, Droga 
do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka władzy lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków 2001; A. Friszke, Re-
wolucja Solidarności 1980–1981, Warszawa 2014. Kwestie ustrojowe omawia m.in. L. Mażewski, Post-
totalitarny autorytaryzm PRL 1956–1989. Analiza ustrojowopolityczna, Warszawa–Biała Podlaska 2010.
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sztabu. Gremium to miało zajmować się koordynacją poczynań „jednostek resortu 
spraw wewnętrznych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
prowokacyjną działalnością zorganizowanych grup antysocjalistycznych i żywiołowych 
wystąpień”. Kierownikowi sztabu operacji „Lato-80” udzielono szerokich kompetencji 
do wprowadzenia „stanu wzmożonej czujności” w jednostkach organizacyjnych pod-
ległych MSW, a także do wydawania poleceń kierownikom tych jednostek, określania 
czasu pełnienia służby oraz dyslokacji sił i środków Milicji Obywatelskiej. Sztab ten 
dodatkowo koordynował wszystkie wnioski o użycie Zmotoryzowanych Odwodów 
Milicji Obywatelskiej oraz innych zwartych pododdziałów MO2. W kolejnych dniach 
gen. Stachura zarządził m.in. stan pełnej gotowości do działań sił i środków resortu 
spraw wewnętrznych, odwołanie funkcjonariuszy z urlopów oraz skoszarowanie ZOMO 
i słuchaczy wszystkich szkół resortu3. Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej 
utworzono w tym czasie (14 sierpnia) „kryzysową” Grupę Operacyjną, która miała 
monitorować zagrożenie strajkowe w całym kraju oraz poziom gotowości jednostek 
wojskowych. Przedsięwzięcia tej grupy oraz sztabu operacji „Lato-80” uzgadniał z kolei 
Zespół Koordynujący Działania Władz Centralnych przy likwidowaniu strajku4. Po 
podpisaniu porozumień sierpniowych sztab operacji w MSW działał dalej, przy czym 
prowadzone prace były już bardziej systemowe i kompleksowe. W dniu 22 września 
1980 r. kierownikiem sztabu został gen. bryg. Adam Krzysztoporski, jednak w połowie 
listopada ponownie powołano na tę funkcję gen. dyw. Bogusława Stachurę5.

Jedną z opcji uwzględnianych w pracach planistycznych było wykorzystanie insty-
tucji stanu nadzwyczajnego – początkowo w regionach zagrożonych akcją strajkową, 
a następnie na obszarze całego kraju6. Koncepcja ta miała zapewne na celu ułatwie-
nie zastosowania wobec społeczeństwa ograniczeń praw i wolności obywatelskich 
(np. w zakresie wolności zgromadzeń lub przebywania w określonych miejscach), 
co mogło zwiększyć skuteczność przewidywanych działań formacji bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Ograniczenia tego typu wprowadzano już wcześniej (np. na Wybrzeżu 
w grudniu 1970 r.), jednak z reguły działo się to z naruszeniem obowiązujących regulacji 
normatywnych7. W ówczesnym stanie prawnym, a dokładniej w Konstytucji PRL, wy-

2 Zarządzenie nr 081/80 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1980 r. w sprawie powo-
łania Sztabu MSW do kierowania operacją „Lato-80” [w:] P. Raina, M. Zbrożek, Operacja „Lato-80”. 
Preludium stanu wojennego. Dokumenty MSW 1980–1981, Pelplin 2003, s. 25–26; Dyrektywa Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1980 r. [w:] P. Raina, M. Zbrożek, Operacja „Lato-80”,  
s. 27 i nn.

3 Decyzja nr 03/80 Kierownika Sztabu MSW z dnia 26 sierpnia 1980 r. [w:] P. Raina, M. Zbrożek, 
Operacja „Lato-80”…, s. 43.

4 Wojsko wobec polskiego Sierpnia ’80 w dokumentach, wstęp i oprac. E.J. Nalepa, Piotrków Try-
bunalski 2015, s. 17–21.

5 F. Puchała, Kulisy stanu wojennego 1981–1983, Warszawa 2016, s. 253–254.
6 P. Raina, M. Zbrożek, Operacja „Lato-80”…, s. 10.
7 W grudniu 1970 r. w miastach objętych zamieszkami wprowadzono m.in. zakaz poruszania się 

osób w określonym czasie i na określonych obszarach (godzina milicyjna), ograniczenia w transporcie 
drogowym, w korzystaniu ze środków łączności (blokada połączeń telefonicznych), w organizowaniu 
zgromadzeń (zob. np. M. Paziewski, Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin 2013, passim). Pod kątem 
formalnym ratowano się zarządzeniami wydawanymi przez wojewódzkie rady narodowe, aczkolwiek 
robiono to z naruszeniem przepisów kompetencyjnych. Rada Ministrów dopiero po trzech dniach niepo-
kojów wydała uchwałę w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, powołując się 
przy tym bezpośrednio na zapis konstytucyjny, który jednak nie przyznawał jej takich uprawnień. Szcze-
góły w: L. Mażewski, Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918–1989. Szkic ustrojowopolityczny, To-
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stępował jeden rodzaj stanu nadzwyczajnego – stan wojenny, chociaż dało się rozróżnić 
dwie jego formy: ze względu na obronność oraz ze względu na bezpieczeństwo państwa8. 
Decyzję o zastosowaniu w zbliżającej się konfrontacji instytucji stanu wojennego, 
wprowadzonego ze względu na bezpieczeństwo państwa, podjęto prawdopodobnie 
dość wcześnie, w czym dopomóc mogło posiadanie możliwych do wykorzystania go-
towych projektów niektórych regulacji, będących pokłosiem prowadzonych od kilku 
lat prac nad postępowaniem państwa w sytuacji zagrożenia wojennego9. Ostateczne, 
formalne wdrożenie w grudniu 1981 r. instytucji stanu wojennego było wynikiem chęci 
zachowania w tajemnicy prowadzonych przygotowań, pomimo tego, że wiązało się 
z naruszeniem obowiązujących norm prawnych. Wprowadzenie do obowiązującego 
prawodawstwa innego rodzaju stanu nadzwyczajnego, np. wyjątkowego, wymagałoby 
jednak zmiany konstytucji, czego po prostu chciano uniknąć10.

Przygotowania do podjęcia działań mających na celu obronę reżimu prowadzono 
w różnych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych. 
W październiku 1980 r. zastępca komendanta głównego MO gen. bryg. Józef Beim – 
zastępca kierownika sztabu operacji „Lato-80” i kierownik Zespołu Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego – skierował do komendanta Akademii Spraw Wewnętrznych 
płk. dr. Zenona Trzcińskiego prośbę o opracowanie przez pracowników ASW dokumentu 
mającego z jednej strony odnosić się do przewidywanego rozwoju sytuacji politycznej 
w PRL, a z drugiej zawierać propozycje działań resortu spraw wewnętrznych do czasu 
wprowadzenia regulacji nadzwyczajnych. Prace takie podjęto niezwłocznie i zakoń-
czono prawdopodobnie pod koniec listopada 1980 r. Nie wiadomo, czy wyznaczenie 
takiego zadania dla ASW było już wcześniej planowane, czy też wiązało się ze zmianą 
na stanowisku kierownika sztabu operacji „Lato-80”. Do przeprowadzenia stosownych 
analiz komendant ASW 24 października 1980 r. powołał zespół w składzie siedmiu 
pracowników naukowych Akademii, do których w listopadzie 1980 r. dokooptowano 
kolejnego. Kierownictwo zespołu objął płk dr Zenon Jakubowski – ówczesny dyrektor 
Instytutu IV Akademii. Spośród ośmiorga członków zespołu sześcioro miało stopień 
naukowy doktora, a pozostałych dwóch było magistrami.

Zaangażowanie Akademii Spraw Wewnętrznych do prac analitycznych dotyczących 
bieżących problemów bezpieczeństwa państwa wydaje się decyzją rozważną. Sama 
Akademia powstała w 1972 r. decyzją Rady Ministrów, a jej zadaniem było kształcenie 
i wychowanie kadry organów resortu spraw wewnętrznych w celu przygotowania ich 
do objęcia stanowisk wymagających posiadania wyższego wykształcenia zawodowego. 

ruń 2007, s. 171–175; H.M. Kula, Grudzień 1970. „Oficjalny” i rzeczywisty, Gdańsk 2006, s. 260, 424, 
479. Całościowy przebieg wydarzeń na Wybrzeżu przedstawia J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, prze-
bieg, konsekwencje, Warszawa 2012.

8 Art. 33 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodaw-
czy w dniu 22 lipca 1952 r. (DzU 1976, nr 7, poz. 36, tekst jednolity).

9 L. Kowalski, Jaruzelski. Generał ze skazą. Biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaru-
zelskiego, Poznań 2012, s. 512–513.

10 Stan wojenny wprowadzono z naruszeniem art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL, a podstawowe związane 
z nim dokumenty antydatowano. Należy zaznaczyć, że środowisko opozycyjne spodziewało się zastoso-
wania jakiejś formy stanu nadzwyczajnego i pomimo nieistnienia takiej instytucji w porządku prawnym 
oczekiwano właśnie „stanu wyjątkowego” (np. w 1981 r. powstała opozycyjna Instrukcja postępowania 
w warunkach stanu wyjątkowego; zob. AIPN, 1585/761). Nawet w grypsie Bogdana Borusewicza do 
brata z 13 XII 1981 r. pojawił się zwrot: „Ziutek! Jest stan wyjątkowy”. Zob. Stan wojenny. Ostatni atak 
systemu, wybór i oprac. A. Dębska, Warszawa 2006, s. 18. 
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Uczelnia ta prowadziła studia magisterskie o kierunku prawno-administracyjnym oraz 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, studia podyplomowe, kursy dosko-
nalenia zawodowego, jak również w określonym zakresie studia i kursy specjalne. Po 
ukończeniu studiów absolwentom wydawano dyplomy stwierdzające ukończenie szkoły 
wyższej i nadawano tytuł zawodowy magistra. Należy nadmienić, że aktualnie dostępna 
literatura na temat Akademii Spraw Wewnętrznych nie jest bogata i nie wyczerpuje 
problematyki jej funkcjonowania oraz roli w kształtowaniu kadr kierowniczych resortu 
spraw wewnętrznych11. Warto przypomnieć, że uczelnia została w 2006 r. uznana za 
organ bezpieczeństwa państwa komunistycznego12.

Efektem pracy wspomnianego zespołu było opracowanie opatrzone tytułem: „Prze-
widywany bieg wydarzeń społeczno-politycznych w PRL oraz propozycje działań 
resortu spraw wewnętrznych do czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego (tezy studium 
naukowego)”. Dokument ten jest przedmiotem niniejszej publikacji. Zachował się on 
w Archiwum IPN w Warszawie i znajduje się w jednostce archiwalnej opatrzonej sygn. 
IPN BU 003263/109. Użycie w tytule zwrotu „stan wyjątkowy”, pomimo braku takiej 
instytucji w ówczesnym polskim porządku prawnym, może wskazywać na pierwotnie 
wyrażone zapotrzebowanie lub nawet rozważanie różnych opcji dalszego postępowa-
nia władz, niewykluczających podjęcia pewnych prac legislacyjnych w tym kierunku.

Omawiane studium jest opracowaniem interesującym i dotychczas niepublikowa-
nym. Jego cechą charakterystyczną jest przyjęta przez autorów naukowa konwencja 
i syntetyczność analizy oraz proponowanych rozwiązań. Napisano je rzeczowym i zro-
zumiałym językiem, co jest pozytywnym wyróżnikiem na tle wielu innych dokumentów 
z epoki. Autorzy dokonali podziału studium na sześć części: Wprowadzenie; Analiza 
układu sił politycznych w PRL na obecnym etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego; 
Warianty rozwoju sytuacji politycznej w PRL; Przewidywana taktyka oraz metody 
działania przeciwników politycznych w walce o władzę; Kierunki oraz metody dzia-
łań resortu spraw wewnętrznych w walce z przeciwnikami ustroju socjalistycznego; 
Zakończenie. Całość opracowania liczy 45 stron.

Opublikowanie tego dokumentu ma na celu zobrazowanie jednego z podejść do ów-
czesnej sytuacji politycznej w Polsce przedstawicieli ośrodka naukowego resortu spraw 
wewnętrznych. Podstawowym, przyjętym w nim założeniem jest wyodrębnienie trzech 
głównych wariantów rozwoju sytuacji – współpracy, konfrontacji (wojny domowej) 
i chaosu. Wokół tego podziału oraz przy rozgraniczeniu sił politycznych na pięć kate-
gorii: przeciwników ustroju socjalistycznego, potencjalnych sojuszników przeciwników 
politycznych, sił stojących na straży ustroju socjalistycznego, potencjalnych sojuszników 
tych sił, organizacji i środowisk stanowiących przedmiot walki o pozyskanie wpływów 

11 Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Akademii 
Spraw Wewnętrznych (DzU 1972, nr 34, poz. 233) oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrz-
nych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 października 1972 r. w sprawie rodzaju stu-
diów prowadzonych przez Akademię Spraw Wewnętrznych (DzU 1972, nr 46, poz. 294). Informacje na 
temat Akademii można znaleźć w publikacjach: Akademia Spraw Wewnętrznych 1972–1987, red. nauk. 
T. Walichnowski, Warszawa 1987; Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa pań-
stwa w Polsce Ludowej 1944–1990. Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013.

12 Art. 2 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (DzU 2020, poz. 306 
z późn. zm.). 
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politycznych, toczy się narracja i wykazywane są spodziewana taktyka oraz metody 
postępowania. Dzięki takiemu zabiegowi studium stało się bardzo czytelne dla ewentual-
nego odbiorcy. Można założyć, że prace dotyczące studium prowadzone były w pewnym 
pośpiechu, na co mogą wskazywać popełnione błędy ortograficzne i interpunkcyjne, 
jak również omyłki w nazewnictwie niektórych organizacji opozycyjnych – być może 
wynikające z braku czasu na pogłębienie własnej wiedzy na ten temat.

W publikowanym dokumencie autorzy nie zrezygnowali ze zwrotów natury ideo-
logicznej, do czego skłaniały ich zapewne wymogi epoki lub osobiste przekonania. 
Stosowana retoryka traktuje środowiska opozycyjne jako „przeciwników”, a kon-
frontację polityczną jako „walkę”. Wrogowie walczą „o władzę”, a strona rządowa 
„stoi na straży ideałów socjalizmu”. Pojawiają się w treści zwroty typu „zewnętrzne 
ośrodki burżuazyjnej dywersji ideologicznej”. Twórcy opracowania odstąpili jednak 
od oceny przyczyn zaistniałego w Polsce kryzysu ekonomicznego i politycznego, 
odwołując się do tego, że odpowiedź na te problemy „została udzielona w toku obrad 
VI Plenum KC PZPR”. Zauważalne jest używanie zwrotów łączonych (np. „poli-
tyczno-ustrojowy”, „rewizjonistyczno-reformistyczny”, „społeczno-zawodowy”, 
„polityczno-wychowawczy”, „prawno-porządkowy”), tak charakterystycznych dla 
tamtego okresu. Ciekawostką jest z pewnością powołanie się w analizie na doświad-
czenia tureckie z wojskowego zamachu stanu w 1980 r., traktowanego jako „ostatnia 
deska ratunku” w sytuacji kompletnej anarchii i niewydolności innych struktur pań-
stwa13. Zgodnie z rozdzielnikiem studium prawdopodobnie przedłożono gen. Beimowi 
i gen. Krzysztoporskiemu, wówczas już podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych.

Autorzy studium nie wypracowali jakichś głębszych wniosków. Najważniejszym 
z nich prawdopodobnie pozostaje ten o niemożności likwidacji sił przeciwników po-
litycznych w wariancie „współpracy”. Konkluzją godną wspomnienia jest forsowanie 
utworzenia przy komitetach PZPR „uzbrojonych oddziałów Milicji Robotniczej”, co 
może wskazywać na pewną bezradność, a przy okazji obrazować sposób rozumowania 
i panujące w „karnawale «Solidarności»” nastroje wśród przedstawicieli władzy14. Da-
jące do myślenia jest zakwalifikowanie dążenia strony opozycyjnej do wprowadzenia 
pluralizmu politycznego jako elementu wariantu „konfrontacji”, a przygotowywanie 
planów internowania przeciwników politycznych ze strony formacji bezpieczeństwa 
wewnętrznego do wariantu „współpracy”. Konstruktywny z pewnością był natomiast 
postulat o „likwidację chamstwa” (sic!) w kontaktach przełożony–podwładny bądź 
w relacjach ze społeczeństwem. Nie wiadomo, czy publikowane opracowanie miało 

13 W dniu 12 IX 1980 r. w wyniku zamachu stanu władzę w Turcji przejęło wojsko, powołując 
się przy tym na pogłębianie się w kraju anarchii, szalejący terroryzm, konflikty między partiami poli-
tycznymi i nierealizowanie reform gospodarczych. Zawieszono parlament i obowiązywanie konstytu-
cji oraz powołano Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Szczegóły w zbiorze pt. „Opracowania na te-
mat stosowania praw stanu wyjątkowo-wojennego w świecie”, AAN, PISM, Warszawa 1982, s. 6, 59 
(AAN, sygn. 2/1738/0/3/72).

14 Należy zaznaczyć, że pomysł powołania „milicji robotniczej” nie był nowy, a władza komuni-
styczna już wcześniej próbowała wykorzystać tę improwizowaną formację do tłumienia wystąpień spo-
łecznych. Zob. P. Majer, Milicja Robotnicza – niezrealizowany wariant wsparcia Milicji Obywatelskiej, 
„Dzieje Najnowsze” 2004, nr 4, s. 227–230.
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jakikolwiek wpływ na plany działania sił resortu spraw wewnętrznych. Mogło jednak 
być kolejnym sygnałem o konieczności zastosowania rozwiązań nadzwyczajnych – 
choćby z uwagi na proponowanie działań wyprzedzających wobec poczynań opozycji.

Wydaje się, że publikowany tu dokument jest jednym z pierwszych kompleksowych 
opracowań na temat sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w drugiej połowie 1980 r. 
oraz przedstawieniem propozycji przedsięwzięć resortu spraw wewnętrznych w związku 
z zaistniałym kryzysem. W dostępnych dokumentach planistycznych wprowadzenia sta-
nu wojennego nie napotkano informacji wskazujących na wykorzystanie specyficznego 
nazewnictwa wariantów rozwoju sytuacji. Niemniej nie można wykluczyć, że autorzy 
tych planów zapoznawali się z omawianym studium15.

W toku prac nad przygotowaniem dokumentu do edycji poprawiono błędy maszyno-
we, interpunkcyjne i ortograficzne oraz ujednolicono pisownię, a wyróżnienia oddano 
czcionką pogrubioną. Uzupełnienia i rozwinięcia mniej znanych skrótów umieszczono 
w nawiasach kwadratowych lub opatrzono przypisami objaśniającymi. Z treści nie-
istotnych dla meritum studium lub ze stwierdzeń powtarzających się zrezygnowano, co 
zostało odpowiednio zaznaczone przy użyciu nawiasu kwadratowego. Krótkie biogramy 
osób występujących w materiale sporządzono w oparciu o zbiory Instytutu Pamięci Na-
rodowej (poprzez katalog.bip.ipn.gov.pl). Adnotacje dotyczące środowisk opozycyjnych 
opracowano w oparciu o Encyklopedię Solidarności (encysol.pl).

15 Por.: P. Raina, M. Zbrożek, Operacja „Lato-80”…; Stan wojenny w dokumentach PRL (1980–
1983), wstęp, wybór i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001; materiały przechowywane w Ar-
chiwum IPN w Warszawie pod sygn. IPN BU 00133/201.
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TEKST ŹRÓDŁA

1980 październik–listopad, Warszawa – Opracowanie pt. „Przewidywany bieg wydarzeń 
społeczno-politycznych w PRL oraz propozycje działań resortu spraw wewnętrznych 
do czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego (tezy studium naukowego)” przygotowane 
przez zespół pracowników naukowych Akademii Spraw Wewnętrznych

aI. Wprowadzenie

W dniu 24 października br. komendant Akademii Spraw Wewnętrznych płk dr Z[enon]  
Trzciński1 w oparciu o prośbę gen. bryg. J[ózefa] Beimab2 – zastępcy komendanta 
głównego MO – w sprawie opracowania przez pracowników ASW dokumentu na temat 
przewidywanego biegu wydarzeń społeczno-politycznych w PRL oraz propozycji dzia-
łań resortu spraw wewnętrznych do czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego, powołał 
do tego celu zespół w składzie:

1. Kierownik zespołu: płk dr Z[enon] Jakubowski3 – dyrektor Instytutu IV4;
2. Zastępca kierownika zespołu: płk dr Z[bigniew] T[omasz] Nowicki5 – zastępca 

kierownika Katedry Organizacji i Zarządzania;
3. Członkowie:
– płk dr E[ugeniusz] Dzieciątkowski6 – adiunkt Instytutu IV,
– płk dr Z[bigniew] Bielecki7 – adiunkt Instytutu IV,

a Pominięto stronę tytułową opracowania. Materiał opatrzono klauzulą: „Tajne specjalnego 
znaczenia”.

b W oryginale: Bejma.
1 Zenon Trzciński (1934–2012), dr nauk prawnych, członek PZPR; w latach 1960–1990 funkcjona-

riusz MO, od 1972 do 1975 r. komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, następnie komendant 
wojewódzki MO w Lublinie, w latach 1976–1980 komendant ASW, pod koniec 1980 r. przeniesiony na 
stanowisko komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie; od 1981 r. zastępca komendanta głównego, 
a w latach 1987–1990 komendant główny MO; odszedł ze służby w stopniu gen. dyw. 

2 Józef Beim (1937–1987), dr nauk organizacji i zarządzania; w latach 1956–1987 funkcjonariusz 
MO, od 1962 do 1966 r. komendant powiatowy MO w Tczewie, od 1966 r. komendant miejski w Elblą-
gu, od 1970 r. komendant miejski w Gdyni, od 1973 r. zastępca komendanta i komendant miejski w Kra-
kowie, od 1976 r. zastępca komendanta wojewódzkiego w Krakowie; od 1978 r. zastępca komendan-
ta głównego MO, od 1981 r. komendant główny MO; od 1983 r. gen. dyw.; w 1986 r. wybrany w skład 
Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej PZPR.

3 Zenon Jakubowski (ur. 1925), dr hab. nauk humanistycznych; w latach 1945–1990 funkcjonariusz 
MO, pełnił służbę w Gdańsku, Kwidzynie, Łodzi i Warszawie; redaktor naczelny pisma „W Służbie Na-
rodu”, od 1972 r. dyrektor Instytutu Porządku Publicznego i Szkolenia Bojowego ASW, od 1985 r. dy-
rektor Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii ASW.

4 Numeryczne oznaczenie Instytutu Porządku Publicznego i Szkolenia Bojowego ASW.
5 Zbigniew Tomasz Nowicki (ur. 1937), w latach 1956–1990 funkcjonariusz MO, ukończył studia 

doktoranckie w Akademii Spraw Wewnętrznych w Moskwie; od 1977 do 1982 r. zastępca kierownika 
Katedry Organizacji i Zarządzania ASW; służbę zakończył w stopniu gen. bryg. 

6 Eugeniusz Dzieciątkowski (ur. 1930), funkcjonariusz MO do 1990 r.; od 1972 r. wykładowca 
w ASW, początkowo w Zakładzie Taktyki Specjalnej i Tajnego Dowodzenia Instytutu Porządku Publicz-
nego i Szkolenia Bojowego, od 1986 r. kierownik Zakładu II tego Instytutu. 

7 Zbigniew Bielecki (ur. 1930), dr nauk humanistycznych; w latach 1950–1972 żołnierz WP, absol-
went Oficerskiej Szkoły Łączności, Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowej Akademii  Politycznej; 
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– ppłk mgr W[ojciech] Rychlicki8 – starszy wykładowca Instytutu IV,
– mjr dr W[iesława] Białowąs9 – adiunkt Instytutu II10,
– por. mgr P[aweł] Bisek11 – starszy wykładowca Instytutu II,
– st. sierż. sztab. dr  A. Wiśniewski12 – adiunkt K[atedry] O[rganizacji] i Z[arządzania] 

(włączony do zespołu po wydaniu decyzji przez komendanta ASW).
Zgodnie z otrzymanym poleceniem zespół skoncentrował uwagę na realizacji dwóch 

celów:
1. Opracowaniu wariantów dalszego rozwoju sytuacji politycznej w naszym kraju 

oraz prawdopodobnych zamiarów przeciwników ustroju socjalistycznego.
2. Zaproponowaniu kierunków oraz metod działania resortu spraw wewnętrznych 

(RSW) w walce z przeciwnikami ustroju socjalistycznego do czasu wprowadzenia 
stanu wyjątkowego.

Realizacja tych celów wiązała się jednak z koniecznością dokonania ogólnej analizy 
aktualnego układu sił politycznych w PRL.

Zespół wykorzystał w opracowaniu różne źródła, a przede wszystkim: dzieła kla-
syków marksizmu-leninizmu, literaturę przedmiotu polską i obcojęzyczną dotyczącą 
głównie zamachów stanu, buntów i zamieszek, dostępne enuncjacje krajowych i za-
granicznych ośrodków dywersji politycznej dotyczące działań kontrrewolucyjnych 
w naszym kraju i innych państwach socjalistycznych, a także analizy wydarzeń w roku 
1956–[19]57 na Węgrzech i w Polsce, wydarzeń w Polsce i Czechosłowacji w roku 
1968 oraz w Polsce w latach 1970, 1976 oraz 1980.

Zespół nie dysponował aktualnymi materiałami charakteryzującymi działalność 
przeciwników politycznych od strony rozpoznania operacyjnego RSW.

Z uwagi na ogromną rozległość problematyki związanej z realizacją wskazanych 
wyżej celów, jak również krótki okres wyznaczony zespołowi na przedstawienie pi-
semnego opracowania, nadano mu formę tezową. W takim wypadku autorzy czują się 
upoważnieni do stosowania szeregu ogólnie przyjętych i zrozumiałych w naszym re-
sorcie skrótów myślowych, jak również odstąpili od wskazywania źródeł inspirujących 
poszczególne poglądy i oceny.

w 1974 r. przyjęty do służby w MO na stanowisko adiunkta ASW, od 1978 r. płk; zwolniony ze służ-
by w 1985 r.

8 Wojciech Rychlicki (ur. 1937), funkcjonariusz MO od 1960 r., początkowo służył w Komendzie 
Wojewódzkiej MO w Łodzi, od 1962 r. w Inspektoracie Ruchu Drogowego Komendy Głównej MO; 
w 1974 r. przeniesiony do ASW na stanowisko wykładowcy, od 1981 r. st. inspektor w kierownictwie 
Akademii; od 1984 r. płk; w 1989 r. mianowany zastępcą kierownika Studium Języków Obcych Wydzia-
łu Polityczno-Prawnego ASW. 

9 Wiesława Białowąs z d. Frydrychowicz (ur. 1939), dr nauk humanistycznych; w 1960 r. przyjęta 
do służby jako wywiadowca Sekcji Obserwacji Wydziału „B” KW MO w Koszalinie, od 1962 r. oficer 
ewidencyjny Wydziału „C” Komendy MO m.st. Warszawy; w 1972 r. przeniesiona na stanowisko st. wy-
kładowcy Zakładu Psychologii i Socjologii ASW, od 1982 r. na stanowisku inspektora Biura Śledczego 
MSW; w 1985 r. zwolniona ze służby w stopniu ppłk.

10 Numeryczne oznaczenie Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych.
11 Paweł Bisek (ur. 1948), dr nauk ekonomicznych; w 1973 r. przyjęty do ASW, początkowo pra-

cownik cywilny na stanowisku wykładowcy; w 1974 r. przyjęty do służby w MO jako st. wykładowca, 
w 1986 r. mianowany kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej i Polityki Gospodarczej ASW; od 
1987 r. zatrudniony w wymiarze połowy etatu w Urzędzie Rady Ministrów w ramach Sekretariatu Ko-
mitetu Rady Ministrów ds. Realizacji Reformy Gospodarczej; w 1989 r. zwolniony ze służby w MO na 
własną prośbę w stopniu mjr.; członek PZPR.

12 Brak możliwości ustalenia bliższych danych.
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W opracowaniu odstąpiono również od analizy przyczyn i warunków aktualnego 
kryzysu politycznego, społecznego i gospodarczego, przyjmując, że odpowiedź na te 
pytania została udzielona w toku obrad VI Plenum KC PZPR.

[…]

II. Analiza układu sił politycznych w PRL na obecnym etapie rozwoju społeczno-
-ekonomicznego

Na wstępie należy podkreślić, że przy analizie układu sił politycznych na obecnym 
etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego w naszym kraju przyjęto tezę, której nie ma 
potrzeby udowadniać, iż w Polsce – mimo głoszonych uprzednio haseł o ideowo-moralnej 
jedności narodu – istnieje zróżnicowanie klasowe, grupowo-warstwowe i profesjonalne, 
jak również pluralizm światopoglądowy. Zróżnicowania te rodzą stałe sprzeczności.

W sytuacjach kryzysu politycznego i społeczno-ekonomicznego sprzeczności te 
antagonizują społeczeństwo – na skutek osłabienia ośrodków władzy – oraz stwarzają 
po stronie przeciwników politycznych możliwości prowadzenia na półlegalnej walki 
o władzę, zmierzającej do obalenia ustroju socjalistycznego, tj. zmiany celów i zasad 
polityczno-ustrojowych państwa przede wszystkim poprzez osłabianie oraz likwida-
cję ośrodków władzy politycznej państwa. Walka ta wspierana jest przez zewnętrzne 
ośrodki burżuazyjnej dywersji ideologicznej, zgodnie z głoszonymi kolejno doktrynami 
hamowania, powstrzymywania, budowy mostów i zjednywania elit, oraz wspomagana 
jest przez ich służby specjalne. Tak więc w walce tej występują dwie strony.

Z jednej strony znajdują się ośrodki władzy politycznej państwa (partia i stronnic- 
twa polityczne, organy władzy, organy administracji państwowej oraz gospodarczej), 
jak również stojące na straży ideałów socjalizmu zmilitaryzowane siły państwa (żoł-
nierze S[ił] Z[brojnych], funkcjonariusze RSW itd.), które dysponują potencjalnymi 
siłami sojuszniczymi.

Z drugiej strony są wewnętrzni przeciwnicy polityczni reprezentujący różne progra-
my ideowe, którzy również mogą liczyć na szereg bliskich im ideowo sił wewnętrznych 
w naszym kraju. Siły te nazywamy „potencjalnymi sojusznikami przeciwnika”.

Na obecnym etapie walka ta rozgrywa się na rozległym obszarze układu klasowe- 
go oraz zróżnicowania grupowo-warstwowego i profesjonalnego. Walka ta ma charak-
ter czysto polityczny – aczkolwiek z różnych względów taktycznych, jak również na 
skutek przeżywanego kryzysu ekonomicznego – wykorzystywane są hasła społeczno-
-ekonomiczne.

Obie strony uczestniczące w walce posiadają w otoczeniu międzynarodowym swoich 
sojuszników, którzy w różnych formach wspierają tę walkę.

Należy również podkreślić, że siły własne, jak również siły przeciwnika znajdują 
się w stałej konfrontacji, tj. bezpośrednim wzajemnym oddziaływaniu destrukcyjnym, 
co okresowo osłabia jedną lub drugą stronę.

W takim ujęciu modelowym walki politycznej w naszym kraju, używając obrazo-
wych porównań, tworzą układ elementów – system przypominający wagę. Mechanizm 
zegarowy tej wagi to siły społeczne znajdujące się w obszarze walki politycznej, który 
jest wsparty o podstawę – cele i zasady polityczno-ustrojowe państwa. Ramiona wagi 
to siły własne oraz siły przeciwnika, które są złączone procesem wzajemnego bezpo-
średniego oddziaływania destrukcyjnego. Odważnikami na tej wadze są potencjalni 
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sojusznicy sił własnych oraz sił przeciwnika. Następujące dialektyczne zmiany w si-
łach własnych i siłach przeciwnika oraz w ich potencjalnych sojusznikach powodują 
przechylanie się społecznych sił tkwiących w obszarze walki politycznej w jedną bądź 
drugą stronę. Na zachowanie się tego systemu wpływ posiadają działające pośrednio 
siły tkwiące w otoczeniu międzynarodowym.       

Zaprezentowany system elementów walki politycznej w naszym kraju przedstawiono 
na rysunku nr 1c.

Autorzy zdają sobie sprawę, że takie uproszczone, schematyczne ujęcie elementów 
walki politycznej nie wyczerpuje całej złożoności życia społeczno-politycznego w na-
szym kraju. Jednak uproszczenie takie jest konieczne z punktu widzenia metodyki badań 
naukowych, jak również ma znaczenie czysto praktyczne. Niektóre zróżnicowania tych 
elementów walki zostaną podkreślone przy opisowej ich analizie.

2.1. Ogólna charakterystyka przeciwników politycznych ustroju socjalistycznego
Przeciwnicy polityczni są zróżnicowani zarówno ideowo, jak i organizacyjnie. Róż-

ne jest również ich geograficzne rozmieszczenie na terytorium kraju oraz liczebność.
W najogólniejszym ujęciu przeciwników politycznych, zwanych dalej siłami prze-

ciwnika, podzielić można na trzy główne nurty – grupy z punktu widzenia orientacji 
ideologicznej:

1. Nurt socjaldemokratyczny (rewizjonistyczno-reformistyczny), w skład którego 
wchodzą: KSS KOR (Komitet Samoobronyd Społecznej – Komitet Obrony Robotników), 
KSCh (Komitet Samoobrony Chłopskiej)13.

Ugrupowania te posługują się terminologią socjalistyczną, docierają do środowisk 
robotniczych, inteligenckich i wiejskich. Celem działania jest stopniowe rozsadzanie 
struktur modelowych państwa od wewnątrz oraz zastąpienie ich strukturą socjalde-
mokratyczną. Ugrupowania te nie posiadają dokumentu w postaci deklaracji ideowej. 
Istnieją bardzo silne związki i współpraca z NSZZ „Solidarność” oraz wpływy w nie-
których publikatorach. Ze względu na liczebność, związki oraz wpływy jest to aktualnie 
najgroźniejsze ugrupowanie polityczne.

2. Nurt narodowo-demokratyczny (prawicowo-nacjonalistyczny), w skład którego 
wchodzą: KPN (Konfederacja Polski Niepodległej), RMP (Ruch Młodej Polski), PPN 
(Polskie Porozumienie Niepodległościowe), RD (Ruch Demokratyczny)14, RWD (Ruch 
Wolnych Demokratów)15.

Celem działania tych ugrupowań jest obalenie władzy socjalistycznej, likwidacja 
ustroju socjalistycznego, wyłączenie Polski z Układu Warszawskiego i układów z ZSRR 
oraz przywrócenie kapitalizmu. Są to więc ugrupowania antysocjalistyczne i antyra-

c Pominięto rysunek.
d W oryginale: Solidarności.

13 Powstały trzy komitety samoobrony chłopskiej – Ziemi Grójeckiej, Ziemi Lubelskiej i Ziemi Rze-
szowskiej. Przedstawiciele tych struktur niezależnego ruchu chłopskiego brali udział w powołaniu we 
wrześniu 1980 r. Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rol-
ników (później NSZZR „Solidarność Wiejska”).

14 Nie wiadomo, o jaką organizację dokładnie tutaj chodzi, być może o „Ruch” działający w latach 
1965–1970 z udziałem Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja Czumy i Emila Morgiewicza. Jeżeli chodzi-
łoby o tę właśnie inicjatywę, to brak wiedzy autorów na temat jej likwidacji wskazywałby na ich słabe 
rozeznanie w sytuacji środowisk opozycyjnych.

15 Wydarzenia sierpniowe 1980 r. podzieliły Ruch Wolnych Demokratów, którego tylko część dzia-
łaczy przystąpiła do NSZZ „Solidarność”.
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dzieckie. Dwa pierwsze ugrupowania posiadają statutową deklarację ideologiczną, 
PPN posiada założenia programowe, w stosunku do pozostałych brak jest w tej chwili 
informacji w tym zakresie.

W obecnej fazie działań stwierdza się wzajemną współpracę ugrupowań, jak rów-
nież z KSS KOR. Nie wyklucza się tu w przyszłości wystąpienia różnic ideowych oraz 
wzajemnej walki. Z punktu widzenia liczebności są to ugrupowania małe, nie należy 
jednak lekceważyć „nośności” w części społeczeństwa głoszonych przez nie haseł 
nacjonalistycznych.

3. Pozostałe ugrupowania o różnej orientacji politycznej, do których zaliczyć 
możemy:

1) kierunek neoliberalny, a w nim ROPCiO (Ruch Obrony Praw Człowieka i Oby-
watelae) i RPPS (Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów)16;

2) kierunek agrarystyczny, a w nim NZCh (Niezależny Związek Chłopski)17 i KSCh 
(Komitet Samoobronyf Chłopskiej);

3) filie ugrupowań, a wśród nich TKN (Towarzystwo Kursów Naukowych), LU 
TKN (latające uniwersytety)18;

4) inne ugrupowania, a wśród nich: grupy syjonistyczne (zwłaszcza w KSS KOR), 
grupy anarchistyczne (o których brak jest bliższych danych), ugrupowania nacjonali-
styczne mniejszości narodowych (proniemieckie, ukraińskie itp.).

W ramach tych ugrupowań działają niewątpliwie siły agenturalno-dywersyjne ob-
cych wywiadów.

2.2. Potencjalni sojusznicy przeciwników politycznych
Przeciwnicy polityczni mają w naszym społeczeństwie potencjalnych sojuszników 

popierających lub mogących w określonych sytuacjach popierać w różnych formach 
ich walkę polityczną. Poparcie to wynikać może z co najmniej pięciu przesłanek:

1. Ideowych – w odniesieniu do:
a) osób represjonowanych w przeszłości za wrogą działalność polityczną,
b) osób powracających z zagranicy z tzw. emigracji politycznej,
c) części duchowieństwa różnych wyznań (szczególnie represjonowanych przez 

władzę) oraz części środowiska inteligencji katolickiej,
d) świadków Jehowy.
2. Narodowościowych – w odniesieniu do mniejszości narodowych (Żydzi, Niemcy, 

Ukraińcy itp.).
3. T[ak] zw[anego] zawiedzenia ustrojem socjalistycznym, a ściślej formami i meto-

dami jego realizacji – przede wszystkim w odniesieniu do części środowiska inteligencji 
twórczej (naukowcy, dziennikarze itp.), części działaczy i funkcjonariuszy państwowych 
odsuniętych od stanowisk.

e  W oryginale: Cywilnych i Obywatelskich.
f W oryginale: Samopomocy.

16 Po powstaniu we wrześniu 1979 r. KPN Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów wszedł w skład 
tej organizacji.

17 Być może autorom chodzi w tym miejscu o Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawo-
dowego Rolników.

18 Inicjatywa bezpłatnych wykładów pod nazwą historyczną „Uniwersytet Latający” została w stycz-
niu 1978 r. przekształcona w Towarzystwo Kursów Naukowych. Jesienią 1980 r. przywrócono otwarty 
charakter tych zajęć. 
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4. Zdezorientowania i podatności na skrajne hasła, przede wszystkim w odniesieniu 
do części młodzieży szkół akademickich i średnich.

5. T[ak] zw[anego] wyczekiwania na okazję, przede wszystkim w odniesieniu do 
przestępczego elementu kryminalnego.

2.3. Ogólna charakterystyka zorganizowanych sił stojących na straży ustroju 
socjalistycznego

Siły stojące na straży ustroju socjalistycznego zróżnicowane są przede wszystkim 
z punktu widzenia stopnia zorganizowania, ilościowych zasobów ludzkich, wypo-
sażenia i zabezpieczenia logistycznego, możliwości bezpośredniego – fizycznego 
wystąpienia w walce z przeciwnikami politycznymi. W naszych rozważaniach przyj-
muje się, że siły te, nazywane dalej „siłami własnymi”, w całej swojej masie – za 
jednolite z punktu widzenia postawy ideowej oraz dyspozycyjności. Zważyć należy, 
że założenie takie upraszcza jedynie rozważania, nie odzwierciedla jednak złożonej 
rzeczywistości, jako że siły te znajdują się pod stałym oddziaływaniem destrukcyjnym 
sił przeciwnika.

Biorąc pod uwagę wymienione aspekty zróżnicowania, siły własne uszeregować 
można w następujący sposób:

1. żołnierze S[ił] Z[brojnych],
2. funkcjonariusze RSW,
3. resortowe siły ochronno-porządkowe (Służba Więzienna, Służba Ochrony 

Kolei itp.).
W aktualnej sytuacji największą siłę reprezentują dwie pierwsze formacje, tj. żołnie-

rze S[ił] Z[brojnych] oraz funkcjonariusze RSW. Resortowe siły ochronno-porządkowe 
poza ochroną obiektów i ogólnym nadzorem nad istniejącym w nich porządkiem nie są 
w stanie realizować innych zadań.

Mając na uwadze powyższe, wydaje się uzasadnionym postulat wzmocnienia sił 
własnych poprzez zorganizowanie z części członków PZPR uzbrojonych oddziałów 
Milicji Robotniczej. Oddziały takie tworzone powinny być przy komitetach PZPR.

Przedstawiając charakterystykę sił własnych, z pełną świadomością wyłączono z niej 
ośrodki władzy politycznej państwa, zakładając, że w momentach konfrontacji z siłami 
przeciwnika oraz w wypadku chaosu – anarchizacji życia politycznego i społeczno-
-ekonomicznego ośrodki te z różnych względów nie będą w stanie prowadzić bezpo-
średniej efektywnej walki politycznej.

2.4. Potencjalni sojusznicy sił stojących na straży ustroju socjalistycznego
Ośrodki władzy politycznej państwa, jak również siły własne posiadają w naszym 

społeczeństwie potencjalnych sojuszników popierających lub mogących w określo-
nych sytuacjach popierać w różnych formach naszą walkę polityczną. Liczyć po-
winniśmy przede wszystkim na te osoby i organizacje społeczne, które poprą naszą 
walkę ze względów ideowych. Nie należy wykluczać poparcia z innych względów, 
np. z uwagi na interesy indywidualne czy grupowe związane z obawą utraty posia-
danych przywilejów itp.

Mając przede wszystkim na uwadze ilościowe zasoby ludzkie, stopień zorganizo-
wania możliwości bezpośredniego – fizycznego wystąpienia w walce z przeciwnikiem 
politycznym, jak również oficjalnie deklarowane postawy ideowe, siły naszych poten-
cjalnych sojuszników zaprezentować można w następującym ujęciu:
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1. Organizacje społeczne o pewnym stopniu militaryzacji (ORMO19, OHP20, OC21, 
LOK22);

2. Organizacje społeczno-zawodowe (ZBoWiD23, koła oficerów rezerwy, stare 
ZZ24);

3. Pracownicy organizacji politycznych, organów władzy i administracji;
4. Podstawowa masa członków partii.
Wymienione siły możliwe są do wykorzystania przede wszystkim do działań pro-

pagandowych. Organizacje społeczne o pewnym stopniu militaryzacji w określonych 
sytuacjach mogą być wykorzystane do działań ochronno-porządkowych, głównie 
w obiektach gospodarczych (OHP, OC, LOK), oraz ograniczonych działań porządko-
wych w miejscach publicznych, np. nadzór nad ruchem drogowym (ORMO).

2.5. Organizacje i środowiska stanowiące przedmiot walki o pozyskanie wpły-
wów politycznych

Walka o pozyskanie wpływów politycznych prowadzona jest przez dwie strony 
walki na bardzo rozległym obszarze, praktycznie we wszystkich klasach oraz grupach –  
warstwach społeczno-zawodowych. Aktualnie walka ta ma wspólny dla obu stron cel: 
uzyskanie wpływów i poparcia dla swoich idei w nowo powstających organizacjach 
społeczno-zawodowych o charakterze niezależnym i samorządnym (NSZZ „Solidar-
ność”, organizacje studenckie, chłopskie itp.). Organizacje te są zupełnie nowym ja-
kościowo elementem życia politycznego w naszym państwie. Działają one legalnie 
oraz mają charakter masowy. W niedalekiej przyszłości większość z nich – mimo gło-
szonych samorządności oraz niezależności politycznej – będzie musiała zadeklarować 
swoją orientację ideologiczną, jako że każda zorganizowana działalność w państwie 
ma charakter polityczny.

III. Warianty rozwoju sytuacji politycznej w PRL

Głównym obszarem walki politycznej o uzyskanie wpływów i poparcia dla swoich 
idei pozostaje nadal klasa robotnicza, a przede wszystkim jej część zorganizowana 
w NSZZ „Solidarność”, a także młodzież akademicka oraz rolnicy. Dalszy rozwój 
sytuacji politycznej uzależniony będzie od wyników tej walki, a w szczególności od 
stosunków ośrodków kierowniczych i mas zrzeszonych w niezależnych i samorządnych 
organizacjach społeczno-zawodowych – głównie NSZZ „Solidarność” – do ośrodków 
władzy politycznej państwa.

19 ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, istniejąca w latach 1946–1989 parami-
litarna organizacja o charakterze społecznym, współdziałająca z organami MO w ochronie porządku 
publicznego. 

20 OHP – Ochotnicze Hufce Pracy, organizacja młodzieżowa założona w 1958 r.
21 OC – Obrona Cywilna, cywilne (zakładowe i terenowe) jednostki organizacyjne przeznaczone do 

ochrony ludności w czasie wojny oraz w razie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof.
22 LOK – Liga Obrony Kraju, powstała w 1962 r. organizacja paramilitarna propagująca obronność 

oraz realizująca szkolenia osób przedpoborowych.
23 ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, powstał w 1949 r., do 1989 r. organi-

zacyjnie podporządkowany PZPR.
24 Chodzi tu zapewne o prorządowe związki zawodowe (Zrzeszenie Związków Zawodowych). 

W 1980 r. w praktyce doszło do likwidacji tej organizacji.
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W tym zakresie przewidywać można trzy główne warianty rozwoju sytuacji politycznej:
1. Uzyskanie wpływów i poparcia dla idei socjalistycznych w ośrodkach kierowni-

czych i w masach zrzeszonych w niezależnych i samorządnych organizacjach społeczno-
-zawodowych przez ośrodki władzy politycznej państwa (nazywany dalej w skrócie 
wariantem współpracy);

2. Uzyskanie wpływów i poparcia dla idei antysocjalistycznych w ośrodkach kierow-
niczych i masach zrzeszonych w niezależnych i samorządnych organizacjach społeczno-
-zawodowych przez siły przeciwników politycznych (wariant konfrontacji – wojna 
domowa);

3. Utrata kontroli nad rozwojem sytuacji przez wszystkie ośrodki kierownicze sił 
uczestniczących w walce politycznej (wariant chaosu).

3.1. Współpraca ośrodków władzy politycznej państwa z ośrodkami kierowni-
czymi niezależnych i samorządnych organizacji społeczno-zawodowych

Wariant współpracy, który jest uzasadniony ideologią socjalizmu, zakłada współ-
pracę ośrodków władzy politycznej państwa z ośrodkami kierowniczymi niezależnych 
i samorządnych organizacji społeczno-zawodowych (OKNSOSZ). Współpraca ta nie 
będzie wolna od nieporozumień oraz lokalnych i globalnych konfliktów, a także ostrej 
walki politycznej w celu odsunięcia sił przeciwnika jednej ze stron od wpływów w tych 
organizacjach. Główny zamiar przeciwników politycznych to zmiana celów i zasad 
polityczno-ustrojowych państwa. Niektóre z tych zasad (kierownicza rola partii, centra-
lizm demokratyczny, jedność organizacyjna kierownictwa polityczno-ekonomicznego 
itp.) poddane muszą zostać reinterpretacji zgodnie z duchem zasady udziału mas w rzą-
dzeniu (ludowładztwa).

3.2. Wariant konfrontacji zakłada sytuację, w której siły przeciwników politycznych 
uzyskają wpływy oraz poparcie dla idei antysocjalistycznych w ośrodkach kierowni-
czych, a także w masach zrzeszonych w niezależnych i samorządnych organizacjach 
społeczno-zawodowych. W takiej sytuacji działalność tych organizacji wspierać będzie 
realizację celów antysocjalistycznych oraz naruszać zasady polityczno-ustrojowe na-
szego państwa. Celem sił przeciwnika będzie przejęcie władzy politycznej.

Może to następować w dwóch formach:
1. W formie ewolucyjnej (pełzająca kontrrewolucja, taktyka „salami”), to zna-

czy przy zachowaniu do pewnego czasu pozorów współpracy z ośrodkami władzy 
politycznej państwa, jawne przedstawienie konkurencyjnego programu polityczne-
go (np. budownictwo socjalizmu bez partii marksistowskiej), utworzenie własnej 
partii politycznej, zdobycie większości w wyborach oraz zreformowanie aparatu 
państwowego.

2. W formie otwartej konfrontacji (kontrrewolucja), to znaczy fizyczne odsunięcie 
od wpływu na bieg wydarzeń życia politycznego i społeczno-ekonomicznego ośrod-
ków władzy politycznej państwa przy wykorzystaniu mas zrzeszonych w niezależnych 
i samorządnych organizacjach społeczno-zawodowych oraz wprowadzenie własnych 
ośrodków władzy politycznej.

W obu formach konfrontacji sił własnych z siłami przeciwnika może nastąpić roz-
łam w ich ośrodkach kierowniczych bądź w masach zrzeszonych w niezależnych i sa-
morządnych organizacjach społeczno-zawodowych. Podobny rozłam może również 
nastąpić w siłach własnych oraz wśród ich potencjalnych sojuszników. Rozłamy takie 
mogą być skutkiem wewnętrznych konfliktów, jak również wzajemnego destrukcyjnego 
oddziaływania obu stron walki politycznej.
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3.3. Postępująca anarchizacja życia politycznego i społeczno-ekonomicznego 
w państwie

W przypadku równoczesnego wystąpienia rozłamu w ośrodkach kierujących siłami 
obu stron walki politycznej sytuacja może rozwijać się w trzecim wariancie – chaosie. 
Charakteryzuje się on względnie długotrwałą utratą kontroli nad rozwojem sytuacji 
politycznej i społeczno-ekonomicznej przez ośrodki władzy oraz kierowania obu stron 
walki politycznej. W takim okresie następuje zmiana hierarchii celów ogólnych – spo-
łecznych, na ich miejsce wysuwają się na plan pierwszy cele indywidualne i grupowe.

W tym okresie powszechnej dezorganizacji życia politycznego i społeczno-ekono-
micznego wystąpić mogą trzy tendencje:

1. Anarchistyczna, reprezentancig której z różnych względów zainteresowani są 
w pogłębianiu chaosu, który daje możliwość wykorzystania tej okazji do rozliczenia się 
z przeciwnikami politycznymi, zdobycia pozycji politycznej, a nawet dóbr materialnych.

2. Zachowawcza, reprezentanci której zainteresowani są w trwaniu chaosu, wyko-
rzystując to do walki o władzę i jej ostateczne przejęcie.

3. Postępowa, reprezentanci której zainteresowani są w odbudowie struktur władzy 
politycznej państwa dla realizacji celów polityczno-ustrojowych.

Powyższe rozważania odnoszące się do wariantów rozwoju sytuacji politycznej 
w PRL zobrazowano na rysunku nr 2h.

Należy podkreślić, że w rozważaniach dotyczących wariantów rozwoju sytuacji 
politycznej w naszym kraju przyjęto „czyste” sytuacje, w których są jasno określone 
cele obu stron walki. Jak to zwykle bywa w praktyce, cele te nie zawsze są jasno spre-
cyzowane, nierzadko należy ich się domyślać na podstawie symptomów zachowania się. 
W tej ostatniej sytuacji zachodzi prawdopodobieństwo fałszywej oceny celów działania, 
która może spowodować zastosowanie niewłaściwych środków.

Nie należy również wykluczyć sprowokowania drugiej strony do działania na skutek 
przypadku. Należy również przypomnieć w tym miejscu, że na prowadzoną walkę politycz-
ną określony wpływ posiada otoczenie międzynarodowe wspierające obie strony tej walki.

IV. Przewidywana taktyka oraz metody działania przeciwników politycznych 
w walce o władzę

Taktyka oraz metody działalności przeciwników politycznych w walce o władzę 
zróżnicowana będzie w zależności od kierunków tej działalności oraz od rozwoju sy-
tuacji politycznej w naszym kraju i na zewnątrz.

Przyjmując dla dalszej analizy uprzednio zaprezentowany system elementów walki po-
litycznej, jak również warianty rozwoju sytuacji politycznej w naszym kraju, taktykę oraz 
metody działalności przeciwników politycznychi, charakteryzować można następująco:

4.1. W odniesieniu do ośrodków władzy politycznej państwa
A. W wariancie współpracy:
1. Dyskredytowanie prowadzonej polityki odnowy życia politycznego i społeczno-

-ekonomicznego, przede wszystkim poprzez głoszenie hasła o niereformowalności sy-
stemu socjalistycznego, jak również niskiej efektywności jego struktur organizacyjnych.

g W oryginale: reprezentacji.
h Pominięto rysunek.
i W oryginale: polityki.
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2. Wywieranie nacisków na stałe zmiany personalne w celu dezorganizacji funkcjo-
nowania ośrodków władzy oraz odsuwania od niej osób afirmujących socjalistyczne 
postawy ideowe, m.in. w drodze specjalnie preparowanych plotek.

3. Szerzenie w ukrytych formach wśród pracowników ośrodków władzy oraz człon-
ków partii i stronnictw politycznych obcych haseł ideologicznych.

4. Opanowanie środków masowego przekazu oraz innych ośrodków kształtowania 
postaw (nauka i oświata, kultura) w celu uzyskania wpływów na większość społeczeń-
stwa, dyskredytowanie założeń ideologicznych ustroju socjalistycznego.

B. W wariancie konfrontacji:
1. Opanowywanie stanowisk kierowniczych w ośrodkach władzy politycznej przez 

reprezentantów sił antysocjalistycznych.
2. Głoszenie programu budowy socjalizmu bez kierowniczej roli partii marksi-

stowskiej oraz konieczności wprowadzenia do życia politycznego partii opozycyjnych 
reprezentujących różne programy ideologiczne (pluralizm polityczny).

3. Czasowe i formalne tolerowanie ośrodków władzy politycznej państwa z obawy 
przed zbrojną interwencją państw Układu Warszawskiego.

4. Polityczne, a następnie fizyczne niszczenie ośrodków władzy politycznej państwa.
C. W wariancie chaosu:
1. Dokonywanie gwałtownych zamachów na siedziby władz w celu ich zniszczenia 

poprzez podpalenie itp.
2. Fizyczna likwidacja reprezentantów ośrodków władzy politycznej państwa oraz 

członków partii, tzw. biały terror.
4.2. W odniesieniu do zmilitaryzowanych sił państwa
A. W wariancie współpracy:
1. Oczernianie metod i stylu pracy oraz kadry dowódczej i funkcjonariuszy w opinii 

publicznej poprzez uogólnianie incydentalnych przypadków oraz w drodze specjalnie 
preparowanych plotek.

2. Destrukcyjne oddziaływanie na żołnierzy i funkcjonariuszy oraz personel po-
mocniczy poprzez afirmowanie postaw apolitycznych, wierności dla ojczyzny, a nie dla 
ideałów partii, haseł pacyfistycznych jako uzasadnienia dla neutralności państwa itp.

3. Inspirowanie wewnętrznych konfliktów pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił 
(np. MON i MSW) oraz służbami (np. MO i SB), a także pomiędzy żołnierzami i funk-
cjonariuszami i personelem pomocniczym w celu osłabienia ich siły poprzez rozłam.

4. Głoszenie haseł konieczności obrony uzasadnionych interesów żołnierzy i funkcjo-
nariuszy zmilitaryzowanych sił państwa przez utworzenie niezależnych samorządnych or-
ganizacji społeczno-zawodowych, które działałyby jako agentura sił antysocjalistycznych 
poprzez podporządkowanie organizacyjne ogólnokrajowej federacji tych organizacji.

5. Dezorganizowanie systemu łączności rządowej, międzymiastowej i lokalnej w celu 
uniemożliwienia działalności oraz sprowokowania zastosowania siły.

6. Rabunki broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz wyposażenia spe-
cjalnego z magazynów i jednostek, a także niszczenie sprzętu bojowego i transportowego.

7. Akty terroru i zastraszania wobec członków rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy 
w celu osłabiania ich stanu moralnego, skłaniania do dezercji lub sprowokowania 
zastosowania siły.

B. W wariancie konfrontacji:
1. Agenturalna infiltracja szeregów oraz form i metod pracy.
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2. Pozyskiwanie dla swoich idei osób ze stanowisk dowódczych i kierowniczych 
w celu rozpoznawania zamiarów oraz neutralizowania działań.

3. Sabotowanie dostaw środków logistycznych (żywności, wyposażenia, energii 
itp.) w celu paraliżowania działalności oraz demoralizacji żołnierzy i funkcjonariuszy, 
jak również dla sprowokowania zastosowania siły.

C. W wariancie chaosu:
1. Gwałtowne zamachy na siedziby jednostek i magazyny w celu ich zniszczenia 

oraz zdobycia środków do walki.
2. Fizyczna likwidacja żołnierzy i funkcjonariuszy, tzw. biały terror.
4.3. W odniesieniu do potencjalnych sojuszników sił państwa
A. W wariancie współpracy:
1. Rozszerzanie wpływów ideologicznych wśród mas członkowskich organizacji 

społecznych i zawodowych.
2. Inspirowanie zmian statutów organizacji społecznych i zawodowych pod hasłami 

uzyskania samorządności i niezależności celem objęcia nad nimi kontroli.
B. W wariancie konfrontacji:
1. Opanowywanie stanowisk kierowniczych w organizacjach społecznych i za-

wodowych.
2. Prowadzenie szkolenia wojskowego sił przeciwników w organizacjach społecz-

nych, a w pewnym stopniu militaryzacji.
C. W wariancie chaosu:
1. Przyjmowanie lub rabunek broni, sprzętu łączności itp. z organizacji społecznych.
2. Wykorzystywanie członków oraz broni, sprzętu łączności itp. organizacji spo-

łecznych w organizowanym „białym terrorze”.
4.4. W odniesieniu do sił tkwiących w obszarze walki politycznej
A. W wariancie współpracy:
1. Separowanie ośrodków kierowniczych niezależnych i samorządnych organizacji 

społeczno-zawodowych od ideologii partii poprzez głoszenie ich apolityczności.
2. Przejmowanie przez siły antysocjalistyczne funkcji kierowniczych w ośrodkach 

kierowniczych niezależnych i samorządnych organizacji społeczno-zawodowych oraz 
oczernianie ich przywódców opowiadających się za współpracą z ośrodkami władzy 
politycznej państwa.

3. Rozszerzanie wpływów ideologicznych wśród mas członkowskich niezależnych 
i samorządnych organizacji społeczno-zawodowych poprzez głoszenie nośnych haseł 
nacjonalistycznych, religijnych itp.

4. Wykorzystywanie niezależnych i samorządnych organizacji społeczno-zawodo-
wych do obrony przed represjami osób i grup antysocjalistycznych.

B. W wariancie konfrontacji:
1. Podsycanie niepokoju w celu stałego utrzymywania stanu napięcia i dezorgani-

zacji życia społeczno-ekonomicznego oraz destabilizacji działania ośrodków władzy 
politycznej państwa poprzez eskalację żądań różnych grup społeczno-zawodowych, 
organizowanie strajków oraz innych form protestu i nacisku w celu odwrócenia uwagi 
od toczącej się walki politycznej.

2. Opanowywanie infrastruktury gospodarczej (poligrafia, łączność, transport, ener-
getyka, ciepłownictwo, gospodarka komunalna itp.) w celu wykorzystywania ich pra-
cowników przy dezorganizowaniu życia i destabilizacji działania władz.
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C. W wariancie chaosu:
1. Wykorzystywanie członków niezależnych i samorządnych organizacji społeczno-

-zawodowych w „białym terrorze”.
2. Likwidacja ośrodków kierowniczych niezależnych i samorządnych organizacji 

społeczno-zawodowych, jak również ich aktywistów, którzy nie będą popierać idei 
antysocjalistycznych.

4.5. W odniesieniu do własnych sił politycznych
A. W wariancie współpracy:
1. Konsolidacja wszystkich nurtów politycznych pod hasłem naprawy Rzeczypospolitej.
2. Aktywizowanie działalności propagandowej przez nielegalne i legalne środ-

ki masowego przekazu, jak również zagraniczne środki dywersji ideologicznej przy 
 selektywnym doborze informacji adresowanej do poszczególnych grup sił społecznych 
tkwiących w obszarze walki politycznej.

B. W wariancie konfrontacji:
1. Ułatwianie oraz inspirowanie legalnego powrotu z emigracji politycznej sił anty-

socjalistycznych oraz kierowanie ich jako „mężów opatrznościowych” lub „wybitnych 
fachowców” do pracy w środkach masowego przekazu, innych ośrodkach kształtowania 
postaw (nauka i oświata, kultura) oraz niezależnych i samorządnych organizacjach 
społeczno-zawodowych.

2. Organizowanie nielegalnych przerzutów z zagranicy osób oraz środków łączności 
i dywersji.

3. Tworzenie oraz legalizacja partii opozycyjnych poprzez zjednywanie opinii spo-
łecznej dla haseł pluralizmu politycznego oraz różne naciski na ośrodki władzy po-
litycznej państwa, m.in. postulowanie rozpisywania przedterminowych wyborów do 
sejmu i rad narodowych oraz zmiany ordynacji wyborczej.

4. Oddziaływanie destrukcyjne na społeczeństwa pozostałych państw socjalistycz-
nych poprzez bezpośrednią działalność (emisariusze, spotkania międzynarodowe itp.) 
oraz pośrednią (zagraniczne ośrodki dywersji ideologicznej) w celu siania w nich zamętu 
oraz uzyskania poparcia.

C. W wariancie chaosu:
1. Utworzenie nowej struktury ośrodków władzy politycznej, sił zmilitaryzowanych 

oraz organizacji społeczno-zawodowych oraz zabieganie o ich poparcie lub uznanie 
w państwach burżuazyjnych.

2. Reorientacja polityczna państwa poprzez ogłoszenie jego neutralności oraz wy-
stąpienie z Układu Warszawskiego.

4.6. W odniesieniu do własnych potencjalnych sojuszników
A. W wariancie współpracy:
1. Pogłębienie motywacji dla ideologii antysocjalistycznych poprzez różne formy 

propagandy oraz zorganizowane szkolenie.
2. Konsolidację wszystkich sił pod hasłami przebudowy struktury państwa.
3. Aktywizowanie działalności propagandowej w obszarze walki przy użyciu sił 

swoich sojuszników w drodze głoszenia haseł nacjonalistycznych, religijnych itp.
4. Stosowanie metod prowokacji w obszarze walki w celu wywoływania nastrojów 

stałego niezadowolenia z postawy ośrodków władzy politycznej państwa oraz prowo-
kowanie użycia przez nich siły itp.
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B. W wariancie konfrontacji:
1. Prowadzenie szkolenia wojskowego.
2. Tworzenie uzbrojonych i specjalnie wyposażonych bojówek.
3. Sabotowanie zarządzeń władz, np. niepłacenie podatków, świadczeń itp.
4. Stosowanie terroru indywidualnego oraz zastraszania wobec osób afirmujących 

ideologię socjalistyczną (np. dziennikarzy), reprezentantów ośrodków władz politycz-
nych państwa, członków partii, żołnierzy S[ił] Z[brojnych], funkcjonariuszy RSW oraz 
ich rodzin.

5. Niszczenie mienia społecznego (magazyny, bazy transportu itp.).
6. Organizowanie własnego systemu łączności.
C. W wariancie chaosu:
1. Dokonywanie aktów sabotażu i dywersji w uspołecznionych zakładach pracy 

oraz w obiektach infrastruktury gospodarczej.
2. Rabunek broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz środków pienięż-

nych z magazynów S[ił] Z[brojnych], RSW, zakładów pracy, banków oraz sklepów.
3. Dezorganizowanie rynku poprzez drukowanie pieniędzy, rozrzucanie w miejscach 

publicznych zrabowanych pieniędzy itp.
4. Organizowanie masowych pogromów – „biały terror”.
Przedstawiając rozważania na temat przewidywanej taktyki oraz metod działania 

przeciwników politycznych w walce o władzę, nie uwolniono się, a wręcz świadomie 
zaprezentowano je w schematycznym ujęciu zgodnym z uprzednio przyjętym systemem 
elementów walki politycznej, jak również wariantami rozwoju [sytuacji] politycznej 
w naszym kraju. W ten sposób chciano wskazać, czemu powinien przeciwdziałać każdy 
z elementów walki politycznej. Podział taktyki i metod działania przeciwników poli-
tycznych w poszczególnych wariantach rozwoju sytuacji politycznej w naszym kraju 
ma charakter czysto umowny. W praktyce tej walki niewątpliwie poszczególne cele 
taktyczne oraz służące ich realizacji metody – sposoby będą się wzajemnie przenikać, 
jak również wzbogacać się o nowe cele i sposoby ich realizacji.

Poszczególne cele taktyczne, jak również sposoby ich realizacji przez przeciwni-
ków politycznych podporządkowane są głównemu celowi, jakim jest zdobycie władzy 
politycznej w naszym kraju poprzez zniszczenie ośrodków jego władzy politycznej, 
a poprzez to dokonanie zmiany celów oraz zasad polityczno-ustrojowych.

V. Kierunki oraz metody działań resortu SW w walce z przeciwnikami ustroju 
socjalistycznego do czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego

Taktyka oraz formy działania, które nazywamy kierunkami, jak również metody 
działania resortu SW w walce z przeciwnikami ustroju socjalistycznego powinny być 
dostosowane do ich taktyki i metod.

Godzi się podkreślić, że działania resortu powinny mieć charakter działań wyprze-
dzających, gdyż stanowi to podstawowy warunek skuteczności tej walki.

Nasze rozważania – zgodnie z otrzymanym zleceniem – przerywamy w momencie 
ogłoszenia stanu wyjątkowego w państwie, który rządzi się swoimi prawami. Nie 
wyklucza to, a wręcz nakazuje prowadzenie w resorcie SW prac związanych z przygo-
towaniem do działań w tym stanie.
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Przyjmując dla dalszej analizy uprzednio omawianą taktykę oraz metody działania 
przeciwników politycznych w układzie systemu elementów walki politycznej, jak 
również wariantów rozwoju sytuacji politycznej w naszym kraju, kierunki oraz metody 
działania resortu SW scharakteryzować można następująco (zobacz także – tablica nr 2j):

5.1. W odniesieniu do ośrodków władzy politycznej państwa
A. W wariancie współpracy:
1. Poprawa szybkości oraz aktualności przekazywanej informacji polityczno-

-operacyjnej o zamiarach i działaniach przeciwników politycznych oraz o sytuacji 
w obszarze walki politycznej. Konieczne jest również uniezależnienie treści informacji 
przekazywanej kanałem resortowym od kanału informacji partyjnej, który może ją 
zniekształcać.

2. Informowanie o rzeczywistych nastrojach we własnych szeregach, faktycznej 
dyspozycyjności sił i środków własnych i sojuszniczych oraz o istniejących potrzebach.

B. W wariancie konfrontacji:
1. Udzielenie pomocy organizacyjnej, szkoleniowej oraz wyposażenie w niezbędne 

środki oddziałów Milicji Robotniczej.
2. Wzmocnienie ochrony fizycznej siedzib ośrodków władzy politycznej oraz jej 

reprezentantów.
3. Zaktualizowanie planów ochrony–obrony siedzib i reprezentantów w celu wy-

pracowania racjonalnych wariantów obrony lub ewakuacji na miarę posiadanych sił 
i środków oraz priorytetów zadań.

C. W wariancie chaosu:
1. Ochrona i obrona siedzib władz i jej reprezentantów oraz kolumn ewakuacyjnych.
5.2. W odniesieniu do sił własnych
A. W wariancie współpracy:
1. Zmiana stylu kierowania niektórych przełożonych oraz poprawa stosunków mię-

dzyludzkich, m.in. poprzez likwidację chamstwa w stosunkach przełożony–podwładny, 
dygnitarstwa, nadużywania stanowisk dla własnych celów itp.

2. Poprawa stosunków urząd–obywatel, m.in. poprzez rugowanie przypadków cham-
stwa, władczego stosunku do obywateli itp.

3. Zaktywizowanie pracy polityczno-wychowawczej wśród funkcjonariuszy i ich 
rodzin poprzez przekazywanie informacji wyprzedzających oraz analitycznej o toczącej 
się walce politycznej.

[…]
Opracowanie planu ochrony i zaopatrzenia rodzin funkcjonariuszy w porozumieniu 

z MON.
4. Zaktualizowanie planów ochrony–obrony własnych obiektów w celu wypracowa-

nia racjonalnych wariantów obrony lub ewakuacji na miarę posiadanych sił i środków 
oraz priorytetów zadań.

5. Przygotowanie infrastruktury zabezpieczającej działalność oraz obronę jednostek 
(zaopatrzenie w broń, amunicję, środki specjalne, żywność, wodę, energię, transport itp.).

6. Opracowanie planu współdziałania z MON i innymi resortami. W tym zakresie 
konieczne jest opracowanie zasad współdziałania z MON oraz określenie roli resortu 
SW w przypadku konieczności realizacji wojskowego zamachu stanu, np. na wzór 

j Pominięto tablicę.
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turecki, w przypadku nastąpienia chaosu. Dalej na określenie takiej sytuacji używamy 
określenia plan „FEZ”. Uzgodnienie z Ministerstwem Sprawiedliwości zasad i trybu 
podporządkowania Służby Więziennej RSW.

B. W wariancie konfrontacji:
1. Wprowadzenie wewnętrznej ochrony kontrwywiadowczej we własnych szeregach.
2. Wzmocnienie fizycznej ochrony obiektów oraz magazynów.
3. Uruchomienie systemu ochrony i zaopatrzenia rodzin.
4. Przejście na w pełni szyfrowaną pracę we wszystkich środkach łączności prze-

wodowej i bezprzewodowej.
5. Zmilitaryzowanie P[rzedsiębiorstwa] P[rodukcyjno-]H[andlowego] „Konsumy”.
6. Mobilizacja ROMO25 oraz organizowanie NOMO26.
C. W wariancie chaosu:
1. Ochrona i obrona wybranych własnych obiektów.
2. Współdziałanie z MON w realizacji planu „FEZ” (zob. [5.]2, A, pkt 6).
5.3. W odniesieniu do potencjalnych sojuszników sił państwa
A. W wariancie współpracy:
1. Rozwinięcie pracy operacyjnej we wszystkich organizacjach o pewnym stopniu 

militaryzacji w celu ochrony posiadanej broni i sprzętu specjalnego oraz udaremniania 
infiltracji i wykorzystania przez przeciwników politycznych.

[…]
3. Zaktualizowanie planów organizacji oddziałów zwartych ORMO oraz [ich] ćwi-

czebne wykorzystywanie do zabezpieczania imprez masowych itp.
3. Opracowanie planów ochrony–obrony, ewakuacji lub unieruchomienia obiek-

tów narażonych na atak, opanowanie, zniszczenie lub wykorzystywanie przez siły 
przeciwników politycznych (banki, poczty, węzły łączności, radiostacje, dworce, 
CPN, drukarnie, urządzenia infrastruktury komunalnej itp.). Wycofanie ze sklepów 
alkoholu, materiałów łatwopalnych, trujących itp. oraz zabezpieczenie materiałów 
wybuchowych w zakładach pracy (kopalnie, kamieniołomy itp.). Opróżnienie z paliw 
stacji CPN.

B. W wariancie konfrontacji:
[…]
5.4. W odniesieniu do sił tkwiących w obszarze walki politycznej
A. W wariancie współpracy:
1. Kontrola operacyjna ośrodków kierowniczych niezależnych i samorządnych or-

ganizacji społeczno-zawodowych oraz ich agend organizacyjnych w dużych zakładach 
pracy, w celu ochrony przed infiltracją przez siły antysocjalistyczne, udaremniania 
przejmowania funkcji kierowniczych oraz paraliżowania innych wrogich zamiarów 
(np. działalności rozłamowej, oczerniania przywódców itp.).

25 ROMO – Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej, oddziały i pododdziały zwarte tworzo-
ne od końca lat sześćdziesiątych XX w., początkowo złożone z funkcjonariuszy MO tymczasowo prze-
znaczanych do tego typu formacji, a od lat osiemdziesiątych ze specjalnie wcielanych do nich rezerwi-
stów wojskowych. 

26 NOMO – Nieetatowe Oddziały Milicji Obywatelskiej, oddziały i pododdziały zwarte formo-
wane co najmniej od połowy lat siedemdziesiątych XX w. na czas poważniejszych zagrożeń z cza-
sowo skierowanych z tego powodu funkcjonariuszy MO, na co dzień wykonujących inne zadania 
służbowe. 
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2. Zaktywizowanie propagandy o sukcesach resortu SW w walce z przeciwnikami po-
litycznymi, w ograniczaniu przestępczości gospodarczej i kryminalnej oraz o  aktywnych 
politycznie i zawodowo postawach funkcjonariuszy, w celu pozyskiwania uznania, 
wzbudzania respektu oraz wyrabiania autorytetu w opinii publicznej.

[…]
B. W wariancie konfrontacji:
1. Manifestowanie siły jednostek resortu SW poprzez różne formy używania w miej-

scach publicznych oddziałów zwartych.
2. Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa z równoczesnym propagowaniem 

informacji o wzrastającym zagrożeniu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
[…]
4. Wzmożenie kontroli operacyjnej we wszystkich systemach łączności oraz 

porozumiewania się.
C. W wariancie chaosu:
1. Izolowanie wrogich ustrojowi socjalistycznemu bądź niebezpiecznych dla po-

rządku publicznego aktywistów ośrodków kierowniczych niezależnych i samorządnych 
organizacji społeczno-zawodowych.

5.5. W odniesieniu do sił przeciwników politycznych
A. W wariancie współpracy:
1. Demaskowanie zamiarów politycznych oraz kompromitowanie przywódców 

sił przeciwników politycznych (np. powiązania z ośrodkami wywiadu i dywersji, 
subsydiowanie i wyposażanie itp.) wobec opinii publicznej celem uzyskania jej 
poparcia dla ich izolacji, jak również w celu rozbijania prób konsolidacji poszcze-
gólnych nurtów.

2. Paraliżowanie działalności ośrodków propagandowych metodami operacyjnymi 
oraz prawno-porządkowymi.

3. Przygotowanie planów izolacji przywódców oraz aktywnych członków.
B. W wariancie konfrontacji:
1. Prowokowanie do podjęcia otwartej walki ze sprzyjającej dla ośrodków władzy 

politycznej państwa sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej w celu zniszczenia 
sił przeciwników politycznych.

2. Utrudnianie powrotu osób z emigracji politycznej.
[…]
4. Ograniczenie wewnętrznego ruchu osobowego oraz wzmożenie jego kontroli, 

m.in. poprzez ograniczenia w komunikacji, posterunki kontrolne.
5. Ograniczenie ruchu zagranicznego aż do zamknięcia granic włącznie.
6. Wywoływanie wewnętrznych antagonizmów w siłach przeciwników politycznych, 

wykorzystując różnice programowe, nieporozumienia osobiste itp.
7. Izolowanie aktywistów.
C. W wariancie chaosu:
1. Izolacja wszystkich członków sił przeciwników politycznych.
2. Prowadzenie działalności dywersyjnej w środkach łączności sił przeciwników 

politycznych środkami MON i MSW.
5.6. W odniesieniu do potencjalnych sojuszników sił przeciwników politycznych
A. W wariancie współpracy:
[…]
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2. Wywoływanie wewnętrznych antagonizmów, wykorzystując różnice programowe, 
postawy światopoglądowe i narodowe, nieporozumienia osobiste itp.

3. Przygotowanie planu izolacji aktywistów.
B. W wariancie konfrontacji:
1. Prowadzenie działań nękających oraz dezintegrujących wobec osób, grup i śro-

dowisk poprzez zatrzymania, przeszukania, pomawianie niektórych o współpracę z re-
sortem SW itp.

2. Izolowanie aktywistów.
C. W wariancie chaosu:
1. Izolowanie niebezpiecznego elementu kryminalnego.

VI. Zamiast reasumpcji

Przedstawiana analiza układu sił politycznych w PRL na obecnym etapie rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, zaprezentowane rozważania na temat wariantów rozwoju 
sytuacji politycznej w naszym kraju, jak również przewidywana taktyka oraz metody 
działania przeciwników politycznych w walce o władzę i kierunki oraz metody działań 
resortu SW skłaniają do kilku ogólnych refleksji:

1. Bez względu na kierunek rozwoju sytuacji politycznej należy podkreślić, że okres 
pozornego spokoju społecznego stał się przeszłością. Należy się z tym pogodzić, a przede 
wszystkim stale doskonalić siły i środki do ciągłej walki politycznej.

2. Likwidacja sił przeciwników politycznych w wariancie współpracy jest w za-
sadzie niemożliwa metodami administracyjno-prawnymi z wielu względów politycz-
nych, społecznych i ekonomicznych, które mają charakter zarówno wewnętrzny, jak 
i zewnętrzny.

3. Prezentując rozważania na temat kierunków oraz metod działania resortu SW 
w walce z przeciwnikami politycznymi, natrafiano stale na problem: kto powinien 
określać, na jakim etapie walki znajdujemy się w każdym miejscu i czasie oraz jaka 
powinna być taktyka metody tej walki. Jest to problem, który wykracza poza ramy 
określone celem niniejszego opracowania, wydaje się jednak, że można sformułować 
następujące propozycje o charakterze ogólnym. Decydent centralny powinien ściśle 
określić zakres decyzyjny dla siebie oraz niższych szczebli.

[…]
4. Sytuacja polityczno-operacyjna będzie kształtować się przy olbrzymiej am-

plitudzie wahań nastrojów społecznych i realnej wagi elementów walki politycznej, 
dlatego też konieczne jest bieżące jej analizowanie i prognozowanie oraz opracowy-
wanie projektów decyzji przez specjalne zespoły sztabowe na szczeblach centralnym 
i wojewódzkim.

Opracował:
płk dr Z[bigniew] T[omasz] Nowicki

Sporz[ądzono] w 1 egz.
Wykonał: B.S.
Nr ks[ięgi] maszynowej 0052/80
Powielono w 4 egz. Ksero 00100/80 sc.
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Otrzymują:
Egz. nr 1 – gen. bryg. A[dam] Krzysztoporski27

Egz. nr 2 i 3 – gen. bryg. J[ózef] Beim
Egz. nr 4 (oryginał) – Zbiory Specjalne B[iblioteki] G[łównej] ASW
Egz. nr 5 – płk dr Z[bigniew] T[omasz] Nowicki KOiZ

Źródło: AIPN, 003263/109, oryginał, mps.

27 Adam Krzysztoporski (ur. 1932), funkcjonariusz WUBP od 1954 r., następnie oficer operacyjny 
Departamentu I MSW, od 1969 r. zastępca dyrektora tego departamentu, od 1973 do 1980 r. dyrektor 
Departamentu III MSW, we wrześniu 1980 r. powołany na stanowisko podsekretarza stanu w MSW; od 
lutego 1982 r. do lipca 1987 r. podsekretarz stanu w Urzędzie Gospodarki Morskiej. 
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S t r e s z c z e n i e

W październiku 1980 r. w Akademii Spraw Wewnętrznych powołano zespół, który miał zająć 
się oceną aktualnej sytuacji politycznej w Polsce oraz wypracowaniem metod postępowania resortu 
spraw wewnętrznych przed ewentualnym wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Prace te trwały do 
końca listopada 1980 r., a ich efektem było powstanie ściśle tajnego studium. W opracowaniu auto-
rzy przedstawili swoje stanowisko na temat zagrożeń ze strony opozycji i przewidywanych metod 
jej postępowania, jak również możliwości działania sił resortu do czasu wprowadzenia regulacji 
nadzwyczajnych. Całość analizy zaprezentowano w oparciu o założone warianty rozwoju sytuacji 
politycznej w Polsce: współdziałania, konfrontacji oraz chaosu.

Publikacja i omówienie ww. studium ma na celu przedstawienie punktu widzenia pracowników 
naukowych resortu spraw wewnętrznych na ówczesną sytuację w kraju. We wstępie do dokumentu 
zawarto podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięć władz w związku z trwającym od sierpnia 
1980 r. kryzysem w państwie, a także możliwości stosowania w PRL stanów nadzwyczajnych.

Słowa kluczowe: Akademia Spraw Wewnętrznych, stan wyjątkowy, studium, opozycja.

S u m m a r y

In October 1980, a group was set up at the Academy of Internal Affairs, which was to assess 
the current political situation in Poland and work out the procedural methods of the internal affairs 
department before the possible introduction of a state of emergency. This work continued until the 
end of November 1980, and resulted in the creation of a top-secret study. In it, the authors presented 
their stance on the threats posed by the opposition and anticipated procedural methods, as well as 
the possibilities of action for the ministry’s forces until the introduction of emergency regulations. 
The whole analysis was presented on the basis of the following assumed variants of the development 
of the political situation in Poland: co-operation, confrontation and chaos.

The publication and discussion of the above-mentioned study is aimed at presenting the 
perspective of the Ministry of Internal Affairs staff on the situation in the country at that time. The 
introduction to the document contains basic information concerning measures taken by the authorities 
in connection with the crisis in the country, on going since August 1980, as well as the possibility 
of applying a state of emergency in the People’s Republic of Poland.

Keywords: Academy of Internal Affairs, state of emergency, study, opposition
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Polityczne uwarunkowania współczesnej 
historiografii gruzińskiej w kontekście  
publikacji pt. Zgromadzenie Konstytucyjne  
Gruzji: protokoły posiedzeń, t. I–VII,  
red. Irakli Iakobashvili, Mzia Khositashvili,  
Emzar Jgerenaia, Tbilisi 2019–2020, ss. 3800

Omawiana publikacja jest pierwszym całościowym 
wydaniem protokołów posiedzeń Zgromadzenia 
Konstytucyjnego Gruzji z czasu niepodległej repub-

liki, istniejącej w latach 1918–1921. Wydawnictwo powstało 
w związku z setną rocznicą powołania pierwszej gruzińskiej 
Konstytuanty. Ukazało się jako pierwszy tytuł serii: „Do-
kumenty Demokratycznej Republiki Gruzji”. Archiwalia 
opublikowała gruzińska Biblioteka Narodowa1, podlegająca 
parlamentowi Gruzji. W skład komitetu redakcyjnego weszli 
pracownicy BN Mzia Chositaszwili2 i Emzar Dżgerenaja oraz 
Irakli Jakobaszwili, który jest kierownikiem Archiwum Par-
lamentu Gruzji.

Zebrane w 7 tomach protokoły (stenogramy) – ułożone chronologicznie – oddają 
przebieg posiedzeń plenarnych. Wydano je w języku gruzińskim (nim też posługiwano 
się podczas obrad), zachowując oryginalną ortografię i odwzorowując oryginalny układ 
zapisu. Każdy stenogram zawiera skład osobowy Prezydium Konstytuanty danego dnia, 
dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad oraz plan posiedzeń przewidziany 
na każdy dzień wraz z listą aktów prawnych przekazywanych danego dnia do prac ko-
misjom parlamentarnym. (Zgodnie z przyjętym reżimem pracy obradowano dwa razy 
w tygodniu średnio po trzy godziny).

We wszystkich tomach, liczących 480–750 stron, znalazły się łącznie protokoły 
173 posiedzeń, które odbyły się od 12 marca 1919 r. do 31 grudnia 1920 r.3 W zbiorze 
brakuje kilku protokołów (ich numery są pominięte), ponieważ oryginalne stenogramy 
tych posiedzeń nie zachowały się i najwyraźniej niemożliwe było ich odtworzenie. Nie-
stety, nie zamieszczono stosownego komentarza na temat tych dokumentów. Każdy tom 

1 W 2018 r. Biblioteka Narodowa w Gruzji wydała: Noe Zhordania – przewodniczący rządu Repub-
liki Gruzji (1918–1921): oficjalne dokumenty i wystąpienia, wybór i oprac. S. Jones, E. Jgerenaia, Tbi-
lisi 2018 (seria: „Przywódcy państwowi Gruzji”, t. XIII–XV) oraz O. Janelidze, The essays of the histo-
ry of the Democratic Republic of Georgia, Tbilisi 2018 (wyd. gruz.). Wspólnie z gruzińskim Instytutem 
na rzecz Rozwoju Wolności Informacji BN wydała album upamiętniający przewodniczącego Konsty-
tuanty. Zob. Nikoloz (Karlo) Chkheidze 1864–1926: memorial album, ed. A. Vacharadze, Tbilisi 2019  
(wyd. gruz./ang.).

2 W tekście używam dwojakiej transkrypcji nazwisk gruzińskich: 1) zgodnie z polską fonetyką, 
przytaczając piśmiennictwo w języku polskim; 2) zgodnie z normami przyjętymi w Gruzji, opartymi na 
fonetyce angielskiej – w przypadku piśmiennictwa w językach angielskim i gruzińskim.

3 Stenogramy są również dostępne online: http://firstrepublic.ge/ka/theme/23 (dostęp 11 XII 2020 r.).
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zawiera dwa oddzielne indeksy: geograficzny i osobowy, któremu towarzyszą krótkie 
notki biograficzne. Brakuje natomiast indeksu przedmiotowego czy też kalendarium 
omawianych zagadnień, które ułatwiałyby przeszukiwanie tak obszernego materiału. 
Pominięto również notę edytorską oraz przypisy. Być może uczyniono to z uwagi na 
objętość materiału, niemniej z tych kilku względów opracowanie nieco rozczarowuje, 
tym bardziej że – jak wcześniej wspomniano – jest to pierwsze wydanie stenogramów 
posiedzeń Zgromadzenia Konstytucyjnego. Można mieć wrażenie, że jedynym celem 
publikacji było uczczenie jubileuszu. W kolejnych tomach planuje się zamieścić pro-
tokoły posiedzeń z 1921 r., a także materiały dotyczące działalności poszczególnych 
komisji parlamentarnych.

Z przedmowy kierownika działu edukacji BN Emzara Dżgerenai dowiadujemy się 
o losach oryginalnych stenogramów. Pierwotnie zapisy przebiegu posiedzeń publikowano 
jako dodatek do rządowego organu prasowego „Sakartvelos Respublika” („Rzeczpospo-
lita Gruzińska”). W oddzielnych broszurach na bieżąco ogłaszane były przyjmowane 
akty prawne4. Po utracie niepodległości protokoły trafiły do tbiliskiego Instytutu Lenina5, 
w którym przechowywano je w zbiorze zakazanym do udostępniania6. W latach dzie-
więćdziesiątych archiwalia te przejęła Biblioteka Narodowa. Pomysłodawca publikacji, 
doktor historii Irakli Jakobaszwili, we wstępie nakreślił ramy działania i historyczny 
kontekst funkcjonowania Parlamentu Gruzji pierwszej kadencji, szeroko przytaczając 
wypowiedzi deputowanych na temat niepodległości i demokracji. Niestety, nie podjął 
próby merytorycznej analizy dokumentów czy też podsumowania zawartości publikacji.

Posiedzenia Konstytuanty służyły pracom legislacyjnym, kontroli rządu oraz opraco-
waniu konstytucji. W istocie jednak prace nad konstytucją scedowane zostały na jedną 
z komisji parlamentarnych. Stenogramy zawierają dokładny przebieg jej posiedzeń: 
treść obrad, wystąpienia członków parlamentu i rządu, debaty wokół projektów ustaw 
i rozporządzeń. Protokoły te dają szeroki obraz życia politycznego, sytuacji wewnętrznej 
i międzynarodowej Pierwszej Republiki Gruzji.

Obszerny zapis obrad unaocznia, jak trudnym zadaniem było budowanie nowego 
państwa na Kaukazie w tym historycznym momencie, jaki nastał po roku 1917. Róż-
norodne wypowiedzi deputowanych i ministrów dają wgląd w realia funkcjonowania 
młodego państwa, zmagającego się z wieloma przeciwieństwami. Szczególnie często 
podejmowanym tematem była kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego i nastrojów 
społecznych. Tym, co wpływało na niestabilną sytuację w Pierwszej Republice, był 
niski budżet, hiperinflacja, bieda, niedobór żywności i bezprawie. W tej dość ponurej 
rzeczywistości konieczna była ciągła gotowość do obrony granic oraz walka z wewnętrz-
nymi zagrożeniami. Zmagano się z napadami bolszewików i inspirowanymi przez nich 
separatyzmami7, a powracający z frontu kaukaskiego rewolucyjnie nastrojeni żołnierze 

4 Ministerstwo Sprawiedliwości w latach 1919–1920 wydawało „Zbiór praw i rozporządzeń”, 
nr 1–28. Wydanie zbiorcze: Zbiór aktów prawnych Demokratycznej Republiki Gruzji 1918–1921, Tbi-
lisi 1990.

5 Gruzińska filia Instytutu istniała pod różnymi nazwami, m.in. jako Instytut Marksa, Engelsa i Le-
nina. Potoczna nazwa instytucji i budynku używana obecnie to IMELi.

6 Szerzej na temat losów archiwaliów przechowywanych w budynku IMELi zob. I. Dżachua, W. Lu-
arsabiszwili, O. Tuszuraszwili, Archiwum MSW Gruzji – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, „Prze-
gląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8, s. 92–93.

7 O. Janelidze, The Democratic Republic of Georgia 1918–21, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2018, 
nr 1.
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rosyjscy plądrowali domostwa. Kluczowa zatem była walka z anarchią i przeciwdzia-
łanie agenturze bolszewickiej podburzającej ludność do zamieszek. Podłożem, które 
sprzyjało komunistycznej propagandzie, był wspomniany głęboki kryzys ekonomiczny 
i zubożenie ludności. Rozwojowi anarchii i antyrządowych wystąpień sprzyjał też 
element kryminalny i masowa dezercja z gruzińskiej armii8.

W takich realiach w ciągu 2 lat i 9 miesięcy (tyle czasu istniała Pierwsza Repub-
lika) próbowano bez jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej naprędce stworzyć państwo 
i odbudować naród, a tym samym udowodnić światu swoje prawo do samostanowienia. 
Mimo ogromnych przeszkód rządy gruzińskich socjaldemokratów stworzyły atrakcyjną 
alternatywę ideową, której sukces realnie zagrażał bolszewizmowi. Zanim jednak doszło 
do walk z bolszewikami, armia gruzińska musiała stawić czoła wojskom ormiańskim, 
oddziałom gen. Denikina oraz armii tureckiej. Młode państwo walczyło również o uzna-
nie na arenie międzynarodowej, neutralizując chociażby wydźwięk antygruzińskiej 
propagandy „białych” Rosjan, przedstawiającej reformy i starania socjaldemokratów 
jako rządy samych bolszewików.

Zapisy posiedzeń Konstytuanty są bez wątpienia ważnym źródłem do historii po-
litycznej Gruzji, a także dla analizy rządów partii socjaldemokratycznej (jej decyzji, 
stosunku do poszczególnych wydarzeń, relacji z opozycją itd.). Należy je brać pod 
uwagę, podejmując się rzeczowej oceny rządów Pierwszej Republiki.

Demokratyczna Republika Gruzji była pierwszym socjaldemokratycznym krajem 
w Europie. Państwo przyjęło republikańską formułę i parlamentarny system rządów 
z premierem jako głową państwa. Najwyższe ciało ustawodawcze – Zgromadzenie 
Konstytucyjne, tworzyło 130 deputowanych (w tym 5 kobiet oraz przedstawiciele 
8 mniejszości narodowych) reprezentujących wszystkie warstwy społeczne i 6 par-
tii politycznych. Większość (99 osób) w Konstytuancie stanowili socjaldemokraci/
mienszewicy, natomiast pozostałe mandaty zdobyli: socjal-federaliści (10), narodowi 
demokraci (9), socjal-rewolucjoniści (6), ormiański Dasznakcutjun (3), partia posiadaczy 
ziemskich (2), bezpartyjni (1). Posiedzenia Konstytuanty odbywały się od 12 marca 
1919 r. do 17 marca 1921 r.9 Od lutego 1921 r. w posiedzeniach plenarnych brało udział 
już tylko siedmioosobowe Prezydium Konstytuanty (część deputowanych zgłosiła się 
na ochotnika do walki z wojskami bolszewickimi). Ostatnie posiedzenia odbyły się 
w Kutaisi i Batumi, już w kraju opanowanym przez bolszewików, tuż przed udaniem 
się legalnego rządu Gruzji na uchodźstwo.

Uwieńczeniem dwuletniej działalności Konstytuanty było zatwierdzenie w lutym 
1921 r. pierwszej gruzińskiej konstytucji. Ten najwyższy akt prawny wprowadzał wiele 
nowoczesnych rozwiązań: instytucje referendum i ławy przysięgłych, wolność słowa, 
równe prawa wyborcze dla obywateli powyżej 20. roku życia, wolność związków 
zawodowych, zapewniał ochronę praw pracowniczych, praw mniejszości etnicznych 
i religijnych, znosił karę śmierci, wprowadzał rozdział państwa i Kościoła10. Mimo 

8 Mimo ogromnych nakładów na armię (20 proc. budżetu) warunki służby wojskowej były bar-
dzo trudne. D. Silakadze, Problem dezercji w regularnej armii Pierwszej Republiki Gruzji (1918–1921) 
[w:] Prace Instytutu Historii Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, t. II, Tbilisi 2011.

9 Datę 12 marca jako dzień inauguracji Konstytuanty wybrano w związku z upadkiem caratu w 1917 r. 
W Pierwszej Republice 12 marca był dniem wolnym od pracy.

10 G. Papuashvili, The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georiga: looking back after 
ninety years, „European Public Law” 2012, vol. 18, issue 2.
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że konstytucja – oparta na wzorcach zaczerpniętych z krajów zachodnich – nie zdą-
żyła wejść w życie, była swoistą manifestacją europejskich dążeń gruzińskiej elity 
politycznej.

W 1918 r. utworzono Radę Narodową i rząd tymczasowy oraz zaczęto tworzyć 
organy bezpieczeństwa i własną armię11. Rok wcześniej udało się odzyskać autokefalię 
Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Wśród osiągnięć tego czasu wymienia się refor-
mę oświaty, m.in. powołano pierwszy gruziński uniwersytet, a liczba szkół zwiększyła 
się o przeszło sto procent. Sukcesem były również zmiany w rolnictwie przyznające 
ziemię chłopom oraz sprawnie działający system samorządów terytorialnych.

W 1919 r., w atmosferze niepewności, odbyły się wybory do Konstytuanty, a wkrótce 
potem jej pierwsze posiedzenia. Nowy parlament zatwierdził skład rządu oraz przyjęty 
rok wcześniej akt niepodległości. Jednocześnie trwały gruzińskie starania o uzyskanie 
pomocy militarnej do walki z bolszewicką rewolucją oraz o uznanie międzynarodowe12. 
(Właśnie ta kwestia cieszy się szczególnym zainteresowaniem polskich historyków13, 
tuż obok tematu gruzińskich oficerów kontraktowych służących w Wojsku Polskim. 
Badacze zachodni częściej natomiast zajmują się specyfiką gruzińskiej socjaldemokra-
cji i proponowanymi przez nią nowoczesnymi rozwiązaniami14). Bolszewicka aneksja 
Gruzji nastąpiła w momencie, gdy państwo to było już bytem ukształtowanym, z za-
twierdzoną konstytucją i uznaniem międzynarodowym.

Data wydania omawianej tu publikacji jest w dwójnasób symboliczna. Udostępnienie 
szerszemu ogółowi zapisów obrad ciała ustawodawczego wybranego w pierwszych 
demokratycznych wyborach w historii tego kraju wydaje się daleko spóźnione. Dopiero 
zbliżające się obchody setnej rocznicy ogłoszenia niepodległości przyniosły mobilizację 
gruzińskich historyków15. W tym miejscu warto nakreślić szerszy kontekst postrzegania 
omawianego okresu we współczesnej Gruzji, jak również polityczne uwarunkowania 
gruzińskiej historiografii.

Maszyna propagandy antymienszewickiej ruszyła wkrótce po zajęciu Gruzji przez 
bolszewików. Partię socjaldemokratyczną w tym czasie zdelegalizowano, a temat 
Pierwszej Republiki podlegał swoistej tabuizacji i autocenzurze. O mienszewikach 
nie można było mówić inaczej niż jako o zdrajcach rewolucji, a o sowietyzacji Gruzji 
inaczej niż jako o dobrowolnym przyłączeniu się do republiki rad. W oficjalnym prze-
kazie socjaldemokraci tworzyli burżuazyjno-nacjonalistyczny rząd, który doprowadził 
kraj do ruiny gospodarczej, brutalnie uciskał ludność i zerwał „braterską więź” z na-

11 D. Silakadze, Matierialnoje położenije gruzinskoj armii pieried wojnoj s bolszewickoj Rossijej 
1921g., „Nowy Prometeusz” 2015, nr 7.

12 Pierwsze Gruzję uznały dwa państwa: Turcja (1918) i Niemcy (1920). Kraje Ententy uznały Gru-
zję 26 I 1921 r., w momencie, gdy była ona już jedyną niepodległą republiką na Zakaukaziu i tuż przed 
wkroczeniem bolszewików na jej terytorium, Polska zaś – 28 I 1921 r.

13 W. Materski, Georgia Rediviva: Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918–
1921, Warszawa 1994; P. Olszewski, Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918–1921, 
Piotrków Trybunalski 2001.

14 S.F. Jones, Socialism in Georgian Colors: The European Road to Social Democracy, 1883–1917, 
London 2005; E. Lee, The Experiment: Georgia’s Forgotten Revolution 1918–1921, London 2017.

15 Opublikowano wówczas m.in.: The First Republic of Georgia: materials of the Georgian Natio-
nal Archive, ed. B. Kobakhidze, D. Silakadze, A. Vacharadze, Tbilisi 2019 (wyd. gruz./ang.); Demokra-
tyczna Republika Gruzji (1918–1921): encyklopedia, oprac. T. Ataneliszwili, G. Astamadze, M. Bakh-
tadze i inni, Tbilisi 2018 (wyd. gruz.); Noe Ramishvili: album, oprac. D. Silakadze, I. Iremadze, Tbilisi 
2018 (wyd. gruz./ang./franc.)
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rodem rosyjskim. W wyniku protestów robotniczych gruzińscy bolszewicy z pomocą 
11. Armii zdołali obalić skompromitowany rząd i ustanowili władzę sowiecką16. Próby 
snucia alternatywnej narracji były karane17, nie było też mowy o rzetelnych badaniach 
historycznych (część archiwaliów udało się wywieźć w 1921 r. za granicę, a część 
bolszewicy utajnili lub zniszczyli)18.

Zainteresowanie społeczeństwa i naukowców omawianym okresem pojawiło się 
w latach osiemdziesiątych19, na fali pierestrojki i rozbudzonych uczuć narodowych. 
Nawet na łamach gazety „Komunisti”, organu gruzińskiej partii komunistycznej, za-
częto negować legalność sowietyzacji Gruzji20. To samo czasopismo opublikowało 
tekst traktatu gruzińsko-sowieckiego z 1920 r., w którym bolszewicka Rosja uznała 
niepodległość Gruzji21. Jeszcze w 1990 r. w kinach zorganizowano premierę gruzińskiej 
kroniki filmowej z lat 1919–1921. Rok później – po ogłoszeniu niepodległości – kronika 
pojawiła się na ekranach gruzińskich telewizorów22. Nawoływano wówczas do odzyska-
nia narodowej historii i przywrócono pamięci historię zbrojnego, antybolszewickiego 
oporu. Po sześćdziesięciu latach pierwsza demokratyczna Republika Gruzji stała się 
źródłem legitymizacji niepodległościowych dążeń Gruzinów.

Wkrótce oficjalnie zrehabilitowano Pierwszą Republikę, a do narodowego panteonu 
trafili niektórzy jej przywódcy. Początkowo przywrócono nawet pierwszą konstytucję. 
Co więcej, preambuła nowego najwyższego aktu prawnego – zatwierdzonego w 1995 r. –  
odwoływała się do historycznego dziedzictwa ustawy zasadniczej z 1921 r. Uznano 
również flagę państwową Pierwszej Republiki za flagę Gruzji (obowiązywała do 2004 r.),  
a 26 maja ponownie stał się świętem narodowym.

Mimo to – z punktu widzenia historiografii, ale też gruzińskiej świadomości histo-
rycznej – Pierwsza Republika pozostawała niemal białą plamą23. Chociaż historykom 
zdarzało się mówić o narodowym posłannictwie pierwszego gruzińskiego rządu24, 
 wyzwaniem okazało się uwolnienie z ideologicznych okowów historiografii sowiec- 
kiej25. Cały czas pokutował brak wiedzy, z jednej strony zabarwiony  propagandą ko-

16 M. Toria, The Soviet occupation of Georgia in 1921 and the Russian–Georgian war of August 
2008: historical analogy as a memory project [w:] The Making of Modern Georgia: The First Georgian 
Republic and its Successors, ed. S.F. Jones, London–New York 2014.

17 Przypadek Ushangi Sidamonidze, którego pozbawiono stopnia naukowego i zmuszono do złoże-
nia samokrytyki przed partią za publikację pt. Historiografia ruchu burżuazyjno-demokratycznego i zwy-
cięstwa rewolucji socjalistycznej w Gruzji, 1917–21 (Tbilisi 1971), podano za: Soviet denounces histo-
rical study, „The New York Times”, 14 V 1972.

18 Zbiory przechowywane we Francji i w Stanach Zjednoczonych trafiły do Archiwum Narodowego 
Gruzji ok. 2000 r., jednak udostępniono je dopiero kilkanaście lat później. Szerzej o losach archiwaliów 
gruzińskich z lat 1917–1921 zob. I. Khvadagiani, Archives: Georgia’s chaotic memory, 28 III 2019 r., 
www.civil.ge/archives/278155 (dostęp 11 XII 2020 r.).

19 L. Kapitanovi, 1989: Change of memory, Tbilisi 2019, https://ge.boell.org/en/2019/07/04/1989-
-change-memory (dostęp 11 XII 2020 r.).

20 M. Toria, op. cit.
21 L. Kapitanovi, op. cit.
22 G. Gvakharia, Gruzini świętują dzień niepodległości: wspomnienie, 26 V 2003 r., https://www.ra-

diotavisupleba.ge (dostęp 11 XII 2020 r.).
23 Q and A: Why are Georgians still suspicious of the First Republic?, 21 VII 2018 r., https://civil.

ge/archives/246979 (dostęp 11 XII 2020 r.).
24 M. Toria, op. cit.
25 N. Chikovani, The Georgian historical narrative: From pre-Soviet to post-Soviet nationalism, „Dy-

namics of Asymmetric Conflict” 2012, vol. 5, no. 2.
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munistyczną, a z drugiej nacechowany mesjanistycznym dyskursem ruchu narodowo-
-demokratycznego. Na fali publikowanych wspomnień narodowych demokratów uwi-
doczniła się (rozwijana po 1921 r., na emigracji) krytyka mienszewików, zarzucająca 
im utworzenie państwa słabego, nazbyt łatwą utratę kontroli nad terytorium, a nawet 
zdradę i rusofilię.

W warunkach politycznego chaosu, wojen domowych i kryzysu ekonomicznego 
lat dziewięćdziesiątych nie było miejsca na rzetelną i naukową reinterpretację historii. 
Sytuacja zmieniła się dopiero w okresie rządów Micheila Saakaszwilego26, który czę-
sto odnosił się do historii i nawoływał do dekomunizacji27. Hasła nośne w oficjalnym 
dyskursie w niewielkim stopniu przełożyły się na spójne działania państwa, wspiera-
jące tworzenie nowoczesnej i niezależnej historiografii. Mimo że historycy wrócili do 
badań archiwalnych (udostępniono m.in. zbiory archiwum KGB), do dziś gruzińskie 
podręczniki przedstawiają zniekształcony obraz Pierwszej Republiki28.

Jeśli rządy Saakaszwilego uznać za okres, który przyniósł największe nadzieje na 
głębokie reformy mające wpływ na edukację i historiografię, to warto przyjrzeć mu się 
nieco bliżej. O ówczesnych zapatrywaniach elit politycznych na historię wiele mówią ich 
decyzje w sferze symbolicznej29. Saakaszwili inaugurował swoją prezydenturę, znosząc 
godło i flagę państwową, które ustanowiono wcześniej za symboliką Pierwszej Repub-
liki. W ich miejsce wprowadził symbole nawiązujące do średniowiecznego „złotego 
wieku” historii Gruzji: flagę z okresu wojen krzyżowych oraz godło korespondujące 
z herbem królewskiego rodu Bagrationów. Prezydent Saakaszwili kreował siebie na 
odnowiciela Gruzji, budującego ją niemalże od nowa, czemu towarzyszyła kreacja 
założycielskiego mitu „rewolucji róż”, swoistego dnia narodzin nowego państwa (23 li-
stopada 2003 r.)30.

Wyraźnie potępiono okres sowiecki, zakazano symboli komunistycznych, mani-
festacyjnie burzono pomniki zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, usuwano 
pomniki Stalina31. Otwarto Muzeum Okupacji Sowieckiej, a 25 lutego (data zajęcia 
Gruzji przez bolszewików w 1921 r.) ustanowiono dniem pamięci narodowej. Centralną 
narracją stało się przedstawianie Rosji jako odwiecznego okupanta i agresora, co stało 
się szczególnie uprawnione po wojnie sierpniowej 2008 r.32

Polityka historyczna prezydenta Saakaszwilego najczęściej nawiązywała do na wpół 
mitologicznych bohaterów i wydarzeń z okresu średniowiecznej Iberii. Stosunek elity 
politycznej do Pierwszej Republiki był ambiwalentny: z jednej strony jako ta, która 
wybrała Europę, dostarczała potrzebnej legitymizacji dla jej prozachodnich dążeń, 

26 Micheil Saakaszwili objął rządy w wyniku pokojowej „rewolucji róż” (listopad 2003), która oba-
liła skompromitowanego Eduarda Szewardnadze. Był prezydentem Gruzji od stycznia 2004 r. do listo-
pada 2013 r. (przez dwie kadencje). Reprezentował Zjednoczony Ruch Narodowy, który był partią rzą-
dzącą w latach 2004–2012.

27 D. Zadura, Georgia’s memory of communism: (interview), „New Eastern Europe” 2017, no. 3/4.
28 Analiza obowiązujących podręczników, wydanych w 2012 r., za: Georgian history textbooks still 

preach Soviet propaganda, 20 III 2020 r., https://civil.ge/archives/340653 (dostęp 11 XII 2020 r.).
29 D. Zadura, Polityka symboliczna w Gruzji wobec działań politycznych po rewolucji róż [w:] Re-

gion Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008.
30 M. Toria, op. cit.
31 W 2009 r. zburzono pomnik żołnierzy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Kutaisi. Na jego miejscu 

zbudowano nowy budynek parlamentu. Największy pomnik Stalina – w Gori – rozebrano w 2010 r.
32 M. Toria, op. cit.
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a z drugiej – chociaż 26 maja pozostał rocznicą odzyskania niepodległości, to przez 
wiele lat tej dacie nie towarzyszyło większe zainteresowanie Pierwszą Republiką. 
Jednak szczególnym szacunkiem zaczęto otaczać tzw. junkrów, czyli młodych kade-
tów tbiliskiej szkoły podchorążych, którzy w 1921 r. wzięli udział w obronie stolicy33. 
Dużym poważaniem cieszył się Ekwtime Takaiszwili34, historyk, który na polecenie 
rządu mienszewickiego przetransportował najcenniejsze gruzińskie dzieła sztuki na 
Zachód. Dzięki niemu skarb narodowy przetrwał nienaruszony, by potem wrócić 
do kraju. Jedną z niewielu postaci związanych z Pierwszą Republiką, do której elita 
polityczna niepodległej Gruzji odnosiła się pozytywnie, był Kakuca Czolokaszwili35 – 
bohater i przywódca powstania antybolszewickiego 1924 r.36 W 2005 r. zorganizowano 
uroczysty pochówek jego sprowadzonych z Francji szczątków. Ponieważ za sprawą 
ruchów dysydenckich lat osiemdziesiątych stał się on postacią popularną, wykorzy-
stano go jako symbol walki z rosyjskim okupantem37. Wymienione postacie okazały 
się w zasadzie wyjątkami, gdyż rządzący nie identyfikowali się szerzej z przywódcami 
politycznymi Pierwszej Republiki. Co więcej, Saakaszwili rządowi Pierwszej Republiki 
przypisywał brak patriotyzmu i tchórzostwo oraz uważał, że w 1921 r. Tbilisi porzuco-
no bez walki. Jak twierdzą zachodni kartwelolodzy, nowe gruzińskie elity nie mogły 
pogodzić się z marksistowską proweniencją przywódców pierwszego niezależnego 
państwa gruzińskiego38. Łatwo było zarzucić brak patriotyzmu mienszewikom, dla 
których niepodległość stała się wartością naczelną nie w wyniku przyjętej ideologii, 
lecz w drodze politycznej ewolucji.

Z perspektywy społeczeństwa postkomunistycznego, ogarniętego narodowym en-
tuzjazmem oraz religijnym odrodzeniem, dla reputacji Pierwszej Republiki nie bez 
znaczenia były jej relacje z Kościołem. Twardy rozdział państwa i Kościoła w 1919 r. 
był pomysłem iście rewolucyjnym39. Taki model relacji nawet dziś, sto lat później, byłby 
w Gruzji niemożliwy do przeforsowania. Niektórzy twierdzą, że w odrodzonej Gruzji 
miejsce ideologii sowieckiej zajęło prawosławie40.

Zwolennicy utrzymania uprzywilejowanej pozycji Kościoła prawosławnego postrze-
gają elitę Pierwszej Republiki jako nihilistów, którzy zapoczątkowali dzieło zniszczenia, 
niedługo później kontynuowane przez bolszewików. W ich optyce rozbicie symbiozy 
państwa i Cerkwi oznaczało uderzenie w podstawę gruzińskiej tożsamości, a osłabienie 

33 Część z nich niedługo później przybyła do Polski i służyła w WP jako oficerowie kontraktowi.
34 Ekvtime Takaishvili (1863–1953) – członek Konstytuanty z ramienia narodowych demokratów, 

w 2002 r. kanonizowany przez Gruziński Kościół Prawosławny.
35 Kakutsa Cholokashvili (1888–1930) – oficer ochotniczej Gwardii Ludowej niepodległej Gruzji, 

w 1917 r. wstąpił do partii narodowych demokratów, po 1921 r. dowodził podziemiem zbrojnym, po po-
rażce powstania narodowego wyemigrował do Francji, gdzie zmarł na gruźlicę.

36 W. Materski, Powstanie narodowowyzwoleńcze 1924 r. w Gruzji, „Studia z Dziejów Rosji i Euro-
py Środkowo-Wschodniej” 1999, t. 34.

37 Pozytywnie odniesiono się również do innych dowódców wojskowych Pierwszej Republiki, ta-
kich jak Kote Abkhazi oraz gen. Giorgi Mazniashvili. Obaj zginęli w wyniku sowieckich represji.

38 Q and A: Why are Georgians still suspicious of the First Republic?…
39 Konstytucja gwarantowała wolność sumienia, naukę religii usunięto ze szkół, państwo odmówi-

ło finansowego wsparcia Kościoła gruzińskiego, miało również dochodzić do konfiskaty kościelnej zie-
mi i mienia.

40 E. Gavashelishvili, Anty-Modern and Anti-Globalist Tendencies in the Georgian Orthodox Church, 
„Identity Studies” 2012, vol. 4.
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Kościoła było torowaniem drogi dla zwycięstwa komunistów41. Z takiego punktu widze-
nia rozdział państwa i Kościoła to rozwiązanie antynarodowe. Rzecznicy pozytywnego 
odwołania się do Pierwszej Republiki to często jednocześnie zwolennicy europeizacji, 
którzy w Kościele widzą przeszkodę w politycznej i społecznej modernizacji kraju42. 
Te dwa światopoglądy ścierają się w Gruzji do dziś43.

Zgodnie z silną prozachodnią orientacją po 2004 r. starano się dowodzić naturalności 
demokratycznej i europejskiej ścieżki Gruzji. Odwoływano się do antycznych korzeni, 
historii chrześcijaństwa oraz krótkiego, ale jakże ważnego doświadczenia demokracji 
Pierwszej Republiki. Jednocześnie podkreślano, jak brutalnie zostało ono przerwane 
przez bolszewicki najazd. Za postać mającą uosabiać gruzińskie tradycje demokracji nie 
wybrano jednak żadnego spośród mienszewickich przywódców Pierwszej Republiki, 
lecz Eliasza Czawczawadze44, uznawanego za prekursora gruzińskiej partii narodowo-
-demokratycznej45. To pod jego portretem w nowym Pałacu Prezydenckim Saakaszwili 
fotografował się z wszystkimi goszczącymi w Tbilisi przywódcami świata.

W panteonie bohaterów narodowych Eliasz Czawczawadze zajmuje wysokie miejsce. 
Wybór tej postaci jako symbolu „ojca narodu” i gruzińskiej państwowości był ruchem 
bardzo celnym, nikt bowiem nie jednoczy Gruzinów skuteczniej. Żaden z przywódców 
Pierwszej Republiki nie charakteryzował się wówczas takim symbolicznym poten-
cjałem. Nie mieli go również zapomniani posłowie Konstytuanty. Jak się okazało po 
prześledzeniu ich losów, większość tych, którzy pozostali w Gruzji, dotknęły represje: 
byli więzieni, zsyłani i mordowani46. Tych, którzy przetrwali lata dwudzieste, dosięgła 
„wielka czystka” okresu 1937–1938. Miejsca „pochówku” skazanych na śmierć do dziś 
pozostają nieznane. Ich nazwiska na wiele lat wymazano z historii.

Społeczeństwo gruzińskie do niedawna nie miało wielu pozytywnych skojarzeń 
z Pierwszą Republiką. Stan ten próbuje zmienić nowe pokolenie historyków47. Widoczne 
są próby reinterpretacji dziejów niepodległej, republikańskiej Gruzji, tak by z symbolu 
porażki i utraconej szansy stała się inspiracją i odniesieniem dla rozważań o współczes-
nym państwie. Coraz częściej w gruzińskim dyskursie publicznym Pierwsza Republika 
pojawia się w pozytywnym kontekście. Mówi się o „założycielskim doświadczeniu 
gruzińskiego parlamentaryzmu”, chwali się ówczesną kulturę debaty politycznej, a za-
pomnianych przywódców przedstawia jako mężów stanu. Współczesną Gruzję ogłasza 
się prawnym sukcesorem Pierwszej Republiki, a obchody stulecia niepodległości wy-
korzystuje wizerunkowo na arenie międzynarodowej. Również na forum wewnętrznym 

41 D. Gegenava, Church–state relations in the Democratic Republic of Georgia (1918–1921), „Stu-
dia z Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 21.

42 S. Minesashvili, The Orthodox Church in the democratization process in Georgia: hindrance or 
support?, „Caucasus Analytical Digest” 2017, no. 97; E. Gavashelishvili, op. cit.

43 D. Zadura, Liberalna demokracja i prawosławny dżihad, 21 IX 2010 r., http://www.psz.pl//124-
-polityka/diana-zadura-liberalna-demokracja-i-prawoslawny-dzihad-w-gruzji (dostęp 11 XII 2020 r.).

44 Ilia Chavchavadze (1837–1907) – pisarz, lider ruchu odrodzenia narodowego, wydawca najważ-
niejszej gruzińskojęzycznej gazety okresu carskiego, zamordowany, w 1987 r. uznany świętym Kościo-
ła gruzińskiego i męczennikiem sprawy narodowej, o jego zabójstwo oskarżano socjaldemokratów.

45 Zjednoczony Ruch Narodowy, z którym związany był Micheil Saakaszwili, odwołuje się do tra-
dycji narodowo-demokratycznej.

46 Biografie deputowanych zebrano w: I. Khvadagiani, The Constituent Assembly of Georgia: memorial  
album, Tbilisi 2016 (wyd. gruz.).

47 R. Gente, Georgia’s new generation of historians: seeking democracy’s past, 23 VIII 2018 r., https://
civil.ge/archives/250000 (dostęp 11 XII 2020 r.).



353

R
ec

en
zje i o

m
ó

w
ien

ia
Recenzje i omówienia

jubileusz służy wzmocnieniu narracji i dążeń prozachodnich. Zwraca się także uwagę 
na paralele między postkolonialnymi rządami Gruzji początku XX i XXI w. Dwa razy 
w ciągu stu lat Gruzja zmuszona była budować swoją państwowość od zera, mając 
podobne dążenia, uwarunkowania i wyzwania. Podobnie jak wówczas, tak i dzisiaj, 
Gruzja wyłoniła się jako kraj postkolonialny z upadłego imperium i szybko stała się 
pionierem demokracji w regionie.

Bliższe spojrzenie na dorobek Pierwszej Republiki skłania badaczy do wniosku, 
że rządy socjaldemokratów były w istocie bardziej demokratyczne niż socjalistyczne, 
a pierwotna fascynacja marksizmem i związane z tym priorytety uległy zmianie, gdy 
okazało się (wobec rewolucji bolszewickiej i zagrożenia tureckiego), że tylko niepod-
ległość może zapewnić Gruzinom przetrwanie48.

Można mieć wrażenie, że pod wpływem niewielkiej grupy bardzo aktywnych pub-
licznie badaczy zaczyna się kształtować oddolna polityka pamięci, która może okazać 
się dobrą bazą dla poszukujących gruzińskiej tożsamości49.

Po latach deputowany do Konstytuanty Ekwtime Takaiszwili mówił: „Jakiego zdania 
nie bylibyśmy o okresie naszej niepodległości, jakkolwiek krytycznie byśmy oceniali 
wszystko, co się wówczas wydarzyło, zajmuje on ważne miejsce w naszej historii. 
Pamiętamy tylko uchybienia i błędy, a nie szukamy dobrych stron. Chociażby jedna, 
którą warto wspomnieć, to ta, że wszystkie ludy gruzińskiego pochodzenia […] wy-
stąpiły na arenie międzynarodowej jako zjednoczony naród. Takie zjednoczenie nie 
miało miejsca w historii Gruzji od XIII wieku. Ciężka praca naszej inteligencji drugiej 
połowy XIX wieku osiągnęła swój cel: stworzyliśmy naród, ukształtowaliśmy swoją 
tożsamość i wybraliśmy jedność”50.

Diana Zadura 
ORCID: 0000-0001-8869-3179

48 B. Kobakhidze, From international revolution to a national state – the case of Georgian social 
democracy (1917–1921), 31 VII 2017 r., https://ge.boell.org/en/2017/07/31/international-revolution-na-
tional-state-case-georgian-social-democracy-1917-1921 (dostęp 11 XII 2020 r.).

49 Idem, Why do I like the First Republic?, 26 V 2018 r., https://netgazeti.ge/news/280440 (dostęp 
11 XII 2020 r.).

50 Słowa wypowiedziane w 1939 r. podczas zjazdu gruzińskiej emigracji politycznej we Francji, 
przytoczone we wstępie do omawianej publikacji. Zob. Zgromadzenie Konstytucyjne Gruzji: protokoły 
posiedzeń, t. I, red. I. Iakobashvili, M. Khositashvili, E. Jgerenaia, Tbilisi 2019, s. 14.
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Polonaises aux champs. Lettres de femmes 
immigrées dans les campagnes françasises  
(1930–1935), Sylvie Aprile, Maryla Laurent, Janine 
Ponty (dir), Elżbieta Łątka, Monika Salmon-Siama, 
Paris 2015, ss. 281

Edycja listów młodych polskich kobiet pracujących na 
roli we Francji w okresie międzywojennym pt. Po-
lonaises aux champs. Lettres de femmes immigrées 

dans les campagnes françasises (1930–1935) jest owocem 
wieloletnich żmudnych kwerend archiwalnych i analiz prowa-
dzonych przez zespół naukowy pod egidą najbardziej uznanej 
nad Sekwaną badaczki dziejów polskiej diaspory we Francji 
prof. Janine Ponty. Razem z nią współpracowały: prof. Uni-
versité de Lille III i Institut de Recherches Historiques du 
Septentrion Sylvie Aprile – koncentrująca swoje badania na 
temacie migracji w Europie XIX/XX w., specjalistka i tłu-
maczka literatury polskiej prof. Université de Lille III Maryla Laurent-Zielińska oraz 
wykładowczynie i tłumaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Université de Lille III: 
Elżbieta Łątka i Monika Salmon-Siama1.

Na wagę tej korespondencji jako źródła historycznego do dziejów polskiej emigracji 
zwrócił uwagę Sylvie Aprile historyk i badacz problematyki migracyjnej we Francji 
Philippe Rygiel, kiedy ta rozpoczynała współpracę z naukowcami z Université de Tours 
nad zagadnieniem historii i pamięci o migracjach w regionie Centre (s. 9).

W książce opublikowano 131 listów ułożonych w porządku alfabetycznym według 
nazwisk autorek (s. 94–197). Kobiety pracowały na początku lat trzydziestych ubieg- 
łego wieku w gospodarstwach rolnych (aux champs) w departamencie Indre-et-Loire 
w regionie Centre-Val-de Loire, a pisane przez nie listy powstały między 1931 a 1935 r. 
Adresowane one były do Julie Duval – urzędniczki departamentalnej Comité d’aide 
et de protection départemental des femmes immigrantes (Komitet ds. Pomocy i Opieki 
nad Kobietami Imigrantkami powołany przez Ministerstwo Rolnictwa Francji). Dzięki 
jej notatkom zachowanym w dossier wiemy, że kobiety przybyły do Francji z terenów 
Małopolski, Galicji Wschodniej, okolic Łodzi i Wielunia.

Tysiąc trzysta listów polskich kobiet adresowanych do Duval przechowywanych 
jest w zasobie archiwalnym Archives Départementales d’Indre-et-Loire w Tours. Skla-
syfikowane są one w inwentarzu od sygn. ADIL, 10 M 117 do sygn. ADIL, 10 M 124 
oraz ADIL, 10 M 131 w formie dossier (teczek) ułożonych alfabetycznie według na-
zwisk. W wymienionych jednostkach zawarte są dokumenty kobiet, których nazwiska 
zaczynały się od liter pierwszej połowy alfabetu. Natomiast pod sygn. ADIL, 10 M 131 

1 Edycja dostępna jest na stronie internetowej Polonijnej Biblioteki Cyfrowej: http://www.pbc.
uw.edu.pl/10843/ (dostęp 26 V 2020 r.).
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znajdują się dossier robotnic ciężko chorych, zmarłych lub tych, które opuściły depar-
tament Indre-et-Loire (przynajmniej kilka z nich zaczyna się od litery „M”). Jak podaje 
Laurent, w tej jednostce brakuje przeszło połowy teczek założonych przez Duval, gdyż 
są oznakowane nazwiskami rodowymi zaczynającymi się od ostatnich liter alfabetu.

Autorki omawianej edycji po analizie całości zgromadzonego w archiwum materiału 
wybrały i przetłumaczyły 131 listów z 1300 tam przechowywanych. Porządek w dossier 
został zaproponowany przez Duval. Nadała mu układ alfabetyczny i do każdej teczki 
– oprócz omawianych listów – włączała dokumenty administracyjne, korespondencję 
z lekarzami oraz pracodawcami. Jak podkreśla Aprile, z racji pełnionego stanowiska 
Duval była zobowiązana także do opieki nad kobietami pracującymi w gospodarstwach, 
pochodzącymi z Jugosławii i Czechosłowacji. Najwięcej jednak uwagi i troski poświę-
cała Polkom, gdyż lepiej rozumiała ich mentalność i potrzeby. O skali i istocie pracy 
świadczy liczba otrzymywanych listów od zdesperowanych emigrantek. Z ustaleń Aprile 
wynika, że Duval w 1934 r. dostała 1592 listy, natomiast sama wysłała ich 1601. Dzięki 
jej skrupulatnej pracy pozostały niezwykle ważne materiały dokumentujące trudną 
i smutną codzienność polskich robotnic we Francji.

Edycja listów została poprzedzona czterema artykułami wprowadzającymi. W pierw-
szym z nich pt. Auteures de leurs vies Sylvie Aprile (s. 9–28) zaczyna od krótkiego 
rysu historiograficznego i metodologicznego na temat wykorzystania listu jako źródła 
historycznego w badaniach migracyjnych, których pionierami na początku XX w. 
byli naukowcy w Stanach Zjednoczonych. Przedstawia także stan badań nad historią 
robotników rolnych we Francji. Kontekst historyczny oraz regulacje prawne dotyczą-
ce imigrantów we Francji na przełomie XIX/XX w. omówiła Janine Ponty w drugim 
rozdziale – Une immigration très encadrée (s. 29–41). Autorka dużo uwagi poświęciła 
zarządzeniom i wytycznym administracyjnym, które obowiązywały młode polskie rol-
niczki przybyłe na ziemie Gallów w dwudziestoleciu międzywojennym. Z kolei rozdział 
Chère Madame et Notre Maman Elżbiety Łątki (s. 51–76) jest poświęcony analizie 
językowej listów oraz problemom metodologicznym związanym z ich tłumaczeniem. 
Natomiast Maryla Laurent w rozdziale Choix de lettres traduites (s. 91–93) wyjaśniła 
i omówiła kryteria wyboru listów.

Całość publikacji, po zamieszczonych listach, zamykają rozdziały: piąty – Une 
histoire d’infanticide (s. 199–205), szósty – Reconstitution épistolaire (s. 209–227) 
i siódmy – Une intelectuelle en action (s. 235–257), wszystkie autorstwa Maryli Laurent 
i Moniki Salmon-Siamy. Laurent opisała wstrząsającą historię aresztowanej polskiej 
robotnicy za zabicie niemowlęcia i skazanej przez Sąd Karny w Blois na dwa miesiące 
więzienia w zawieszeniu. Natomiast Salmon-Siama na podstawie listów polskich imi-
grantek przedstawiła ich portret psychologiczny. Kobiety, rozdarte emocjonalnie między 
krajem macierzystym a krajem osiedlenia, żyły w izolacji z powodu braku znajomości 
języka i obyczajów. Strach i niepewność przeplatały się z nadzieją i marzeniami o po-
prawie sytuacji materialnej, które niestety bardzo szybko weryfikowała rzeczywistość. 
W ostatnim rozdziale Laurent przybliża sylwetkę adresatki listów. Z myślą o francuskim 
czytelniku, autorki we wstępnych artykułach opisały wydarzenia na tle dziejów ziem 
polskich, ich kultury i tradycji przełomu XIX/XX w., co niewątpliwie ułatwi zrozu-
mienie treści listów.

Książka wzbogacona jest zdjęciami kobiet i skanami ich listów, formularzy po-
dań o pracę, kontraktów o pracę, księgi płac, kart tożsamości, raportów inspektor 
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departamentalnej, które pochodzą z zasobu archiwalnego Archives Départementales 
d’Indre-et-Loire. Dzięki temu czytelnicy mogą lepiej zrozumieć obowiązujące ów-
cześnie uregulowania administracyjne oraz oferowane polskim kobietom warunki 
pracy w gospodarstwach francuskich. Ponadto w publikacji zamieszczono świadectwa 
Duval z 1929 r., jej zdjęcie z ok. 1940 r. oraz okładkę jej książki Contes et légendes de 
Pologne (s. 20–27, 42–49, 77–90, 206–207, 228–234, 258–271).

Każdy z listów polskich robotnic opatrzony jest skrupulatnymi notatkami Duval, 
jej podkreśleniami i adnotacjami naniesionymi na marginesie, co wskazuje, że przy-
wiązywała ona w swojej pracy dużą uwagę do sytuacji i położenia Polek. Jej adnotacje 
wskazują również, że dobrze rozumiała mentalność polskich kobiet oraz ich prosty 
sposób wysławiania się na piśmie.

W wyniku kwerendy autorek okazało się (s. 236–257), że Julie Duval była Polką. 
Urodziła się 14 września 1875 r. we Lwowie (Lemberg), jako Julia Michalina Krystyna 
Lachowicz. Była absolwentką gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca 
Jezusa (nauczanie języka francuskiego było tam na bardzo wysokim poziomie) oraz 
Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie. Potem wyjechała do Paryża, gdzie rozpo-
częła studia romanistyczne na Sorbonie. Tam – przed otrzymaniem dyplomu – 3 grudnia 
1903 r. wyszła za mąż za Francuza Maurice’a Laguirande-Duvala, urodzonego 3 grudnia 
1880 r. Po ślubie młodzi małżonkowie wyjechali do Lwowa, gdzie M. Duval, doskonale 
władający językiem polskim, otrzymał posadę lektora języka francuskiego na Uniwer-
sytecie i Politechnice Lwowskiej. W czasie Wielkiej Wojny Julie wróciła do Francji, 
gdzie uzyskała uprawnienia sanitariuszki Czerwonego Krzyża i w okresie 1914–1917 
pracowała w szpitalu w Libourne. W latach dwudziestych rozpoczęła naukę w L’École 
de l’Association des Surintendentes, a także zaliczyła szkolenie uprawniające ją do 
zatrudnienia się jako inspektor pracy. W tym czasie była również zatrudniona w Amba-
sadzie RP w Paryżu, kiedy stanowisko ambasadora zajmował Aleksander Chłapowski.

W 1930 r. pracowała na stanowisku inspektora pracy w departamencie Indre-et-Loire 
z siedzibą biura w Tours. Z racji otrzymanego wykształcenia – szczególnie w gimnazjum 
sióstr Najświętszego Serca Jezusa, w którego programie nauczania przywiązywano dużą 
wagę do losu osób biednych i wykluczonych – czytelne staje się uwrażliwienie Duval 
na potrzeby kobiet przybywających z Polski, a także to, dlaczego umiała zrozumieć 
ich zagubienie i przerażenie w obcym kulturowo kraju. Po lekturze listów nie ma też 
wątpliwości, że funkcjonowanie biura prowadzonego przez Francuzkę polskiego pocho-
dzenia, Polki odbierały jako „zrządzenie opatrzności”. Duval poświęcała im najwięcej 
swojego czasu i pomagała w gąszczu trudnych spraw administracyjnych.

Maryla Laurent napisała o niej, że jako intelektualistka – szczególnie wrażliwa na 
potrzeby prostych ludzi – dużo wymagała zarówno od siebie, jak i innych (s. 237). 
Z kolei w wywiadzie udzielonym na antenie TVP Polonia, w programie Halo Polonia, 
powiedziała o niej, że jest postacią na miarę Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie 
opieki społecznej2, ponieważ Duval pochyliła się nad losem biednych polskich kobiet, 
w duchu pracy organicznej okresu pozytywizmu.

Z dokumentów wynika, że praca Duval w Tours dobiegła końca w 1935 r. W 1939 r. 
pracowała w regionie paryskim dla jednej z filii stowarzyszenia „Praca i Odpoczynek”. 

2 Halo Polonia, TVP Polonia, emisja 28 II 2018 r., https://halopolonia.tvp.pl/35932575/28022018-
2220 (dostęp 8 XI 2019 r.).
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W czasie wojny przebywała najpierw w Nicei, a następnie przeniosła się do Rennes, 
gdzie mieszkał jej syn. W 1952 r. została pensjonariuszką Domu św. Kazimierza 
(Œuvre de Saint Casimir) przy ul. Chevaleret w 13. dzielnicy Paryża, w którym zmarła 
1 lipca 1957 r.3

Nie ulega wątpliwości, że intencją autorek omawianej edycji było zwrócenie uwagi 
na istotne kwestie (nieobecne w pamięci zbiorowej Polaków i Francuzów) związane 
z emigracją zarobkową młodych, niewykształconych kobiet do kraju Gallów w dwu-
dziestoleciu międzywojennym i ich problemami adaptacyjnymi w obcej im kulturowo 
Francji. Zamierzeniem badaczek było również wyeksponowanie listów emigrantek 
jako ważnego źródła historycznego do dziejów ruchów migracyjnych. Sylvie Apri-
le w artykule wstępnym skonstatowała, że temat migracji wewnątrz kontynentu eu-
ropejskiego nadal pozostaje poza obszarem szerszego zainteresowania naukowców. 
Dominacja badań anglo-amerykańskich skutkuje bowiem tym, że uwagę specjalistów 
przyciąga temat męskich migracji zamorskich. Podkreśliła także, że badacze problemu 
migracji lat dwudziestych ubiegłego wieku wykorzystywali korespondencję prywatną 
emigrantów raczej do celów ilustracyjnych. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że 
w listach trudne są do uchwycenia kwestie związane z ich zredagowaniem, wysłaniem 
i odbiorem przez adresata. Tak sporządzona forma korespondencji nie posiada ustalo-
nej konwencji i kodyfikacji, w przeciwieństwie do dokumentów wytworzonych przez 
administrację (np. korespondencja urzędowa, kontrakty o pracę), postrzeganych jako 
źródła wiarygodne (s. 10–11).

W polskiej historiografii, w pracach dotyczących emigracji zarobkowej nad Sekwanę 
w dwudziestoleciu międzywojennym4, kwestia wyjazdu młodych kobiet do pracy „na 
obcą ziemię” jest w zasadzie pomijana. Co więcej, temat migracji zarobkowych Polek 
do Francji w polskiej i francuskiej literaturze przedmiotu nie jest pierwszoplanową 
kwestią5. Z tej przyczyny warto zwrócić uwagę polskiemu czytelnikowi na tę bardzo 
interesującą edycję źródłową, zważywszy że w ubiegłym – 2019 r. – minęła setna rocz-
nica nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Francją oraz podpisania 
Konwencji polsko-francuskiej w przedmiocie emigracji i imigracji.

Aby lepiej zrozumieć treść zamieszczonych w publikacji listów, należy choćby 
ogólnie ukazać tło historyczne i przedstawić podstawy prawne regulujące migrację na 
linii Warszawa–Paryż po 1918 r.

Po zakończeniu I wojny światowej Polska, będąca na starym kontynencie pań-
stwem o największym przyroście naturalnym (niemal 15 proc. rocznie), zajmowała 
jedno z pierwszych miejsc w Europie wśród tzw. krajów emigracyjnych. Jednak nie 
przyczyny demograficzne zdecydowały o wysokim współczynniku emigracji – naj-
ważniejszy okazał się aspekt ekonomiczny. Przeludnienie wsi, wadliwa struktura go-
spodarstw (nadmierna liczba, zwłaszcza w Galicji, tzw. gospodarstw karłowatych) oraz 

3 Warto nadmienić, że w Domu św. Kazimierza mieszkał i zmarł Cyprian Kamil Norwid.
4 Zob. m.in.: H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa we Francji 1919–1939, Warszawa 1964; 

J. Gruszyński, Społeczność polska we Francji 1918–1978. Problemy integracyjne trzech pokoleń, War-
szawa 1981.

5 Zob. m.in.: H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…; J. Ponty, Polonais méconnus. Histoire 
des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, Paris 1988; eadem, Une intégration dif-
ficile: les Polonais en France dans le premier 20e siècle, „Vingtième Siècle. Revue d’histoire”, lipiec–
wrzesień 1985, nr 7.
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 niedorozwój przemysłu na ziemiach polskich skutkowały nazbyt wielką podażą siły 
roboczej6. Według szacunków nadwyżka ludności rolniczej w latach międzywojennych 
wahała się w granicach 3–5 mln osób. Polskie miasta nie były w stanie wchłonąć takiego 
„naddatku” siły roboczej rekrutującej się ze wsi. „Chętnych do wyjazdu było i jest dużo, 
gdyż wbrew szeroko rozpowszechnionej opinii, iż w Polsce powojennej zabraknie rąk 
do pracy, zabrakło właśnie pracy dla wielu tysięcy rąk roboczych” – zauważa w swojej 
pracy Halina Janowska7.

Rządy Polski międzywojennej nie stawiały przeszkód osobom pragnącym wyjechać. 
Wprost przeciwnie – uważano, że emigracja poprawi sytuację ekonomiczną kraju, 
osłabi frustrację osób poszukujących pracy, obniży wysoki poziom bezrobocia, a także 
uchroni górników w Polsce przed represjami niemieckiej administracji zarządzającej 
kopalniami za udział w powstaniu śląskim8.

W przypadku kontynentu europejskiego do 1939 r. Polacy najchętniej wyjeżdżali 
„za chlebem” do Francji9, która na początku XX w. stanęła przed problemem braku siły 
roboczej wobec szybkiego tempa rozwoju przemysłu górniczego i rolnictwa na północy, 
a także katastrofalnego bilansu demograficznego i gospodarczego po Wielkiej Wojnie, 
szczególnie w jej uprzemysłowionych częściach10.

Gospodarce francuskiej mogli pomóc właśnie imigranci. Paryż zwrócił zatem uwagę 
na odradzającą się Polskę, która w emigracji siły roboczej do Francji dostrzegała szansę 
na rozwiązanie własnego problemu przeludnienia i bezrobocia. Francja zaś tą drogą 
mogła pozyskać robotników rolnych i górników potrzebnych jej do odbudowy kraju11.

6 Jedną z najważniejszych przyczyn przeludnienia Rzeczypospolitej upatruje się w masowych po-
wrotach w jej granice polskich emigrantów zarobkowych ze Stanów Zjednoczonych i z Westfalii, Pola-
ków służących w armiach austriackiej, pruskiej i carskiej oraz zesłanych w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, 
a także w wysokim przyroście naturalnym. Warto dodać, że emigranci zarobkowi decydowali się opuścić 
obcą ziemię i kierując się emocjami, wrócić do odrodzonej ojczyzny, licząc, że dzięki swoim oszczęd-
nościom uda im się założyć w kraju własne gospodarstwo. „Westfalaków” (emigranci ze Śląska, Wiel-
kopolski i Prus Wschodnich, którzy na przełomie XIX i XX w. wyjechali do Zagłębia Ruhry w poszu-
kiwaniu pracy w kopalniach) do powrotu zmusił kryzys ekonomiczny w Niemczech oraz okupacja tych 
terenów przez Francję. Zob. T. Olszański, Życie tułacze, Warszawa 1957, s. 166; H. Janowska, Polska 
emigracja zarobkowa…, s. 38–40; eadem, Dwie reemigracje Polaków z Francji, „Problemy Polonii Za-
granicznej” 1964–1965, t. 4, s. 7–9; W. Wrzesiński, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922–
1939, Toruń 2005, s. 28, 40–41; J. Ponty, Polonais méconnus…, s. 39–44.

7 H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…, s. 40; J. Ponty, Polonais méconnus…, s. 43.
8 H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…, s. 39–40; J. Ponty, Polonais méconnus…, s. 44.
9 H. Janowska, Dwie reemigracje Polaków z Francji…, s. 7; W. Markiewicz, Przeobrażenia świa-

domości narodowej reemigrantów polskich z Francji, Poznań 1960, s. 70; E. Gogolewski, Obrona robot-
ników polskich we Francji i związki zawodowe w okresie międzywojennym [w:] Organizacje polonijne 
w Europie Zachodniej – współczesność i tradycje. Materiały z konferencji naukowej w dniach 2 i 3 kwiet-
nia 1987 r. w Poznaniu, red. B. Szydłowska-Ceglowa, J. Kozłowski, Poznań 1991, s. 29. Prawodawstwo 
francuskie od 1789 r. regulowało pobyt cudzoziemców, a także definiowało pojęcie „robotnika cudzo-
ziemskiego”. Szerzej o ustawodawstwie francuskim wobec cudzoziemców do 1918 r. zob. J. Ponty, Po-
lonais méconnus…, s. 2–3, 43–44; eadem, Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons, Paris 1995 
(ostatnie wydanie 2004), s. 25, 120. Teksty ustaw wraz z komentarzem historycznym w sprawie cudzo-
ziemców zob. m.in. J. Ponty, L’immigration dans les textes. France, 1789–2002, Paris 2004.

10 J.J. Becker, S. Berstein, Victoire et frustrations, 1914–1929 (seria: „Nouvelle histoire de la Fran-
ce contemporaine”, t. 12), Paris 1990, s. 148–152. H. Janowska podaje, że Francja straciła 1 mln 395 tys. 
żołnierzy. Straty wśród ludności cywilnej wynosiły ok. 50 tys. obywateli, 40 proc. zabitych stanowili ro-
botnicy rolni, a 25 proc. – przemysłowi. Niezdolnych częściowo lub całkowicie do pracy – z powodu 
odniesionych ran – było 2 mln 800 tys. H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…, s. 58.

11 J.J. Becker, S. Berstein, op. cit., s. 161–163; H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…, s. 59–60.
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Po uznaniu przez Francję 23 lutego 1919 r. niepodległości Polski12, a następnie wzno-
wieniu 4 kwietnia 1919 r. stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Paryżem13, 
przedstawiciele obu państw przystąpili do negocjacji w kwestii zawarcia bilateralnej 
umowy emigracyjnej i imigracyjnej, których finał nastąpił 3 września 1919 r. – Francja 
i Polska podpisały Konwencję polsko-francuską w przedmiocie emigracji i imigracji14. 
Umowa gwarantowała wolność emigracji i imigracji (które mogły jednak zostać ograni-
czone pod wpływem zmian gospodarczych w jednym z krajów), równość płac, ochronę 
praw socjalnych robotników w razie wypadku przy pracy, a także zapewniała odpowie-
dzialność za formalności i opiekę administracyjną kraju przyjmującego robotników15. 
Napływ wysoko wykwalifikowanych górników do francuskich kopalń zapewniło także 
podpisanie pół roku później, 5 czerwca 1920 r., porozumienia polsko-francuskiego 
w przedmiocie bezpośredniej emigracji polskich obywateli z Nadrenii i Westfalii („west-
falacy”) pracujących w tamtejszych zakładach górniczych16.

Podpisanie wzajemnych unormowań zapoczątkowało masowy napływ (le grand 
flux) Polaków na ziemię Gallów, głównie w jej północne regiony górnicze, ale także do 
gospodarstw rolnych. Według spisu ludności w 1921 r. we Francji było 46 tys. Polaków. 
W ciągu następnych dziesięciu lat liczba polskich emigrantów zwiększyła się prawie je-
denastokrotnie, z tym że ich najbardziej intensywny napływ przypadł na rok 1923 (w tym 
również z Westfalii). W 1931 r. polska społeczność we Francji liczyła 507 811 osób17.

12 AMAE, Europe 1919–1940, Série Z Pologne 1919–1940, sygn. 130, Lettre du ministre des affaires 
étrangères de la France Stephen Pichon au premier ministre i ministre des affaires étrangères de la Po-
logne Ignace Paderewski, le 23 février 1919, k. 22 (kopia).

13 AMAE, Série A, 123 SUP, sygn. 69, Lettre de créance d’envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la République française Eugène Pralon signée par le président de la République Française 
Raymond Poincaré au chef de l’État polonais Józef Piłsudski, b.d., b.p.

14 Setną rocznicę nawiązania kontaktów dyplomatycznych upamiętniła Ambasada Republiki Francus-
kiej w Warszawie (Centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Pologne, 
https://pl.ambafrance.org/Centenaire-du-retablissement-des-relations-diplomatiques-entre-la-France-et-
-la, dostęp 11 X 2019 r.). Z kolei w Muzeum Louvre-Lens w północnej Francji zostały wystawione zdję-
cia ze zbiorów Kasimira Zgoreckiego, ukazujące życie Polaków w zagłębiu węglowym północnej Francji 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Bez wątpienia temat wystawy nawiązywał do setnej rocz-
nicy podpisania polsko-francuskiej konwencji emigracyjnej i imigracyjnej (La vie des émigrés polonais 
dans le nord de la France: un trésor photographique exposé au Louvre-Lens, https://www.francetvinfo.
fr/culture/arts-expos/photographie/la-vie-des-emigres-polonais-dans-le-nord-de-la-france-un-tresor-pho-
tographique-expose-au-louvre-lens_3583411.html?fbclid=IwAR1BT3eqpMXLdgCdMi5Er_XQ1vHgj-
-t3pv_rjqhO1_rDOTDG7UGDk5QYl8w#xtor=CS2-765-%5Bfacebook%5D (dostęp 11 X 2019 r.). Na-
leży dodać, że 6 VI 2019 r. stacja radiowa France Bleu-Nord także złożyła hołd polskiej społeczności i jej 
potomkom w setną rocznicę masowej imigracji Polaków „za chlebem” nad Sekwanę. Zob. Journée Po-
logne sur France Bleu Nord: 10h de direct depuis Marles-les-Mines et 500 personnes avec nous, https://
www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/journee-speciale-pologne-sur-france-bleu-nord-10h-de-direct-de-
puis-marles-les-mines-1559828071 (dostęp 14 X 2019 r.).

15 H. Janowska, Polska emigracja…, s. 60; J. Ponty, Polonais méconnus…, s. 45–48. Oryginał Kon-
wencji polsko-francuskiej o emigracji i imigracji znajduje się w: AMSZ w Warszawie, Zesp. 5, Francja 2, 
t. 27, Convention relative à l’émigration et à l’immigration, k. 1–10. Tekst konwencji polsko-francuskiej 
o emigracji zob.: J. Ponty, L’immigration dans les textes…, s. 124–125; AAN, Rada Narodowa Polaków 
we Francji (dalej: RNPwF), sygn. mf. 1927/18, t. 149 (354/IV-149), Konwencja z Francją w przedmio-
cie emigracji i imigracji podpisana w Warszawie dnia 3 IX 1919 r., k. 1–4.

16 A. Nisiobęcka, Z Lens do Wałbrzycha. Powrót Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Lu-
dowej w latach 1945–1950, Warszawa 2018, s. 33–36.

17 J. Gruszyński, Społeczność polska…, s. 57; H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…, 
s. 106–107.
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W początkowym okresie adaptacja w kraju o odmiennej kulturze i obyczajach, a do 
tego bez znajomości języka, niosła ryzyko konfliktów z francuskimi pracodawcami i są-
siadami. Trudności w przystosowaniu się do nowych warunków najbardziej odczuwali 
robotnicy rolni, którzy należeli do słabiej opłacanej grupy zawodowej. Zatrudniano ich 
na warunkach znacznie mniej korzystnych niż górników. Wprawdzie gwarantowano 
im płace na takim samym poziomie jak pracownikom francuskim, to jednak do 1928 r. 
nie zostało to określone ustawowo. Skwapliwie wykorzystywali to tzw. patroni, któ-
rzy ustalali własne, korzystne dla siebie stawki, w zależności od zwyczajów w danym 
regionie. Według oficjalnych danych w latach 1920–1925 do Francji z Polski przybyło 
71 637 rolników. Ze spisu z 1926 r. wynika, że w rolnictwie pracowało 9186 kobiet 
i 17 620 mężczyzn, czyli 26 806 polskich obywateli, co wyraźnie wskazuje na dużą 
rotację18. Samotne kobiety zatrudnione w rolnictwie były zdane na łaskę gospodarza, 
który bezlitośnie wykorzystywał fakt, że nie znały języka i miejscowych obyczajów. 
Z tego m.in. powodu w 1927 r. rząd polski zabronił niezamężnym kobietom udawania 
się na emigrację przed ukończeniem 30. roku życia19.

Podczas Pierwszego Zjazdu Polaków z Zagranicy w 1929 r. marszałek senatu Juliusz 
Julian Szymański mówił, że „emigracja jest rzeczą naturalną i pożyteczną, zarówno dla 
przybranej ojczyzny, której daje swe siły, jak i dla Macierzy, której wpływy rozszerza”20.

Na ile była ona jednak pożyteczna dla młodych kobiet, które decydowały się na 
opuszczenie kraju w celach zarobkowych? Lektura listów polskich rolniczek ukazuje 
smutną i zarazem bolesną rzeczywistość ich życia na obczyźnie. Zawarte w listach do 
Julie Duval błagania kobiet o pomoc, które „bieda wygnała z kraju”, oraz skargi na 
warunki, w jakich im przyszło pracować na francuskich farmach, są źródłem wiedzy 
nie tylko na temat realizacji ówczesnej polityki migracyjnej i wrażliwości społecznej 
obu państw w tej kwestii, lecz także życia codziennego polskich rolniczek we Francji.

Żadna z tych kobiet nie pracowała w gospodarstwach francuskich w regionie 
Centre-Val-de Loire „na czarno”. Przeciwnie, granicę Francji przekroczyły legalnie, 
na podstawie zapisów polsko-francuskiej konwencji emigracyjnej i imigracyjnej, 
posiadały wymagane karty tożsamości oraz miały zawarte kontrakty o pracę z właś-
cicielami gospodarstw.

W związku z tym, że ustawa z 19 maja 1894 r. zakazywała pracy kobietom i młodym 
dziewczętom w kopalniach pod ziemią, mogły one otrzymać zajęcie w gospodarstwach 
rolnych. Zatrudniane tam były do dojenia bydła, czyli jako krowiarki (vachère), co 
w dokumentach administracyjnych oznaczano literą „V”. Doprecyzować należy, że 
tylko gospodarze posiadający stada krów i byków mogli zatrudniać kobiety do pracy 
w charakterze krowiarek. W przypadku kobiet, które nie umiały doić krów, kierowano 
je do obrządku kurników (basse-cœur) i sprzątania domu gospodarzy. Wtedy dla ozna-

18 J. Ponty, Polonais méconnus…, s. 97; eadem, Une immigration très encadrée [w:] Polonaises aux 
champs. Lettres de femmes immigrées dans les campagnes françaises (1930–1935), S. Aprile, M. Lau-
rent, J. Ponty, avec une préparation documentaire d’E. Łątka et M. Salmon-Siama, Paris 2015, s. 34–35.

19 H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…, s. 156; J. Ponty, Une immigration très encadrée…, 
s. 37.

20 Cyt. za: H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…, s. 44. Od restytucji państwa polskiego 
w 1918 r. koła rządzące uważały, że emigracja do innego kraju pozwoli na rozładowanie rynku pracy 
w Polsce. Dlatego też badano możliwości emigracji zarobkowej i ułatwiano państwom imigracyjnym re-
krutację siły roboczej w Rzeczypospolitej. Ibidem, s. 45.
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czenia typu zatrudnienia nadawano kategorię „X”. Istniała jeszcze trzecia kategoria 
zatrudnienia w gospodarstwie – „T” (tâches ménagères – prace gospodarskie). Oznaczała 
ona, że kobiety wykonywały wszystkie prace związane z prowadzeniem gospodarstwa. 
Obejmowały one: dojenie i pojenie bydła, obrządek trzody chlewnej, drobiu, kurników 
i obór, prowadzenie domów właścicieli gospodarstw, a także opiekę nad ich dziećmi21.

W jakiej kategorii zostały zatrudnione bohaterki tej publikacji? Z lektury listów na-
leży wnioskować, że były one zatrudnione do tâches ménagères. Na przykład właściciel 
gospodarstwa przydzielił Leonorze Adamus następujące obowiązki: prace przy byku 
(„[…] et il y a un très grand taureau”22), dojenie dziewięciu krów, obrządek dużej liczby 
trzody chlewnej („[…] j’ai encore des cochons, y’en a tant que je sais pas combien”23), 
sprzątanie obornika, pojenie zwierząt (koni i krów) oraz pranie bielizny i ubrań gospo-
darzy (s. 96). Paulina Irat narzekała, że pracuje od świtu do nocy: gospodarze budzili ją 
o 6.30 rano, a kładła się spać tuż przed północą. Najbardziej uciążliwym dla niej obo-
wiązkiem było dojenie dziesięciu krów (s. 151). Maria Janicka miała z kolei w swoich 
obowiązkach obrządek pięciu krów, dwóch kóz, szesnastu sztuk bydła, prace w polu, 
sprzątanie domu gospodarzy (s. 154).

W opublikowanych listach Polek daje się zauważyć, że tematem wiodącym kore-
spondencji jest ówczesne „tu i teraz” na obczyźnie. Niczego z nich nie dowiadujemy 
się ani o ich przeszłości, ani o planach na przyszłość.

W analizie źródłowej listu istotne jest ustalenie czasu i okoliczności, w jakich 
powstał, jego formy zewnętrznej, obiegu i opłat pocztowych (s. 10). Jednakże w tym 
przypadku nie wiadomo, w której części dnia kobiety siadały do ich napisania oraz 
w jaki sposób je nadawały. Można się tylko domyślać, że każde wysłanie korespondencji 
mogło budzić podejrzenia pracodawcy. Nie ulega wątpliwości, że kobiety wykazały 
się odwagą, pisząc do „madame Dówalki” (s. 123), ponieważ to pracodawcy i praco-
dawczynie (czasami mało piśmienni), służba medyczna, kochankowie chcący uciec 
od odpowiedzialności, z którymi się zetknęły we Francji, mieli wpływ na warunki ich 
życia i pracy. Ogromna szkoda, że niemożliwe jest ustalenie, czy autorki listów kon-
tynuowały swoją emigracyjną wędrówkę, czy wróciły do Polski. Ich krótką i trudną 
historię poznajemy tylko dzięki epistolografii, w której koncentrowały się na tym, co 
je frapowało i z czym nie potrafiły sobie poradzić.

Po rozpoczęciu pracy w gospodarstwach młode kobiety zderzały się z brutalną rze-
czywistością, a wzajemna rozbieżność w oczekiwaniach rodziła wiele napięć na linii 
pracownik–pracodawca. Wyruszyły z kraju „za chlebem”, nie mając świadomości, jak 
bardzo będą wyzyskiwane przez pracodawców. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
polskie robotnice były traktowane przez francuskich farmerów jak obywatelki drugiej 
kategorii.

Prawdziwą udręką Polek była praca fizyczna ponad ich siły, wręcz do bólu, z powodu 
którego nie mogły zasnąć. Pisała o tym np. Leonora Adamus: „[…] mes mains me font 
tellement mal que la nuit j’arrive pas à dormir après un travail aussi pénible”24 (s. 96). 
Z kolei Wiktorja Klis, po morderczym wysiłku fizycznym, jakim było wyrzucenie 

21 J. Ponty, Une immigration très encadrée…, s. 31.
22 „[…] i jest duży byk” (tłumaczenia cytatów Aneta Nisiobęcka).
23 „[…] mam jeszcze świnie, jest ich tak dużo, że nie wiem ile”.
24 „[…] ręce tak bardzo mnie bolą, że jak nadejdzie noc, to nie mogę spać po ciężkiej pracy”.
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obornika z obór dla 27 krów i trzody chlewnej, ich napojenie i nakarmienie, dojenie 
trzy razy dziennie 15 krów, doznała na tyle silnego krwotoku z nosa, że pracodawca 
musiał wezwać lekarza (s. 184).

Obraz właścicieli francuskich gospodarstw w listach polskich emigrantek ma same 
ciemne barwy. Cóż z tego, że Polki przyjechały do Francji legalnie i zgodnie z konwencją 
miały podpisane kontrakty, skoro w rzeczywistości zdane były na łaskę gospodarza, który 
bezlitośnie wykorzystywał fakt, że nie znały języka francuskiego oraz obyczajów kraju 
nad Sekwaną. Podpisanie kontraktu wymagało wypełniania przez pracodawcę książki płac 
(livret de paye), co stanowiło podstawę do wypłaty wynagrodzenia. Niestety, rzeczywistość 
okazała się gorzka, gdyż gospodarze wymagany zapis w kontrakcie traktowali bardzo 
dowolnie. Często dochodziło do wypadków, kiedy ten obowiązek po prostu ignorowali 
i tym samym robotnicom była odbierana podstawa do wypłaty (np. Władysława Kobyluk 
pisała: „Pas la peine d’envoyer le livret, car il est vide, il y a rien d’écrit”25, s. 188). Zofia 
Czuba, która z dnia na dzień tuż przed 1 listopada została wyrzucona z gospodarstwa, 
upomniała się o zaległą wypłatę, gdyż od czerwca otrzymała ją tylko jedną, a gospodarz 
wpisał do książki płac, że dostała dwie pensje. Gdy kobieta zaprotestowała, odpowiedział 
jej, że złoży na nią skargę do ratusza (s. 125). Do rzadkości nie należało naśmiewanie się 
z polskich pracownic i bagatelizowanie ich fizycznego i psychicznego wycieńczenia, gdy 
te nie dawały rady przy obrządku koni i bydła: „[…] en plus ils se moquent de moi qu’un 
cheval m’a mordue”26 – pisała Władysława Jasicka. Z rozpaczy i beznadziejnej sytuacji, 
w jakiej się znalazła, była gotowa popełnić samobójstwo (s. 156).

Nieodłącznym elementem imigracyjnej codzienności był problem molestowania 
seksualnego. Jak wynika z publikowanej korespondencji, trzy kobiety wyznały Duval, 
że padły ofiarą przemocy seksualnej. Maria B. po tym, jak została zgwałcona przez syna 
gospodarza, pytała zrozpaczona w liście: „Qu’est-ce que je vais devenir maintenant, 
pauvre de moi, je vais me pendre ou me noyer”27 (s. 104). Podobne myśli miała siostra 
Weroniki K., która ponadto była głodzona przez gospodarzy (s. 175–176). Natomiast Zo-
fia D. (także zgwałcona przez syna gospodarzy) musiała sama radzić sobie z niechcianą 
ciążą i usprawiedliwiała się w liście: „[…] je l’ai pas fait pour le plaisir, mais il [le fils de 
Fleureau] m’a forcé à faire ça et je vous l’ai pas dit parce que j’avais honte”28 (s. 136).

Okrutne wobec młodych Polek były również żony gospodarzy, które nie miały 
oporów przed spoliczkowaniem ich za rzekome złe wykonanie obowiązków (s. 128, 
196). Gospodyni (la patronne), u której pracowała Joanna Czubak, mówiła jej ciągle, że 
ma do niej prawo, a wyżywienie i wypłatę otrzyma wtedy, kiedy ona o tym zdecyduje 
(s. 126–127). Nie da się ukryć, że pobyt młodych kobiet na terenie gospodarstwa wzbu-
dzał – z powodu ich słowiańskiej urody – zdenerwowanie gospodyń (s. 125, 176, 180).

Niestety, rzadko się zdarzało, aby Polki pisały do Duval o otrzymaniu pracy u „do-
brych ludzi” (s. 111–112, 136).

Najważniejszym tematem, który pojawia się we wszystkich listach, jest kwestia 
rozwiązania – rzadziej przedłużenia – kontraktu i egzekwowania należnych pensji 

25 „Nie warto wysyłać książki, ponieważ jest pusta, on nic nie wpisał”.
26 „[…] co więcej naśmiewają się ze mnie, że koń mnie pogryzł”.
27 „Co się teraz ze mną stanie, biedna ja, mam się powiesić czy utopić”.
28 „[…] nie zrobiłam tego dla przyjemności, ale on [syn państwa Fleureau – A.N.] wziął mnie siłą 

i ja Pani nie powiedziałam tego, ponieważ się wstydziłam”.
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(np. „Je travaille chez lui depuis 9 mois et il m’a rien donné”29, s. 124; „Le 24 novembre, 
ça fera 4 mois que je travaille, il m’a pas donné l’argent, il dit que j’en ai Pas besoin”30, 
s. 139; „[…] je sais que chaque sou est gagné à grand peine et amèrment”31, s. 144).

Kobiety, zrozpaczone i wycieńczone fizyczną pracą w gospodarstwach, błagały 
Duval „z całego serca”, „z głębi serca” („de tout cœur”, „du fond du cœur”) o pomoc 
w znalezieniu innego miejsca pracy w trakcie lub po wypełnieniu przez nie kontrak-
tu („[…] je peux pas rester plus longtemps ici. Mes mains sont toutes crevasées de 
ce fumier et les patrons sont très sévères, je suis pas bien ici. […] Je pars d’ici le 
6 février et je vous en prie, trouvez-Moi une Place où je pourrai rester longtemps”32, 
s. 131). Jak wynika z listów, rolniczki dręczyła też sprawa bezpodstawnego przetrzy-
mywania przez gospodarzy ich dokumentów tożsamości, a brak znajomości przez nie 
języka francuskiego utrudniał jakąkolwiek możliwość porozumienia się (s. 116–117). 
Żaliły się, że są opłacane znacznie gorzej od Francuzów zatrudnionych w gospo-
darstwach, mimo że mają o wiele więcej obowiązków. Leonora Adamus pisała, że 
Francuzka zatrudniona w tym gospodarstwie nie robiła połowy tego, czego wyma-
gano od Leonory. Co więcej, gospodarz wyśmiewał ją i jej siostrę, gdy te narzeka-
ły, że pracują ponad siły, i powtarzał, że dziewczyny polskie są bardzo silne (s. 96).

W listach uderza to, że mimo smutnego losu z dala od rodzinnych stron kobiety nie 
wspominały o chęci powrotu do kraju. W korespondencji nie pojawia się też tęsknota 
i nostalgia za rodzinnymi stronami. Trzeba się zgodzić z Aprile, która wskazuje, że 
wspomniane związki rodzinne mają charakter „horyzontalny” (s. 11). Zofia Dubiel pra-
cowała w gospodarstwie oddalonym o jeden kilometr od miejsca pracy siostry (s. 136), 
natomiast Leonora Adamus i jej siostra zostały zatrudnione w jednym gospodarstwie 
(s. 96). Sylvie Aprile zwraca również uwagę, że autorki listów prosiły o pomoc w zor-
ganizowaniu przyjazdu najbliższych (najczęściej rodzeństwa), którzy pomogliby im 
wypełnić „emocjonalną pustkę, samotność” oraz zamaskować „barierę językową” na 
obczyźnie (s. 11). Na przykład Weronice Kapuście zależało na pracy bliżej siostry, dzięki 
czemu mogłyby widywać się częściej i uczęszczać razem na niedzielne msze (s. 173).

Organizowanie najbliższym przyjazdu do Francji jest także dowodem na to, że robot-
nice i ich rodziny nie mogły liczyć na pracę w kraju. Tak było w przypadku Władysławy 
Ceglarek, która w liście do inspektorki pytała się o miejsce pracy dla siostry i brata, 
ponieważ zależało jej na ich przyjeździe („[…] je vous demande […] si vous auriez pas 
une place pour une jeune fille. Je voudrais faire venir ma sœur, mais elle a que 18 ans.  
Ou une place pour un homme, je voudrais faire venir mon frère”33, s. 113). Podobnie 
prosiła Karolina Cieplińska: „Moi, je vous demande très fort de faire venir en France 
ma sœur”34 (s. 120). Antoninie Juszczak bardzo zależało na przyjeździe męża, który był 
robotnikiem i nie mógł znaleźć pracy w Polsce, oraz jej ośmioletniego syna (s. 166–167). 

29 „Pracuję u niego od 9 miesięcy i nic mi nie dał”.
30 „24 listopada, to będzie 4 miesiące, jak pracuję, nie dał mi pieniędzy, mówi, że ich Nie potrzebuję”.
31 „[…] wiem, że każdy grosz jest zarobiony wielkim trudem i goryczą”.
32 „[…] nie mogę dłużej już zostać. Moje ręce są całe popękane od obornika i gospodarze są bardzo 

surowi, nie jestem dobra tutaj. […] Wyjeżdżam stąd 6 lutego i proszę Panią, niech Mi znajdzie Miejsce, 
gdzie mogłabym zostać dłużej”.

33 „[…] ja Panią pytam […], czy nie będzie Pani miała miejsca dla młodej dziewczyny. Chciałabym 
sprowadzić siostrę, lecz ma tylko 18 lat. Lub miejsca dla mężczyzny, chciałabym sprowadzić brata”.

34 „Proszę Panią bardzo mocno o przyjazd mojej siostry do Francji”.
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Natomiast Zofia Dubiel z troski o siostrę prosiła o interwencję w jej sprawie, gdyż go-
spodarz nie wypłacał jej pensji i nie zapewniał należytego wyżywienia (s. 137).

Z listów dowiadujemy się, że robotnice miały we Francji na utrzymaniu dzieci i mu-
siały opłacić ich opiekunki (np. Julja Czubata pisała: „La femme qui garde mon enfent 
demande 200 francs pour 4 mois”35, s. 131). Mimo że w pierwszym roku macierzyństwa 
przysługiwała im opieka socjalna (Zofia Dubiel: […] „l’Aide familiale donne quatre-
-vingts [francs – A.N.]”36, s. 138), to posiadanie potomstwa niewątpliwie komplikowało 
ich położenie, gdyż gospodarze niechętnie przyjmowali do pracy kobiety z dziećmi 
(s. 122). Tak było np. w przypadku Władysławy Ceglarek, która nie miała środków 
na utrzymanie, a gospodarz oznajmił jej, że nie może u niego zostać z niemowlęciem. 
Nie stać jej było na zapłacenie 180 franków mamce i pisała: „Nous sommes perdus, 
l’enfant et moi”37 (s. 114).

Poza opisanymi wcześniej przypadkami gwałtów trudno dociec, czy kobiety przybyły 
do Francji, będąc już w ciąży, czy zaszły w nią na emigracji: „J’écris maintenant car j’ai 
Mis au monde une fille et je sais pas où aller”38 – pisała w liście Antonina Boral (s. 108). 
Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, mianowicie, że mimo morderczej pracy na 
obczyźnie oraz ze względu na rodziny, które zostawiły w Polsce, kobiety były na tyle 
silne psychicznie, że nie pisały prawdy, w jakim położeniu znalazły się na obczyźnie. 
Dzieciom, mężom, rodzicom posyłały pieniądze, najczęściej za pośrednictwem Julie 
Duval (s. 117, 119, 166–167).

Kobietom nieobojętne były sprawy wolności wyznania i swobody wykonywania 
praktyk religijnych. Ważne dla nich było uczestnictwo we mszy świętej czy możliwość 
przystąpienia do spowiedzi (s. 165, 173). Udział w nabożeństwach pozwalał nie tylko 
na wytchnienie od pracy fizycznej, lecz także na zmianę otoczenia i stwarzał okazję 
do rozmowy w języku ojczystym (s. 122, 148). Polki były świadome swojego prawa 
do uczestniczenia w nabożeństwach, dlatego skarżyły się w listach do inspektorki na 
łamanie tego punktu kontraktu39 (s. 187). Otrzymanie pracy z dala od polskich skupisk 
emigracyjnych było z pewnością dla nich poważnym problemem, który pogłębiał 
poczucie wyobcowania (Paulina Irat podawała: „Le travail est pénible mais je le su-

35 „Kobieta, która pilnuje moje dziecko, żąda 200 franków za 4 miesiące”.
36 „[…] Opieka społeczna daje 80 [franków – A.N.]”.
37 „Jesteśmy zgubieni, dziecko i ja”.
38 „Piszę teraz, ponieważ Wydałam na świat córkę i nie wiem, gdzie iść”.
39 Warunki pracy i płacy były przygotowywane na podstawie art. 2 konwencji emigracyjnej, zawie-

rającego zasadę égalité de traitement. Stawki wynagrodzeń były ustalane w kontraktach o pracę (contrat-
-type) zawieranych przez polskiego pracownika rolnego z francuskim pracodawcą, którego reprezento-
wało Centralne Towarzystwo Imigracyjne (CTI). Umowy o pracę były oczywiście opracowane przez 
Francuzów, a rząd polski zaakceptował ich trzy rodzaje: dla robotników przemysłowych, górników i ro-
botników rolnych. Niestety, równe traktowanie robotnika polskiego i francuskiego bardzo często pozo-
stawało prawem jedynie na papierze. Francuzi bezwzględnie wykorzystywali brak znajomości języka, 
praw i zwyczajów przez cudzoziemców, a ci nie mogli liczyć na dostateczną opiekę ze strony polskich 
władz konsularnych, co pogłębiało ich izolację (H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa…, s. 128–
129, 149–151, 153, 155–156). Najczęściej dochodziło do konfliktów między robotnikami rolnymi a pa-
tronami przy interpretacji następujących przepisów: art. 3 – wypoczynek niedzielny i świąteczny, art. 5 –  
wyżywienie, art. 2 – uszanowanie godności osobistej i narodowej, art. 7 – zatrzymanie karty tożsamości. 
AAN, Konsulat RP w Marsylii, sygn. 314, Opieka Polska, Informacje o położeniu robotników rolnych 
w południowo-zachodniej Francji, Tuluza, 23 X 1929 r., k. 39, 41.
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pporterais si au moins je pouvais me distraire avec quelqu’un le dimanche, avec des 
gens polonais”40, s. 150).

Analiza publikowanych listów każe zwrócić uwagę również na to, jak ważną rolę 
w świadomości polskich robotnic odgrywała Julie Duval. Z formy, w jakiej się do niej 
zwracały, np.: „Respectable Madame” („Szanowna Pani”, s. 136), „Chère Madame” 
(„Droga Pani”, s. 139), „Ma plus chère Madame” („Najdroższa Moja Pani”, s. 144), 
„Madame La Plus Respectable entre toutes” („Najdroższa Pani pośród wszystkich”, 
s. 156), „Chère Madame la Protectrice” („Droga Pani Opiekunko”, s. 170), „Chère Ma-
dame et notre Mère à toutes” („Droga Pani i nasza Matko wszystkich”, s. 175), „Notre 
Mère la plus chère” („Najdroższa nasza Matko”, s. 192), wynika, że inspektorka była 
jedyną osobą, na której pomoc mogły liczyć w swym tragicznym położeniu. Z racji 
nieznajomości języka i obyczajów, a także ich osamotnienia na obczyźnie, traktowały ją 
jak matkę, która wspierała je w trudnych dla nich sprawach prawno-administracyjnych. 
Duval pełniła rolę opiekunki, tłumacza, mediatora między emigrantkami a gospoda-
rzami i merostwem (s. 115, 185), reagowała na sprawy rodzinne, łagodziła i wyjaśniała 
spory z patronami (s. 137), pomagała w kwestiach administracyjnych (np. wymiany kart 
tożsamości) w merostwie (s. 140–141) czy szukaniu innych miejsc pracy dla nich oraz 
ich najbliższych. Kierowane do niej prośby o przekazanie pieniędzy do najbliższych 
w Polsce świadczą o wysokim zaufaniu, jakim ją darzyły (s. 117).

Nie ma wątpliwości, że pisanie przez kobiety listów do Duval w krytycznych sytu-
acjach, w jakich się znalazły, zastępowało im bezpośrednią rozmowę. Świadczą o tym 
używane przez nie w korespondencji tradycyjne, powszechnie stosowane na polskiej 
wsi zwroty powitalne. Elżbieta Golonka pisała: „[…] dans les premiers mots de ma 
lettre «que Béni soit Jésus Hrist» [sic!], jécris le but de ma lettre”41 (s. 141). Podobnie 
zwracała się Stefania Antczak: „Les premiers mots de ma lettre «Béni soit Jésus Christ» 
et je m’attends à ce que vous me répondez «Pour les siècles amen»”42 (s. 98). O szacunku 
i przywiązaniu kobiet do Duval świadczy nie tylko sposób, w jaki się do niej zwracały, 
ale także szczególna forma życzeń przesłanych jej przez Antoninę i Zofię Kubalik 
z okazji świąt Bożego Narodzenia: „Voici, Notre Mère la plus chère que les fêtes de 
la naissance du Christ, notre Seigneur, approchent et en ce jour de Vigile nos pères et 
aïeux célèbreront ce souvenir en partageant entre eux l’hostie blanche à la veillée pour 
rappeler tous les dons que Jésus Christ nous a apportés”43 (s. 192).

Słuszna jest uwaga Sylvie Aprile, że otoczenie francuskich robotników rolnych i ich 
pracodawców nie jest lepiej omówione od otoczenia cudzoziemskich robotników rol-
nych zatrudnionych we francuskich gospodarstwach. Dlatego też listy, które przetrwały 
dzięki Julie Duval, należy uznać za ważne i wyjątkowe źródło. Ukazują one nie tylko 

40 „Praca jest ciężka, ale to wytrzymam, gdybym tylko przynajmniej mogła się z kimś zabawić w nie-
dzielę, z Polakami”.

41 „[…] w pierwszych słowach listu «niech będzie Pochwalony Jezus Hrystus [sic!]», piszę na po-
czątku listu”.

42 „W pierwszych słowach listu «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus» i poczekam, aż mi Pani 
odpowiecie «na wieki wieków amen»”.

43 „Oto, Nasza najdroższa Matko, że zbliżają się święta narodzin Chrystusa, naszego Pana i w ten 
dzień Wigilii nasi ojcowie i przodkowie świętują tę pamiątkę, dzieląc się między sobą białą hostią na 
wieczerzy, żeby przypomnieć wszystkie dary Jezusa Chrystusa, które nam przyniósł”.
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życie codzienne kobiet pracujących w gospodarstwach, lecz także rzucają światło na 
funkcję pełnioną przez Duval, która towarzyszy im w ich trudnej rzeczywistości. Jest 
dla nich „jedynym kontaktem zewnętrznym, poza kilkoma wyjściami z rodaczkami na 
niedzielną mszę”. Pisanie listu staje się dla przemęczonych i wycieńczonych polskich 
kobiet „pewnego rodzaju formą terapii” (s. 14).

Autorkom publikacji należą się wyrazy największego uznania, ponieważ podjęły 
się niezwykle trudnego zadania, jakim było tłumaczenie listów na język francuski. 
Wymagało to bowiem nie tylko znajomości historii, kultury i obyczajów wsi polskiej 
przełomu XIX/XX w., ale również doskonałych umiejętności translatorskich, gdyż listy 
pisane były przez półanalfabetki. Konstruowały one zdania w prosty sposób, wyrazy 
zapisywały fonetycznie wraz z regionalizmami. Mówiąc wprost: pisały tak, jak myślały 
i wypowiadały się (np. „Prosy Pani, żeby mi Pani otpisała, cy odebrała piniondze. Pani 
mi pisała, że ius Piniondze Na dziecko ot stycznia som”, s. 80).

Fragment listu Julji Czubatej do Julie Duval. Polonaises aux champs. 
Lettres de femmes immigrées dans les campagnes françasises  

(1930–1935), s. 80
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Tym niemniej szkoda, że omawiana publikacja jest adresowana tylko do badaczy 
we Francji, że jej autorki nie pokusiły się o dwujęzyczną publikację tych listów, tak 
aby mogła być ona dostępna również dla specjalistów w Polsce.

Niezależnie od tego, jak staranne jest to tłumaczenie44, jest to przekaz wtórny. W przy-
pisach autorki publikacji przytaczają oryginalną pisownię poszczególnych wyrazów, 
ale nie odnoszą się do stylu i formy opisywania problemów, o których kobiety myślały 
„po polsku”. Bohaterki i autorki listów pisały w sposób bardzo niezręczny, nie stosując 
ani reguł gramatycznych, ani ortograficznych, ani interpunkcyjnych. W tłumaczeniu 
znikają więc nie tylko polskie regionalizmy, ale wszelkie zmiany w posługiwaniu się 
słowem pisanym przez kobiety.

Co więcej, daje się zauważyć, że w trakcie pobytu we Francji ich język polski prze-
siąkał językiem francuskim. Miejsce pracy określały mianem „plac” (une place – miej-
sce), nazwę miejscowości Tours, odmieniały i podawały jako „Tur”, „Turu”, „Turze”, 
o merostwie mówiły i pisały „mary” (un mairie), o rosole – bują (un bouillon), słowo la 
brouette (taczka) „zaadoptowały” przez polską fonetykę jako „brułeta”.

We Francji – kraju, który ma długą tradycję w wypracowywaniu mechanizmów 
polityki migracyjnej i integracyjnej – omawiana pozycja znalazła zainteresowanie wśród 
badaczy zajmujących się tą problematyką45. Ponadto Radio France Culture 11 kwietnia 
i 12 sierpnia 2017 r. poświęciło dwa godzinne odcinki cyklu „La fabrique de l’histoire. 
Histoire des domestiques et de la domesticité” zatytułowane Catégorie T: bonne de 
ferme46. Z kolei Pierre Jacques Derrainne, zwracając uwagę na źródłoznawczą wartość 
publikacji, w artykule recenzyjnym ocenił, że „przybliża mało znany temat rekrutacji 
tysiąca młodych polskich kobiet do pracy w obszarach wiejskich w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego, głównie w regionach północnej, środkowej, wschodniej 
i zachodniej Francji […]”47.

W Polsce natomiast – mimo zaprezentowania efektów pracy francuskich i polskich 
badaczek podczas polsko-francuskiej konferencji pt. „Diaspora polska we Francji, 
1918–2018. Stan badań i nowe kierunki”48, zorganizowanej w Warszawie w dniach  

44 Tłumaczenie listów wymagało wykonania żmudnej pracy. Elżbieta Łątka przepisywała bowiem listy 
na maszynie, tak aby właściwie oddzielić pisane razem wyrazy w tekście oryginalnym i odtworzyć zdania, 
z minimalnym zastosowaniem interpunkcji, żeby nie stracić właściwego sensu i treści listu. Dopiero potem 
dokonała ich tłumaczenia. M. Laurent, Choix de lettres traduites [w:] Polonaises aux champs…, s. 91.

45 O publikacji pisali m.in.: L. Guerry, Maryla Laurent, Janine Ponty, Sylvie Aprile, Polonaises aux 
champs. Lettres de femmes immigrées dans les campagnes françaises (1930–1935), „Association Le 
Mouvement Social” 2017, nr 258, s. 141–143; PUBL. Polonaises aux champs. Lettres de femmes immi-
grées dans les campagnes françaises (1930–1935), „Connaissance de l’Europe médiane” 2015, nr 3607, 
https://cem. hypotheses.org/857 (dostęp 8 XI 2019 r.).

46 „La fabrique de l’histoire. Histoire des domestiques et de la domesticité”, Catégorie T: bonne de 
ferme, un documentaire de Dominique Prusak, réalisé par Françoise Camar, 11 IV 2017 r., https://www.
franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-domestiques-et-de-la-domesticite-24-ca-
tegorie-t (dostęp 8 XI 2019 r.); „La fabrique de l’histoire. Histoire des domestiques et de la domesticité”, 
Catégorie T: bonne de ferme, https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/documentai-
re-de-lete-68-categorie-t-bonne-de-ferme (dostęp 8 XI 2019 r.). Pierwsza z tych audycji była poświęcona 
prof. Janine Ponty, która zmarła 9 II 2017 r. w Paryżu. Tłumaczenie tytułu audycji: Kategoria T: służąca.

47 P.J. Derainne, Maryla Laurent, Janine Ponty, Sylvie Aprile, Polonaises aux champs, lettres de fem-
mes immigrées dans les campagnes françaises (1930–1935), „Hommes&Migrations. Revue française de 
référance sur les dynamiques migratoires” 2016, no 1315, s. 144–145.

48 Konferencja była poświęcona pamięci prof. Janine Ponty, http://www.okf.uw.edu.pl/multimedia/
item/631-diaspora-polska-konferencja-miedzynarodowa-27-28-02-2018.html (dostęp 8 XI 2019 r.).
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27–28 lutego 2018 r. przez Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich 
Uniwersytetu Warszawskiego (Centre de Civilisation Française et d’Études Francop-
hone de l’Université de Varsovie), a także przeprowadzonego przy tej okazji wywiadu 
z prof. Marylą Laurent w programie Halo Polonia49 – francuska edycja listów polskich 
rolniczek wydała się przejść prawie bez echa.

Omawiana publikacja mieści się również w badaniach nad codziennością, ukształto-
wanych przez francuską „szkołę Annales” stworzoną przez trzech wybitnych naukow-
ców: Marca Blocha, Luciena Febvre’a i Fernanda Braudela – pionierów w badaniu 
historii „milczących” grup społecznych, tzn. emigrantów, chłopów, robotników50.

Na końcu należy podkreślić unikatowość tematu edycji, zwłaszcza że zagadnienie 
historii społeczności polskiej we Francji oraz bilateralnych relacji polsko-francuskich 
traci zainteresowanie ośrodków naukowych zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Aneta Nisiobęcka 
ORCID: 0000-0003-4292-4482

49 Halo Polonia, TVP Polonia, emisja 28 II 2018 r., https://halopolonia.tvp.pl/35932575/28022018-
2220 (dostęp 8 XI 2019 r.).

50 Uważali oni bowiem, że różnorodność źródeł historycznych jest nieograniczona, ponieważ „wszyst-
ko, cokolwiek człowiek mówi lub pisze, co wytwarza, czego dotyka, może i powinno udzielać o nim wia-
domości”. M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, wstęp W. Kula, Warszawa 1960, s. 90. 
Jak zauważył Witold Kula, robotnicy i chłopi „dochodzą na terenie dziejopisarstwa do głosu czynnego”, 
zostawiając po sobie świadectwa. Stąd też zrodziło się zainteresowanie ich codziennością od strony wa-
runków życia i pracy oraz problemów dnia powszedniego. W. Kula, Historia – zacofanie – rozwój, War-
szawa 1983, s. 208.
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Arūnas Bubnys, Pasipriešinimo judėjimai  
Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais:  
Lenkų pogrindis 1939–1945,  
Wilno 2015, ss. 536

W 2015 r. do rąk litewskich czytelników trafiła pub-
likacja autorstwa prof. Arūnasa Bubnysa, dyrek-
tora Departamentu Badawczego Centrum Badania 

Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, pt. Pasi-
priešinimo judėjimai Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais: 
Lenkų pogrindis 1939–1945 (Ruch oporu na Litwie w czasie 
II wojny światowej: Podziemie polskie 1939–1945). Została 
ona wydana w Wilnie przez Litewski Instytut Historyczny przy 
wsparciu merytorycznym i finansowym Rady Naukowej Litwy. 
Książka poświęcona jest powstawaniu i działalności na Litwie 
polskich struktur i organizacji niepodległościowych w latach 
1939–1945, w tym Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.

Pozycja składa się z czterech rozdziałów, które poprzedza wstęp. Oprócz tego za-
wiera: wykaz skrótów, wykaz źródeł i opracowań, indeks osobowy oraz streszczenia 
w językach polskim i angielskim. Ponadto zamieszczono w niej interesujący materiał 
ilustracyjny, na który w dużej mierze składają się fotografie członków kadry dowódczej 
oraz zdjęcia sytuacyjne wileńskiej AK w warunkach wojennej codzienności.

Podział na cztery rozdziały był podyktowany potrzebą ukazania rozwoju AK w po-
wiązaniu z chronologiczną zmianą władz i reżimów okupacyjnych. W pierwszym 
rozdziale zostały przedstawione okoliczności powstawania i rozbudowy polskich orga-
nizacji podziemnych w Republice Litewskiej od października 1939 r. do czerwca 1940 r. 
Opisano w nim również proces centralizacji polskiego podziemia, utworzenie Związku 
Walki Zbrojnej, działania litewskiej Policji Bezpieczeństwa (Saugumy) zmierzające do 
likwidacji tajnych polskich organizacji, nastroje społeczeństwa polskiego i postrzeganie 
przez nie litewskich rządów w tym czasie.

W rozdziale drugim przeanalizowano funkcjonowanie ZWZ w pierwszym okresie so-
wieckiej okupacji, a więc od czerwca 1940 r. do czerwca 1941 r. Omówiono działalność 
Związku, strukturę organizacyjną i skład jego Komendy Głównej, utworzenie podokręgu 
na Litwie Kowieńskiej, represje NKWD wobec członków polskiego podziemia i polskich 
mieszkańców, politykę władz Rzeczypospolitej wobec Wileńszczyzny w tym czasie.

Rozdział trzeci tej pracy jest najobszerniejszy, co jest konsekwencją szerokiego 
zakresu chronologicznego oraz obfitości wydarzeń historycznych. Został on podzielony 
na dwa okresy: od rozpoczęcia wojny Niemców ze Związkiem Sowieckim do jesieni 
1943 r. oraz od jesieni 1943 r. do końca okupacji niemieckiej. W rozdziale tym omówiono 
funkcjonowanie ZWZ-AK w czasie okupacji niemieckiej, a zatem od czerwca 1941 r. do 
lipca 1944 r. W tej części książki Bubnys skupił się na działalności AK i poszczególnych 
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jej strukturach, skomplikowanych stosunkach z Litwinami, Niemcami i Sowietami, 
walkach oddziałów partyzanckich oraz operacjach „Burza” i „Ostra Brama”.

Rozdział czwarty obejmuje okres od początku drugiej okupacji sowieckiej (lipiec 
1944 r.) do grudnia 1945 r. Autor najwięcej uwagi poświęcił tu działalności struk-
tur i oddziałów partyzanckich Okręgu Wileńskiego AK, operacjom NKWD-NKGB 
przeciwko litewskiemu podziemiu, procesowi legalizacji partyzantów oraz likwidacji 
polskiego podziemia.

Profesor Bubnys swoją pracę oparł na dokumentach znajdujących się w archiwach: 
polskich (Archiwum Akt Nowych), litewskich (Litewskie Archiwum Akt Specjalnych, 
Centralne Litewskie Archiwum Państwowe) i niemieckich (federalne archiwa w Pocz-
damie i Koblencji). Korzystał również z kopii dokumentów pozyskanych przez innych 
naukowców, m.in. z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz Studium 
Polski Podziemnej w Londynie, i użyczonych mu do wykorzystania w omawianej pracy.

Największą grupę stanowią dokumenty sowieckich służb bezpieczeństwa: NKWD 
LSRS, NKGB LSRS, NKWD-MGB LSRS, OBB (Wydział Walki z Bandytyzmem) 
NKWD LSRS, wytworzone w czasie walk i likwidacji polskich organizacji zarówno 
za tzw. pierwszego Sowieta (czerwiec 1940 r. – czerwiec 1941 r.), jak i po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na Wileńszczyznę w lipcu 1944 r. Pochodzą one z wielu zespołów 
archiwalnych przechowywanych w Litewskim Archiwum Akt Specjalnych, w których 
znajdują się dokumenty dotyczące spraw karnych żołnierzy podziemia, materiały śled-
cze, akty oskarżenia, raporty z działań operacyjnych OBB NKWD LSRS. W zespołach 
tych są też liczne dokumenty odnoszące się do działań centralnego aparatu NKGB LSRS 
i jego jednostek terenowych, wytyczne resortowe, materiały związane z operacyjną pracą 
agenturalną, dyrektywy w sprawie zwalczania zbrojnego podziemia. Z kolei w licz-
nych sprawozdaniach można znaleźć wiele informacji na temat: członków organizacji 
i likwidacji ich struktur, osób aresztowanych i rozstrzelanych, zarekwirowanej broni, 
prasy, maszyn drukarskich czy podrobionych dokumentów. W wyniku przeprowadzo-
nych przeszukań w lokalach konspiracyjnych i mieszkaniach prywatnych członków 
polskich organizacji zarekwirowano ich oryginalną dokumentację, którą następnie 
włączono do akt spraw karnych. W nich z kolei znajduje się dużo informacji na temat 
powstania poszczególnych organizacji, ich struktur, składu personalnego i kadry, akcji 
przeprowadzonych przez podziemie.

Równie istotne znaczenie dla pracy miały dokumenty z trzech zespołów archiwal-
nych znajdujących się w Centralnym Litewskim Archiwum Państwowym, wytworzone 
przez Wydział Litewskiej Policji Bezpieczeństwa oraz dowódcę niemieckiej Policji 
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Litwę. Są to meldunki i raporty dotyczące 
m.in. członków organizacji podziemnych i polskich oddziałów partyzanckich. W tym 
samym archiwum znajduje się również zbiór dokumentów wileńskiej AK znalezionych 
w kościele Bernardynów w Wilnie w 1993 r. (110 spraw, ok. 2000 kart), na który skła-
dają się miesięczne i dwutygodniowe raporty do Komendy Głównej AK w Warszawie 
(m.in. o potyczkach oddziałów AK z litewskimi formacjami policyjnymi, sowieckimi 
partyzantami, jednostkami niemieckimi), a także analizy na temat aktualnych stosunków 
polsko-litewskich.

Dużo uwagi autor poświęcił literaturze wspomnieniowej polskich kombatantów. 
W swojej publikacji wykorzystał m.in. prace Stanisława Kiałki – członka sztabu wileń-
skiej AK, Romualda Warakomskiego, który pisał o działalności Biura Legalizacji Okręgu 
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Wileńskiego AK, oraz Jana Leszka Malinowskiego, który w książce o 1. Wileńskiej 
Brygadzie AK (Czesława Grombczewskiego ps. „Jurand”) przedstawił jej działania 
bojowe od końca 1943 r. do lata 1944 r. W celu ujęcia tematyki również z litewskiego 
punktu widzenia Bubnys wykorzystał Dziennik 1920–1957 księdza Pranasa Bieliau-
skasa, który opisał życie i nastroje panujące wśród Litwinów w Wilnie podczas wojny, 
ich postrzeganie ówczesnych relacji polsko-litewskich i działalności Armii Krajowej.

Profesor Bubnys sięgnął także do bogatej literatury przedmiotu, przede wszystkim 
prac polskich autorów: Romana Koraba-Żebryka, Longina Tomaszewskiego, Krzysztofa 
Tarki, Edmunda Banasikowskiego, Dariusza Fikusa, Piotra Niwińskiego, Tomasza Balbu-
sa, Wincentego Borodziewicza, Jana Erdmana, Pawła Świetlikowskiego, Janusza Bohda-
nowicza, Jarosława Wołkanowskiego i Kazimierza Krajewskiego. Nie sposób wymienić 
w tym miejscu wszystkich prac wspomnianych autorów. Warto natomiast – ze względu 
na skąpą literaturę przedmiotu autorstwa litewskich naukowców – przytoczyć opraco-
wanie Reginy Žepkaitė: Vilniaus istorijos atkarpa: 1939 m. spalio 27 d. – 1940 birželio 
15 d. (Wycinek historii Wilna: 27 października 1939 r. – 15 czerwca 1940 r.), wyda- 
ne w 1990 r. w Wilnie. A. Bubnys wykorzystał je jako przeciwwagę dla prac pisanych 
z polskiego punktu widzenia.

Decyzję o podjęciu trudu pracy nad zagadnieniem polskiego podziemia na Litwie 
autor tłumaczy świadomością istnienia poważnego dysonansu pomiędzy omawianiem 
go przez polskich i litewskich badaczy. Po pierwsze, w języku litewskim napisano 
wiele artykułów skupiających się głównie na represjach AK wobec ludności litewskiej, 
a nie przygotowano żadnej pracy naukowej stanowiącej dogłębną analizę działalności 
polskiego podziemia i AK w latach II wojny światowej na terenie Litwy. Na ten temat 
powstały w języku litewskim zaledwie dwie książki naukowe (oprócz omawianej): Lenkų 
pogrindis Lietuvoje 1939–1940 m. (Polskie podziemie na Litwie w latach 1939–1940, 
Wilno 1994), również autorstwa Bubnysa, oraz praca zbiorowa Armija Krajova Lie-
tuvoje (Armia Krajowa na Litwie 1939–1940, Kowno–Wilno 1999). Wobec tak skąpo 
opracowanego tematu prof. Bubnys – jak sam stwierdza – w poczuciu obowiązku 
zawodowego postanowił omówić działalność AK na Wileńszczyźnie w możliwie jak 
najbardziej wszechstronny sposób i tym samym uzupełnić ogromną lukę w litewsko-
języcznej literaturze przedmiotu, a jednocześnie pobudzić litewskich historyków do 
zajęcia się tematyką polskiego podziemia.

Po drugie, polscy kombatanci i historycy – w przeciwieństwie do Litwinów – od lat 
bardzo starannie opracowują ten temat i do czasu wydania omawianej książki opubliko-
wali już setki artykułów i przynajmniej kilkanaście książek. Zdaniem Bubnysa Polacy 
nie stronią od idealizowania AK, pomijają ciemne strony jej działalności i negatywnie 
piszą o jej litewskich przeciwnikach. Autor nie ukrywa, że jednym z celów, które sobie 
postawił, było przygotowanie książki napisanej z „perspektywy litewskiej”, zastrzegając 
przy tym, że nie pretenduje do posiadania prawdy na wyłączność. Również z tego po-
wodu prof. Bubnys ma nadzieję na zwiększenie zainteresowania naukowców litewskich 
wspomnianym zagadnieniem.

Autor, uwzględniając tło historyczne, w sposób rzeczowy opisał kilkadziesiąt pol-
skich organizacji podziemnych – harcerskich, wojskowych i politycznych. Solidny 
warsztat naukowy, oparcie się na opracowaniach zarówno polskich, jak i litewskich –  
wszystko to sprawia, że omawiana publikacja niewątpliwie zasługuje na uwagę. Nieste-
ty, mogą się z nią zapoznać jedynie osoby czytające w języku litewskim. Warto zatem 
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rozważyć możliwość przetłumaczenia i opublikowania tej pozycji w języku polskim. 
Z pewnością prof. Arūnas Bubnys ma świadomość, że w takiej sytuacji czekałaby go 
nieunikniona trudna dyskusja z historykami znad Wisły zajmującymi się polskimi 
organizacjami na Wileńszczyźnie w czasie II wojny światowej.

Margarita Chilińska 
ORCID: 0000-0003-0754-8135
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Oscar Szerkus, Die Sondergerichtsbarkeit des  
Polnischen Untergrundstaates, Berlin 2019, ss. 469

W    2019 r. w Berlinie ukazała się publikacja pióra Oscara 
Szerkusa poświęcona sądownictwu Polskiego Pań-
stwa Podziemnego pt. Die Sondergerichtsbarkeit des 

Polnischen Untergrundstaates. Omawiana pozycja opiera się na 
rozprawie doktorskiej pt. „Höchstrichterliche Entscheidungen 
der durch die Exilregierung berufenen Untergrundgerichte im 
okkupierten Polen in den Jahren 1940–1945”, przygotowanej 
pod kierunkiem prof. Ignacio Czeguhna i obronionej w 2018 r. 
na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (Freie Universitat Ber-
lin). Warto odnotować, że nie jest to pierwsza książka Szerkusa. 
W 2017 r. wydał on w języku polskim powieść kryminalno-
-sensacyjną pt. Nocne oświetlenie pola bitwy, której fabuła nie ma jednak związku 
z przyszłymi naukowymi dociekaniami autora. Z biogramu dołączonego do powieści 
wynika, że Szerkus urodził się w Berlinie, lecz dorastał w Poznaniu i Gdańsku. W 2014 r. 
ukończył studia na Wydziale Prawa Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Pozwala to 
wyjaśnić rzadko spotykaną wśród niemieckich badaczy znajomość języka polskiego, 
a co za tym idzie dorobku polskiej nauki i źródeł polskojęzycznych. Aby nie być goło-
słownym, można wymienić publikację Wolfganga Curilli1, w której autor, poruszając 
problematykę związaną z okupacją niemiecką Rzeczypospolitej, zupełnie pominął 
dorobek polskiej historiografii.

Książka Szerkusa składa się z obszernego wprowadzenia, trzech rozdziałów (każ-
dy wieńczy krótka rekapitulacja), podsumowania, aneksu, bibliografii oraz indeksów 
osobowego i rzeczowego. Na pierwszy rzut oka zwraca uwagę różnica objętości wpro-
wadzenia i podsumowania, jednak jest ona do pewnego stopnia uzasadniona. Wprowa-
dzenie tradycyjnie pełni rolę programową i zawiera zdefiniowanie przedmiotu badań 
i celu pracy, dotychczasowego stanu badań i zachowania źródeł, omówienie trudności 
terminologicznych oraz konstrukcji monografii. Godne uwagi są tutaj zwłaszcza roz-
ważania dotyczące zagadnień terminologicznych i trudności w tłumaczeniu polskich 
pojęć na język niemiecki. Ten fragment pracy pozwala uzmysłowić czytelnikowi, jak 
niski jest poziom wiedzy w Niemczech na temat Polskiego Państwa Podziemnego, 
skoro należało w tak obszerny sposób wyjaśnić właściwie wszystkie terminy związane 
z funkcjonowaniem podziemnej Temidy. Dowodem, że wielokrotnie nie było to zadanie 
łatwe, może być pojęcie „sądy kapturowe”, które nie miało swojego odpowiednika 
w historii Niemiec (s. 44 i n.).

Tezy pracy wyrażono we wstępie w trzech punktach. Po pierwsze, w okupowanej 
Polsce obok sądownictwa zorganizowanego przez Niemców istniało sądownictwo 
polskie, związane polskim prawem i legitymizowane przez Rząd RP na Uchodźstwie. 
Po drugie, polskie sądownictwo podziemne mimo realiów okupacyjnych było w pełni 

1 W. Curilla, Der Judenmord in Polen und die deutsche Ordnungspolizei 1939–1945, Paderborn–
München 2011.
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funkcjonalne. Po trzecie, sądownictwo było prawdziwą judykaturą, którą należy uważać 
za kontynuację przedwojennego polskiego sądownictwa. 

Pierwszy rozdział książki poświęcono Polskiemu Państwu Podziemnemu, przy czym 
narracja została podzielona według kryterium geograficznego – na część dotyczącą 
władz RP w Londynie oraz na wydarzenia w kraju. Autor starannie omówił przebieg 
wojny obronnej 1939 r. i genezę utworzenia Służby Zwycięstwu Polski oraz powstanie 
w jej miejsce Związku Walki Zbrojnej, przekształconego później w Armię Krajową. 
Szczegółowo przedstawił uwarunkowania przekazania władzy politycznej i wojskowej 
spowodowanego internowaniem władz polskich w Rumunii i utworzeniem Rządu RP 
na Uchodźstwie, a także proces tworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W sposób 
dość powściągliwy i taktowny przybliżył niemieckiemu czytelnikowi nie tylko „odwe-
tową” politykę personalną prowadzoną przez gen. Władysława Sikorskiego, lecz także 
inne niesnaski pojawiające się w polskim rządzie w Londynie. Wyraźnie widoczne są 
starania autora, aby przeanalizować ważne dla dalszych wywodów zagadnienia praw-
ne: kwestię ciągłości władzy państwowej, umocowania prezydenta Rzeczypospolitej 
oraz Rady Ministrów na uchodźstwie oraz ich kompetencji do normowania sytuacji 
w okupowanym kraju, w tym tworzenia poszczególnych instytucji w ramach państwa 
podziemnego. Zagadnienia te nie były tak obszernie rozważane w rodzimym piśmiennic- 
twie, w którym kwestie oporu, konieczności tworzenia organizacji konspiracyjnej oraz 
funkcjonowania sądownictwa podziemnego były naturalne i niewymagające szerszego 
uzasadnienia prawnego. Tymczasem Szerkus z dużą pieczołowitością zbadał podstawy 
prawne funkcjonowania państwa podziemnego i jego sądów oraz wydawanych przez 
nie wyroków. Za punkt odniesienia badacz wziął zarówno prawo przedwojenne, w tym 
konstytucję kwietniową, międzywojenne kodeksy, ale też ustawę o stanie wojennym 
z 1939 r., jak i prawo wojenne, np. statut organizacyjny ZWZ czy uchwałę Komitetu 
Ministrów dla spraw Kraju z 16 kwietnia 1940 r. dotyczącą sądów kapturowych.

Rozdział drugi poświęcono sądownictwu podziemnemu. Omówiono koncepcje orga-
nizacyjne, jego ustrój w nawiązaniu do prawa Polski międzywojennej oraz właściwość 
poszczególnych sądów podziemnych, również w odniesieniu do sądownictwa przedwojen-
nego. Autor starał się również odpowiedzieć na pytanie, na ile sądy podziemne spełniały 
kryteria przedwojenne, a więc jak bardzo można je uważać za „prawdziwe”, tj. spełniające 
materialne przesłanki. Tutaj odniósł się zarówno do porządku konstytucyjnego II RP oraz 
jego zasad, jak i do prawa międzynarodowego oraz charakteru prawnego okupacji niemiec-
kiej (occupatio bellica), która de iure nie powodowała likwidacji państwa polskiego. Na 
wysokim poziomie stoją rozważania jurydyczne autora, w których analizował zgodność 
sądownictwa podziemnego z zasadami konstytucji kwietniowej z 1935 r. Wywody te 
doprowadziły do konkluzji, że sądownictwo podziemne było legalnym sądownictwem 
specjalnym Polskiego Państwa Podziemnego, stanowiącym kontynuację II RP na polskim 
terytorium w granicach przedwojennych. Chociaż przepisy konstytucji kwietniowej doty-
czące sądownictwa odnosiły się do okresu pokoju, to w przeważającej większości zostały 
one uwzględnione w procesie tworzenia sądów podziemnych. Działały bowiem na całym 
obszarze państwa, miały charakter uniwersalny, były legalne i obsadzone przez profe-
sjonalistów. Godne uwagi jest podkreślenie ich funkcji polegającej na dyscyplinowaniu 
ludności. Narzuca się tutaj skojarzenie z przedwojennym wojskowym postępowaniem 
karnym, którego głównym celem było utrzymanie dyscypliny w wojsku. Ze względu na 
ten aspekt oraz związki funkcjonalne podziemnej Temidy z wojskową częścią państwa 
podziemnego autor często odnosi się w swoich dociekaniach do wojskowego postępowania 
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karnego, co jest zabiegiem niewątpliwie trafnym. Pewne zastrzeżenia budzi natomiast tak 
szczegółowe omówienie cywilnego sądownictwa i procedury cywilnej II RP (s. 250–252), 
podczas gdy miało ono niewiele wspólnego z podziemnym wymiarem sprawiedliwości.

Rozdział trzeci poświęcono postępowaniu przed sądami podziemnymi: kapturowy-
mi, wojskowymi sądami specjalnymi oraz cywilnymi sądami specjalnymi. Omówiono 
jego tok od etapu przygotowawczego aż po wykonawczy. Ta część pracy jest bardziej 
zajmująca, ponieważ poza analizą przepisów polskiego prawa przedwojennego oraz 
wojennego (podziemnego) pojawiają się omówienia przykładów z praktyki sądowej. 
Według autora „proces podziemny” różnił się od jego odpowiednika w Polsce międzywo-
jennej szczególnym przyspieszeniem, rezygnacją z instytucji sędziego śledczego na rzecz 
wzmocnionej pozycji prokuratora, zupełną swobodą w postępowaniu dowodowym oraz 
odstąpieniem od absolutnego charakteru zasady prawdy materialnej. W opracowaniu 
podkreślono rolę, jaką osoby powołane do obsady sądów odgrywały w kształtowaniu 
„podziemnego” procesu. Chodzi przede wszystkim o wykształconych prawników, posia-
dających kwalifikacje sędziowskie i wieloletnie doświadczenie zawodowe zgromadzone 
przed wybuchem wojny. Sednem procesu uczynili oni ustną rozprawę, aczkolwiek 
jedną z jej zasad była nieobecność oskarżonego. Narrację wzbogacają przykłady spo-
rządzonych aktów oskarżenia (s. 375–376) oraz wyroków (s. 385–389). Autor zwrócił 
również uwagę na niektóre kontrowersje związane z działalnością podziemnej Temidy, 
np. przypadki wydawania wyroku śmierci post factum, aby zalegalizować wcześniejszy 
rozkaz egzekucyjny. Należy natomiast żałować, że nie poruszył on zagadnienia pomyłek 
sądowych. Pewien niedosyt może także budzić pozostawienie poza zakresem rozważań 
kwestii stosunku powojennych władz polskich do orzeczeń sądów podziemnych.

Podstawa źródłowa pracy nie budzi zastrzeżeń. Została ona oparta głównie na litera-
turze przedmiotu i źródłach drukowanych, a mniej na archiwaliach. Autor wykorzystał 
przede wszystkim prace polskich historyków i prawników, a przy gromadzeniu literatury 
wykazał się dużą starannością. Sięgnął zarówno do starszych, jak i nowszych, wartoś-
ciowych opracowań pióra Leszka Gondka2, Waldemara Grabowskiego3, Grzegorza 
Górskiego4, Leszka Kani5, Andrzeja Krzysztofa Kunerta6, Władysława Sieroszewskie-
go7, Piotra Szopy8 i Bartłomieja Szyprowskiego9. Nie dotarł natomiast do opracowań 

2 L. Gondek, Polska karząca 1939–1945. Polski wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji nie-
mieckiej, Warszawa 1988; idem, W imieniu Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w cza-
sie II wojny światowej, Warszawa 2011.

3 W. Grabowski, Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemne-
go, Warszawa 2005; idem, Sądy kapturowe Delegatury Rządu na Kraj. Przyczynek do działalności Pol-
skiego Państwa Podziemnego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, t. 59, nr 2.

4 G. Górski, Administracja Polski Podziemnej w latach 1939–1945. Studium historyczno-prawne, 
Lublin 1995; idem, Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939–1945. Studium historyczno-prawne, Lu- 
blin 1995; idem, Polskie Państwo Podziemne 1939–1945, Toruń 1998.

5 L. Kania, Organizacja i funkcjonowanie podziemnego wymiaru sprawiedliwości na Wileńszczyź-
nie w latach II wojny światowej (1940–1945), „Studia Lubelskie” 2010, t. 6.

6 A.K. Kunert, Wojskowe sądownictwo specjalne ZWZ-AK 1940–1944, „Więź” 1981, nr 2; idem, 
Pułkownik „Karola”, „Dzieje Najnowsze” 1981, t. 13, nr 3.

7 W. Sieroszewski, Z działalności wojskowego sądu specjalnego Okręgu, a następnie Obszaru War-
szawskiego AK (1940–1944), „Najnowsze Dzieje Polski” 1964, t. 8; idem, Polski i hitlerowski wymiar 
sprawiedliwości w okresie okupacji, „Za i Przeciw” 1972, nr 40.

8 P. Szopa, W imieniu Rzeczypospolitej… Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemne-
go na terenie Podokręgu AK Rzeszów, Rzeszów 2014.

9 B. Szyprowski, Sąd kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie 
(sierpień 1940 r. – listopad 1941 r.), Warszawa 2016.
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Juliusza Niekrasza10 oraz Tomasza Szczygła11. Szerkus w swojej pracy wykorzystał 
materiały pochodzące z Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Przeprowadził również kwerendę 
w brytyjskim The National Archives oraz niemieckim Bundesarchiv. Na aprobatę zasłu-
guje wyrażone przez autora przekonanie (s. 5), że w przyszłości historia prawa będzie 
pisana na podstawie źródeł cyfrowych – zdigitalizowanych archiwaliów zamieszczonych 
w Internecie. Jest to kierunek niewątpliwie słuszny, zwłaszcza w dobie pandemicznych 
ograniczeń wprowadzanych w archiwach i bibliotekach.

Niestety, autor nie ustrzegł się kilku błędów lub omyłek. Wprawne oko może do-
patrzyć się przyspieszenia o dziesięć lat emisji serialu telewizyjnego Czas honoru  
(s. 17), przeniesienia ataku ZSRS na Polskę z nocy 16 na 17 września na noc z 17 na 
18 września 1939 r. (s. 19), przemiennego i niekonsekwentnego tytułowania Edwarda 
Rydza-Śmigłego marszałkiem lub generałem (s. 19, 56, 58, 129), mylnego przypisania 
generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza do składu Armii „Poznań” jako zajmu-
jącego stanowisko szefa oddziału operacyjnego (s. 138), mylnego określenia najwyższe-
go organu sądownictwa administracyjnego w II Rzeczypospolitej jako Najwyższy Sąd 
Administracyjny (w istocie chodziło o Najwyższy Trybunał Administracyjny, s. 212). 

Na przyzwoitym poziomie stoi natomiast strona edytorska tekstu. Oczywiście można 
doszukać się literówek, np. w nazwisku generała Kazimierza Sosnkowskiego (s. 171), 
ale ich liczba nie przytłacza, biorąc pod uwagę specyfikę tematu i liczbę użytych pol-
skich zwrotów.

Monografia Oscara Szerkusa jest pracą z zakresu historii prawa. Dotyczy ważnego 
zagadnienia najnowszych dziejów Polski, jednak jest adresowana do niemieckiego 
czytelnika. Stanowi to jej walor, ponieważ zwiększa stan wiedzy za naszą zachodnią 
granicą nie tylko na temat funkcjonowania sądownictwa podziemnego, ale w ogóle 
Polskiego Państwa Podziemnego, który dotychczas pozostawiał wiele do życzenia. 
Można wręcz stwierdzić, że badając konspiracyjne sądownictwo, Szerkus postanowił 
zapoznać niemieckich czytelników z fenomenem państwa podziemnego w Polsce. 
Autor miał świadomość niewielkiego rozeznania w omawianej problematyce na rynku 
niemieckim. Zawarzyło to nie tylko na wyborze tematu badawczego, lecz także na 
zawartości aneksu, w którym znalazło się tłumaczenie na język niemiecki ośmiu aktów 
normatywnych bezpośrednio związanych z sądownictwem podziemnym. Z tych samych 
powodów wartość książki dla polskiego czytelnika wydaje się jednak ograniczona. Pub-
likacja jest sporządzona starannie i uwzględnia najnowszy stan badań, jednak właściwie 
nie wnosi nowych ustaleń do dorobku polskiej historiografii, choć trzeba zaznaczyć, że 
rozważania jurydyczne autora dotyczące legalności Polskiego Państwa Podziemnego 
oraz aktów normatywnych wydawanych przez władze RP na uchodźstwie stoją na wyso-
kim poziomie. W związku z tym powinni sięgać po nią raczej znawcy tej problematyki 
(historycy i prawnicy), aniżeli czytelnicy niezaznajomieni z państwem podziemnym.

Konrad Graczyk
ORCID: 0000-0002-0991-2036

10 J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Katowice 1993; idem, Skład personalny Wojskowego Sądu 
Specjalnego Śląskiego Okręgu AK i adwokaci śląscy w szeregach ZWZ-AK, „Palestra” 1983, nr 27/8.

11 T. Szczygieł, Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939), Katowice 2017.
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Kilka refleksji o biografistyce na marginesie  
publikacji Kazimierza Przybysza 
Z gazetą przez życie. Zygmunt Augustyński  
1890–1959, Warszawa 2019, ss. 227

W   polskiej historiografii biografistyka jako gatunek 
pisarstwa historycznego i kierunek badań ma bo-
gatą literaturę, o różnorodnym charakterze. Wśród 

wielu pytań odnoszących się do biografistyki na pierwszy plan 
ustawicznie wysuwają się te, w których podnoszona jest rola 
biografii w całościowym poznaniu procesów historycznych. 
Oczywiście w tym obszarze zawsze aktualna jest debata na te-
mat, co to znaczy dobra biografia, jakie powinna mieć walory, 
czy powinna powielać klasyczne wzorce, czy być nowator-
ska. Odrębną kwestią jest rola biografistyki w popularyzacji 
historii. Nieco zawężając problem, można sprowadzić go 
do pytania, dlaczego czytelnicy ten rodzaj pisarstwa historycznego niezmiennie darzą 
uznaniem. Wymienione trzy obszary łącznie wydają się mieć kluczowe znaczenie przy 
ocenie biografii jako kierunku badań i gatunku historiograficznego.

Nie raz stawiano pytanie, czy biografistyka jako kierunek badań prowadzi do wyjaś-
nienia meandrów procesu historycznego, czy tylko pokazuje losy swoich bohaterów? 
Wielu badaczy sceptycznie odnosi się do możliwości biografistyki w odzwierciedlaniu 
rzeczywistych procesów dziejowych. Szczególnie ci, którzy pozostawali pod wpływem 
„szkoły Annales”, uważali, że w poznaniu historii fundamentalne znaczenie ma badanie 
struktur społecznych, długofalowych procesów, ważna jest mentalność i życie zwykłych 
ludzi oraz różnych grup społecznych. W tym ujęciu historię bardzo przybliżano do so-
cjologii. Na pierwszy plan wysunięto konieczność badania masowych zjawisk społecz-
nych, tracąc zainteresowanie tym, co dotyczyło roli i znaczenia jednostki w historii oraz 
wydarzeniach niezwykłych, tzw. wybuchowych. Spowodowało to podważenie pozycji 
biografii jako kierunku badań1, aczkolwiek nie wpłynęło zbytnio na utratę popularności 
biografii jako gatunku pisarstwa historycznego. Co prawda, biografistyka spotykała się ze 
wzmożoną krytyką, lecz w konsekwencji w dłuższej perspektywie przyniosła ona debatę 
na temat stanu i perspektyw tej formy uprawiania historii. Ten dyskurs pokazał, że ataki 
na biografistykę nierzadko są wątpliwie zasadne, a na pewno przesadzone. Argumentacja 
jej przeciwników sprowadzała się w istocie do wytykania słabości biografistyce, wyni-
kającej z błędów badawczych takich jak usilne poszukiwanie wyjątkowości bohatera, 
subiektywne przywiązanie autora do przedmiotu badań oraz szeroko rozumiany brak 
umiaru w narracji. Mówiąc krócej – wydaje się, że ta krytyka biografistyki byłaby bar-
dziej rzeczowa, a przede wszystkim rzetelniejsza, gdyby  postawiono pytanie, co dobre 

1 Szerzej zob. np. W. Zajewski, Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej, „Czasy 
Nowożytne” 2000, nr 8, s. 8 i nn.
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biografie wnoszą do poznania procesu dziejowego. Podkreślanie zaś, że ten gatunek 
pisarstwa historycznego ma skłonność do poważnych błędów badawczych czy że wy-
stępują one nader często, wiodło do oczywistej konstatacji, iż ta obarczona słabościami 
część biografistyki nie jest wartościowa w ogólnej rekonstrukcji procesu dziejowego. 
Co nie znaczy, że ten sąd rozciąga się na biografistykę w ogóle. Skupienie uwagi na 
złej biografistyce – tej drugiego, trzeciego gatunku – stworzyło dogodne warunki dla 
obrońców tego nurtu refleksji historycznej.

Zwolennicy biografistyki nie przeczą, że jest w niej wiele pozycji obarczonych 
takimi lub innymi słabościami. Nie wynika z tego jednak marność kierunku badań 
i rodzaju pisarstwa. Podkreślają, że autorzy biografii napotykają szczególne trudności 
w czasie poszukiwania źródeł o charakterze personalnym. W warstwie interpretacyjnej 
materia też jest najeżona wyzwaniami, które stwarzają autorowi pokusę wchodzenia 
w buty opisywanej postaci. Biografistyka – jak żaden inny kierunek badań – inspiruje 
do zadawania pytań o rolę wybitnych jednostek w wydarzeniach wielkich, nośnych, ale 
i tych bardziej prozaicznych, w których uczestniczą zwykli ludzie. Ten personalistyczny 
wymiar biografistyki jest magnesem zarówno dla badaczy, jak i dla odbiorców biografii. 
Przed kilku dekadami Tadeusz Łepkowski podkreślał, że „zamiłowanie do uprawiania 
twórczości życiorysowej jest z pewnością zjawiskiem ponadformacyjnym, stojącym 
też właściwie ponad szkołami i kierunkami historycznej myśli”2.

Historycy uprawiający ten gatunek nie tyle roszczą sobie pretensje do wykłada-
nia meandrów procesów cywilizacyjnych, ile przez pryzmat losów konkretnej osoby 
przedstawiają historię w atrakcyjny sposób. Osadzenie jednostki w szerokim kontekście 
historycznym, pochodzącym z wcześniejszych ustaleń badawczych, pokazuje, że rola 
biografistyki wcale nie jest taka błaha.

Książka Z gazetą przez życie. Zygmunt Augustyński 1890–1959 autorstwa Kazimierza 
Przybysza jest solidną biografią, opartą na obszernej i różnorodnej bazie źródłowej. 
Wykorzystane w niej zostały materiały archiwalne, wspomnienia, źródła drukowane 
i prasa. Spośród archiwaliów autor najwyżej sobie ceni te pochodzące z Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Podkreślił też znaczenie wspomnień sa-
mego Zygmunta Augustyńskiego i członków jego rodziny. Przybysz sięgnął także po 
broszury polityczne, teksty opublikowane w prasie, w szczególności te zamieszczane 
w czasopismach, którymi kierował Augustyński.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów opisujących etapy życia i aktywno-
ści zawodowej Augustyńskiego. Zasadniczy tekst został uzupełniony interesującymi 
aneksami, którymi są dokumenty z pokazowego procesu sądowego Zygmunta Augu-
styńskiego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w 1947 r. Walorem 
tego wydawnictwa jest także dość obszerny materiał ilustracyjny, w tym fotografie ze 
zbiorów rodziny Augustyńskich.

O książce powiedzieć, że jest wartko napisana, to tak, jakby prawie nic nie powie-
dzieć. Ta biografia jest napisana barwnie, od pierwszych kart zajmująco, z szeroko 
zarysowanym tłem życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Na każdym kroku 
widać, że autor jest wielkim erudytą.

Kazimierz Przybysz jest historykiem i politologiem o ogromnym dorobku badaw-
czym i organizacyjnym. Spod jego pióra wyszło wiele monografii, syntez, edycji źród-

2 T. Łepkowski, Kilka uwag o historycznej biografistyce, „Kwartalnik Historyczny” 1964, z. 3, s. 711.
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łowych i artykułów. Przez długie lata związany był z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Akademią Leona Koźmińskiego. 
Jest znawcą myśli politycznej, wybitnym badaczem dziejów ruchu ludowego. W każ-
dym okresie swojej pracy naukowej był – i nadal jest – historykiem arcyźródłowym. 
Intuicja badawcza, umiłowanie źródeł i wielka umiejętność okiełznania archiwaliów 
sprawiają, że każda książka Kazimierza Przybysza jest przyjmowana przez środowisko 
naukowe z żywym zainteresowaniem. Kazimierz Przybysz jest nie tylko wybitnym 
badaczem, ale także świetnie przenosi swoje myśli na papier. To właśnie pisanie z pasją 
i lekkie pióro powodują, że jego książki przyjmowane są przez historyków amatorów 
z wielką przyjemnością.

Warto wspomnieć nieco o wydaniu książki. Biografię do druku znakomicie przygo-
towała redaktor Dorota Pasiak-Wąsik – uznana i bardzo ceniona w warszawskim środo-
wisku historycznym i politologicznym. Publikację wydało Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego – placówka dobrze zasłużona na polu badawczym, wydawniczym 
i wystawienniczym.

Recenzja ze swojej natury winna być analizą krytyczną. Jednakże w tym wypadku ma 
to swoiste zastosowanie, ponieważ książka wyszła spod pióra badacza doświadczonego 
i o ugruntowanej pozycji w środowisku zawodowym. Nie o to chodzi, że publikacja 
jest bez skazy, lecz czepianie się drobiazgów byłoby nie tylko wyrazem małostkowości, 
ale przede wszystkim nierzeczowe i ujmowałoby tej znakomitej pozycji w polskiej 
biografistyce. Stąd w recenzji podkreślone zostały głównie walory tego tomu, wszak 
te są tu istotne.

Życie i działalność Zygmunta Augustyńskiego zostały przedstawione na tle dziejów 
narodowych. W pierwszym rozdziale malowniczo opisano dzieciństwo i okres mło-
dzieńczy, kreśląc jednocześnie obraz polskiej wsi przełomu XIX i XX w. Pokazano 
w wymiarze jednostkowym los młodego pokolenia niepodległościowego Polaków. 
Zygmunt Augustyński, syn zamożnego chłopa w zaborze galicyjskim, wykształcenie 
zdobywał w trudnych warunkach. W rodzinie Augustyńskich przykładano wielką wagę 
do edukacji dzieci, jednak Zygmunt wcześnie stracił ojca, co w konsekwencji wiąza-
ło się z kłopotami materialnymi. Razem z nauką Augustyński rozwijał swoją pasję 
dziennikarską, brał udział w walce o niepodległość i poznawał świat wielkiej polityki. 
W czasy II Rzeczypospolitej wchodził jako człowiek młody i jednocześnie „w pełni 
ukształtowany” w zawodzie dziennikarza. Kazimierz Przybysz podkreśla, że jeszcze 
przed wybuchem wojny miał „już spore doświadczenie i umiejętności w tak zwanym 
dziennikarstwie informacyjnym”3. Wcześniej terminował w wielu gazetach, w których 
wykonywał różne prace i pełnił rozmaite funkcje: przeglądał korespondencję w redakcji, 
zajmował się korektą, był sprawozdawcą miejskim i z Sejmu Krajowego Galicyjskiego, 
korespondentem wiedeńskim i berlińskim znanych krakowskich pism informacyjnych. 
Posiadał duże doświadczenie w działalności propagandowej. Miał też piękną kartę 
legionową. Ciągnęło go również do polityki. W młodym wieku znalazł się w kręgu 
ważnych wydarzeń politycznych. Nabywał praktyki jako sekretarz posła do austriackiej 
Rady Państwa Jana Stapińskiego i Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rozdział drugi książki został poświęcony pracy zawodowej Zygmunta Augustyń-
skiego w okresie II Rzeczypospolitej. Tłem – w szerokim ujęciu – są tu wydarzenia 

3 K. Przybysz, Z gazetą przez życie. Zygmunt Augustyński 1980–1959, Warszawa 2019, s. 22. 
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i politycy międzywojnia. Augustyński chociaż nigdy nie należał do żadnej partii, to 
pozostawał w bliskiej relacji z wieloma politykami, m.in. przyjaźnił się z Maciejem Ra-
tajem i Mieczysławem Niedziałkowskim. Łączyły go także bliskie stosunki z Wincentym 
Witosem. Był sprawozdawcą sejmowym. Podkreślał: „Ja przez 20 lat niepodległości 
Rzeczypospolitej nie wychodziłem z gmachu sejmowego. […] Wiedziałem wszystkie 
albo prawie wszystkie tajemnice państwowe”4.

Tłem dla kariery dziennikarskiej Augustyńskiego jest obraz środowiska dzienni-
karskiego i prasy wydawanej w Warszawie, natomiast w wąskim znaczeniu jego życie 
rodzinne. Przeszedł on przez wiele tytułów prasowych jako redaktor naczelny, czasem 
wydawca lub właściciel, w tym „Gazety Poniedziałkowej” (krótko), „Wieku XX”, „Ku-
riera Stołecznego” (efemerycznie), „Kuriera Czerwonego” (czasowo na zastępstwie), 
„Expressu Porannego” (wiosna 1925 r. – jesień 1930 r.), „Rekordu” (krótko w 1931 r.), 
„Codziennej Gazety Handlowej” (krótko w 1937 r. – współpracownik), „Kuriera Pol-
skiego” (1937–1939 – zastępca redaktora naczelnego). Augustyński także odkupił 
i prowadził Krajową i Zagraniczną Agencję Dziennikarską „Press” (1932–1937), z której 
„korzystała cała bez wyjątku prasa polska”5. Ponadto współpracował z „Ilustrowanym 
Kurierem Codziennym” (1931) i amerykańską agencją prasową Associated Press.

W ocenie Kazimierza Przybysza już w pierwszym okresie pracy w Warszawie 
Zygmunt Augustyński był „znanym i wytrawnym” dziennikarzem, a w połowie mię-
dzywojnia miał już pozycję „wybitnego” fachowca, „znającego się rzeczywiście bar-
dzo dobrze na dziennikarstwie o charakterze informacyjnym”. W drugiej połowie 
lat trzydziestych o Augustyńskim i jego agencji „Press” pisano z uznaniem zarówno 
w kraju, jak i w mediach zagranicznych. Podkreślano, że miał „liczne stosunki i ko-
neksje w kołach dzisiaj decydujących” i „stał blisko Stronnictwa Ludowego”, że był 
to „ludowiec z przekonania”, „katolik żarliwy” oraz „demokrata z usposobienia”. 
Sądowe zawieszenie działalności jego agencji „Press” było komentowane w Niem-
czech, Czechosłowacji, Francji i Wolnym Mieście Gdańsku. Z całą pewnością dobrze 
na pozycję zawodową Augustyńskiego wpłynęła jego praca w „Kurierze Polskim” – 
organie prasowym „Lewiatana”, największego związku przemysłowców. Doskonale 
odnajdywał się w kołach wielkoprzemysłowych, potrafił bowiem odpowiedzieć na ich 
potrzeby w zakresie gazety codziennej. Dobrze rozumiał się z Andrzejem Wierzbickim, 
najważniejszym działaczem „Lewiatana” przez cały okres międzywojenny. Kazimierz 
Przybysz podkreśla, że Augustyński był „człowiekiem zdolnym, dziennikarzem bardzo 
utalentowanym” i „wytrawnym”. Jego bliski współpracownik Władysław Bartoszewski 
mówił, że „był dziennikarzem z Bożej łaski”6. Miał silną pozycję i uznanie w środowisku 
dziennikarskim. Był aktywny w ruchu zawodowym dziennikarzy, w tym m.in. działał 
w Syndykacie Dziennikarzy Warszawskich.

W czasie okupacji Zygmunt Augustyński działał w strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego oraz w Radzie Głównej Opiekuńczej. Bardzo zajmująco jest przedstawiony 
powojenny okres jego życia. Augustyński podjął się zorganizowania redakcji gazety 
codziennej PSL i zgromadził zespół interesujących i kompetentnych ludzi. Jako redaktor 
naczelny „Gazety Ludowej” przez prawie rok kształtował profil tego dziennika, dążąc 

4 Ibidem, s. 53.
5 Ibidem, s. 48.
6 Ibidem, s. 33, 41, 49–50, 53.
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do tego, żeby nie było to tylko pismo Stronnictwa, lecz miało szerszy, ogólnonarodowy 
zasięg. W biografii znakomicie została przedstawiona walka polityczna w pierwszym 
okresie po zakończeniu działań wojennych i rola prasy w rywalizacji o władzę. Przez 
pryzmat doświadczeń redaktora Augustyńskiego z aparatem bezpieczeństwa pokazano, 
jak wyglądały realia życia politycznego z pozycji człowieka blisko związanego z PSL: 
był on inwigilowany, od sierpnia 1946 r. systematycznie rozpracowywany, a w paździer-
niku 1946 r. wezwany do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po przesłuchaniu 
Augustyńskiego aresztowano i osadzono najpierw w piwnicach MBP, a następnie w wię-
zieniu mokotowskim. Postawiono mu trzy zarzuty: pośrednictwa w wymianie destruk-
tów dolarowych na kwotę 560 tys., podżegania do druku ulotki nielegalnej organizacji 
„Wolność i Niezawisłość” i rzekomej działalności szpiegowskiej. W 1947 r. w czasie 
jednego z pierwszych procesów pokazowych przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Warszawie Augustyńskiego skazano na karę piętnastu lat pozbawienia wolności, 
utratę wszelkich praw na pięć lat i przepadek całego mienia.

W czasie działań operacyjnych prowadzonych przez kilka miesięcy, a także po-
tem – podczas przesłuchania oraz w więzieniu we Wronkach – Urząd Bezpieczeństwa 
próbował zwerbować Augustyńskiego (proponowała mu to nawet osobiście Julia Bry-
stygierowa). „Bezpiece” nie udało się go jednak złamać. W 1946 r., spodziewając się 
represji, mógł bez większego trudu nielegalnie opuścić kraj, lecz nie zrobił tego. Autor 
biografii pokazuje czytelnikowi niezłomną postawę Augustyńskiego w tych trudnych 
dla niego okolicznościach. Jednocześnie unaocznia, co znaczyło w tamtych czasach być 
wiernym swoim przekonaniom i zasadom moralnym oraz nie pójść na współpracę z UB.

Zygmunt Augustyński był więziony do lutego 1955 r. Po wyjściu na wolność był 
inwigilowany przez „bezpiekę”, borykał się z trudnościami w znalezieniu pracy, ale 
cieszył się życiem rodzinnym. W 1959 r. pogorszył się stan jego zdrowia, co było spo-
wodowane chorobą nowotworową. Augustyński zmarł w sierpniu 1959 r.

W wolnej Polsce Zygmunt Augustyński został zrehabilitowany. W 1991 r. Izba 
Wojskowa Sądu Najwyższego rozpatrzyła rewizję nadzwyczajną wyroku WSR z 1947 r. 
i uwolniła Augustyńskiego od wszystkich zarzucanych mu czynów. Instytut Pamięci 
Narodowej uznał go za pokrzywdzonego. Pamięć o redaktorze Augustyńskim jest żywa 
w przestrzeni publicznej. Podtrzymują ją sympatycy i działacze związani z ruchem ludo-
wym. Szczególnej staranności dochowuje w tym zakresie rodzina, która utworzyła Izbę 
Pamięci Zygmunta Augustyńskiego w rodzinnym Odporyszowie w powiecie tarnowskim.

Biografia autorstwa Kazimierza Przybysza w znakomity sposób pokazuje „jedne-
go z mistrzów dziennikarstwa polskiego pierwszej połowy XX wieku”7. Omawiana 
publikacja jest nie tylko cenną pozycją w polskiej biografistyce, lecz także skłania do 
głębszej refleksji nad rolą tego gatunku pisarstwa historycznego w badaniach i popu-
laryzacji historii.

Jedynie z kronikarskiego obowiązku można odnotować drobne uchybienia. Przyda-
łaby się korekta nazwy organizacji gospodarczej, której organem prasowym był „Kurier 
Polski”. W książce podano, że „Kurier Polski” w latach 1937–1939, gdy pracował 
w tej gazecie Augustyński, był organem Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, 
Górnictwa, Handlu i Finansów „Lewiatan”8. Taką nazwę ta organizacja miała jednak 

7 Ibidem, s. 141.
8 Ibidem, s. 52.
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tylko do 1932 r. Po przeprowadzonej konsolidacji największych organizacji przemysłu, 
takich jak: Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów 
„Lewiatan” oraz Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, a także 
innych zrzeszeń gospodarczych, w miejsce dotychczasowych organizacji został 18 maja 
1932 r. powołany Centralny Związek Przemysłu Polskiego9. Była to najbardziej wpły-
wowa i potężna organizacja kół przemysłowych w II Rzeczypospolitej.

Innym drobiazgiem wydaje się być również i to, że w czasie redakcji zagubiła się 
zasadnicza myśl w zdaniu: „Ostatecznie doszło do zawieszenia decyzji o wydawaniu 
biuletynu”10. Z przywołanego fragmentu wyroku wynika, że sąd postanowił „zawiesić” 
biuletyn agencji „Press”. Tak więc raczej powinno być: „Ostatecznie doszło do decyzji 
o zawieszeniu wydawania biuletynu”. Chyba że biuletyn był wydawany na podstawie 
pozwolenia w formie np. decyzji administracyjnej (wydanej w 1928 lub 1932 r.) i zo-
stała ona zawieszona przez sąd w kwietniu 1937 r. Wówczas to zdanie miałoby sens.

Książka jest interesująca zarówno z punktu widzenia badaczy, jak i pasjonatów 
historii dziennikarstwa, dziejów prasy czy ruchu ludowego. Akademicki aparat nauko-
wy, który jest cenny dla zawodowych badaczy, nie stanowi w żadnej mierze bariery 
w lekturze dla nieprofesjonalnego, zwykłego czytelnika.

Piątego lipca 2020 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbył się 
jubileusz 35-lecia działalności tej instytucji. Jednym z punktów programu obchodów 
była promocja książki Kazimierza Przybysza. Wziął w niej udział autor i członkowie 
rodziny Zygmunta Augustyńskiego, w tym ks. Andrzej Augustyński, znany krakowski 
duchowny, społecznik i kustosz pamięci rodziny Augustyńskich. W trakcie uroczystości 
zorganizowano kiermasz wydawnictw MHPRL. Spośród wielu interesujących publika-
cji wydanych przez muzeum biografia Augustyńskiego cieszyła się dużym uznaniem. 
Śmiało można powiedzieć, że znalazła ona wielu czytelników – miłośników historii 
i działaczy ruchu ludowego. W krótkim czasie okazało się, że biografia Augustyńskie-
go spotkała się z zainteresowaniem wielu osób, o czym świadczy jej drugie wydanie 
w następnym roku11. Duża popularność tej publikacji potwierdza zapotrzebowanie na 
biografistykę i ugruntowuje wysoką pozycję omawianego wydawnictwa na trudnym 
rynku książki, jaki od dłuższego czasu utrzymuje się w Polsce.

Snując refleksje na temat książki Kazimierza Przybysza, warto zastanowić się, 
dlaczego ta pozycja jest ważna w polskiej biografistyce i co do niej wnosi. Istotne jest 
też, jak można byłoby ją szerzej wykorzystać.

Literatura podejmująca rozważania teoretyczne na temat biografistyki przyniosła in-
teresujące próby klasyfikacji w tym obszarze pisarstwa. Nie chodzi o to, by przywoływać 
te, które zyskały największe uznanie i wpływają – w mniejszy lub większy sposób –  
na porządkowanie biografistyki i jej rozwój. Kategoryzacja biografii stała się bowiem 
drogą do doskonalenia tego kierunku badań w historiografii. Wśród wielu podziałów 
wart przywołania jest ten, który wyodrębnia biografie indywidualne i portrety zbiorowe. 
W zakresie popularyzacji historii biografie indywidualne są nieocenione. Mają w tym 
obszarze wyrobioną markę i są sprawdzone rynkowo. Budzą żywe zainteresowanie 

9 Szerzej zob. J. Kofman, Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rze-
czypospolitej, Warszawa 1986, s. 11–13.

10 K. Przybysz, op. cit., s. 45.
11 Idem, Z gazetą przez życie. Zygmunt Augustyński 1980–1959, Warszawa 2020 (wydanie drugie 

poprawione i zmienione).
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wydawców i dają im wielkie pole do popisu w różnorodności edytorskiej. Czytelnicy 
są wielbicielami biografii indywidualnych. Dla miłośników historii biografie te są za-
zwyczaj atrakcyjną, niezwykle przystępną formą poznania minionych czasów. Biografie 
zbiorowe (np. premierów, ministrów, prymasów) są w tym zakresie dopiero na dorobku, 
jeśli porównywać je z biografistyką indywidualną. Jednakże biografie zbiorowe są wyżej 
cenione przez badaczy zawodowych. Odrębną grupą w biografistyce zbiorowej są publi-
kacje słownikowe, wśród których poczesne miejsce zajmuje Polski słownik biograficzny.

Literatura przedmiotu wykształciła dążenie do zgłębiania biografii wielkich władców, 
polityków, wodzów, artystów czy uczonych. Nie doceniano dotychczas znaczenia biogra-
fii wybitnych przedstawicieli danej profesji w poznaniu życia zawodowego określonego 
środowiska. Nie można powiedzieć, że ten rodzaj pisarstwa całkiem zaniedbano, ale na 
pewno nie jest rozwinięty dostatecznie. Najczęściej dominują małe formy (artykuły, szki-
ce), wśród których wzorem dla historyków, politologów, dziennikarzy oraz przedstawicieli 
innych środowisk naukowych, twórczych czy zawodowych może być Poczet prawników 
polskich autorstwa Krzysztofa Pola12. Ten zbiór artykułów biograficznych, znakomicie 
opracowanych na podstawie bogatej bazy źródłowej, został napisany z uwzględnieniem 
wszystkich walorów pozycji naukowych, jednocześnie jest lekturą niezwykle zajmującą 
dla „przeciętnego” czytelnika13. Innym ciekawym przykładem małych form w biogra-
fistyce jest zbiór biogramów Wybitni historycy wielkopolscy, opracowany pod redakcją 
Jerzego Strzelczyka. Spośród dużych form biografistyki zawodowej pozycją wzorcową 
z walorami „z najwyższej półki” może być omawiana tu książka Kazimierza Przybysza.

Biografistyka jako kierunek badań i gatunek pisarstwa historycznego potrzebuje 
wielkiej promocji ze względu na jej przystępność i łatwość w popularyzowaniu mi-
nionych wydarzeń. Biografistyka może ożywić historię w odbiorze społecznym na 
niezwykłą skalę. Za rozwojem i szczególną promocją biografistyki przemawia również 
wiele innych przesłanek. Warto wymienić argumenty historyczne i merkantylne. Po-
mimo wielu słabości biografistyki, ustawicznej krytyki tego gatunku, uprawiana jest 
ona od czasów Plutarcha. Opisy żywotów wielkich ludzi mogą wpływać na działalność 
polityków i wodzów w następnych pokoleniach. Nie tylko oni poszukują inspiracji do 
swoich działań w przeszłości, którą postrzegają przez pryzmat aktywności człowieka 
w wymiarze jednostkowym. Ludzie są także ciekawi, jak żyli i pracowali ci, którzy 
osiągnęli coś na miarę zwykłego człowieka. Władysław Zajewski podkreśla, że „hi-
storycy «szkoły Annales», badając zjawiska masowe, instytucjonalne i społeczne tylko 
jako wielkie ruchy, zagubili z pola widzenia jednostkę, zapomnieli o roli jednostek 
w historii. Jest ona zawsze doniosła nawet w dziedzinach tak pozornie odległych od 
tradycyjnych wojen i dyplomacji, jak finanse, ekonomia, gospodarka”. Następnie, po-
wołując się na historyka osiemnastowiecznych finansów Herberta Luthy’ego, dodaje, 
że „historia ekonomiczna i społeczna, równie dobrze jak polityczna, nie są anonimowe, 
musimy pamiętać, że ponad zdarzeniami, cyframi i wykresami są ludzie, którzy działają 
lub ulegają oddziaływaniu innych, bez których nie byłoby postępu historii. Wiedzieć 
o tym, kim byli ci ludzie, o których się mówi, jest nawet ważniejsze niż wiedzieć, co 
oni zrobili, ten postulat staje się wręcz obowiązujący podczas pracy historyka […]. 

12 K. Pol, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.
13 Publikację tę upowszechnił (w wersji popularnej) dziennik „Rzeczpospolita” na tzw. żółtych 

stronach.
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Więc nie tylko badania «duszy zbiorowej» […], lecz działanie jednostki i stan ducha 
tej jednostki jest również uprawnionym terenem twórczości historyka”14.

W wymiarze merkantylnym za biografią przemawia to, że jest to towar chodliwy 
na rynku księgarskim bez względu na czas. Ciekawa biografia jest zawsze dobrym 
prezentem okolicznościowym, nie tylko dla miłośników historii. Przystępność formy 
przyciąga szerokie rzesze czytelników.

W Polsce można spodziewać się trudnego gruntu dla promocji nowoczesnej bio-
grafistyki, wszak utwardzony jest manieryzm myślowy wyrosły ze „szkoły Annales”. 
Wytwarza on ciasną przestrzeń dla biografistyki, by nie powiedzieć – że odnosi się 
do niej z pogardą. Za pewną oczywistość przyjmowana jest teza o swoistej wyższości 
historii społecznej nad historią indywidualną. Powojenne pokolenie wielkich mistrzów 
w polskiej historiografii było pod urokiem spojrzenia na proces historyczny przede 
wszystkim z pozycji historii społecznej. Zdaje się, że tę perspektywę badawczą przejęli 
później ich uczniowie.

Jednakże w poszukiwaniu sposobów popularyzacji historii w dobie kultury obrazko-
wej i nowych mediów biografistyka otwiera się jako bardzo atrakcyjny obszar. Współ-
cześnie mogą sprawdzić się na polskim rynku takie projekty, w których z jednych badań 
powstaje kilka wersji biografii. Istotą takiego przedsięwzięcia byłoby wykorzystanie 
potencjału popularyzatorskiego biografistyki poprzez tworzenie wariantów biografii pod 
kątem potrzeb określonych odbiorców. Jednym z nich byłaby wersja naukowa z pełnym 
aparatem badawczym przeznaczona dla historyków zawodowych, publikowana w nie-
wielkim nakładzie. Inną mogłaby być książka popularnonaukowa, napisana przystępnym 
językiem, bogato ilustrowana, estetycznie wydana w dużym nakładzie, przeznaczona dla 
masowego czytelnika i będąca podstawowym źródłem finansowania całego projektu. 
Kolejną mogłaby być wersja szkolna kierowana do młodzieży, tworzona z uwzględnie-
niem potrzeb percepcyjnych pokolenia kultury obrazkowej i wychowanego na nowych 
mediach. Celem edukacyjnym byłoby przede wszystkim przyciągnięcie młodzieży do 
historii i wprowadzenie w jej obszar przy pomocy atrakcyjnej formy. Dobrze byłoby tę 
część projektu poprzedzić fachowym badaniem w poszukiwaniu odpowiedzi na pyta-
nie, na czym polega specyfika percepcyjna owej grupy społecznej. Odmiana tej wersji 
mogłaby być przeznaczona dla dzieci. Powinna ona być przygotowana w przyciągającej 
szacie graficznej, bogato ilustrowana, być może z jakimiś elementami komiksu. Opis 
wydarzeń należałoby z kolei skrócić do minimum. Te wersje szkolne dobrze byłoby 
wesprzeć groszem publicznym.

Takie książki jak biografia Zygmunta Augustyńskiego autorstwa Kazimierza Przy-
bysza są doskonałą pozycją do realizacji współczesnych projektów popularyzujących 
historię dzięki biografistyce. Ta publikacja pokazuje, że bez wielkich (czasem też pre-
tensjonalnych) dyskusji historiozoficznych powstają biografie rzetelne, ze wszystkimi 
rygorami warsztatowymi, pięknie napisane. Rzec można, że to przykład klasycznej 
biografii, z mało jeszcze zbadanych obszarów życia publicznego. Takie książki jak ta 
wpisują się w wyśmienitą tradycję polskiej biografistyki.

Anna Szustek
ORCID: 0000-0003-3171-1166

14 W. Zajewski, op. cit., s. 13–14. 
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Delegacja Archiwum Instytutu Pamięci  
Narodowej na festiwalu historycznym  
Defend Fife, Dunfermline, 3–4 sierpnia 2019 r.

W dniach 3–4 sierpnia 2019 r. w miejscowości Dunfermline w Szkocji odbyła 
się kolejna edycja festiwalu historycznego Defend Fife, organizowanego 
przez Rogera Pickeringa wraz z lokalnym samorządem i przy wsparciu 

Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Festiwal popularyzuje wiedzę na temat pla-
nów obrony szkockiego regionu Fife podczas II wojny światowej oraz zaangażowania 
w nią żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych1.

Podobnie jak w ubiegłym roku, organizator zaprosił do udziału w festiwalu przed-
stawicieli Archiwum IPN – naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym 
Grzegorza Trzynę i starszego archiwistę Krzysztofa Wojdę, którzy oprócz promowania 
dwóch projektów: Archiwum Pełnego Pamięci i Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny 
Światowej, prezentowali przywiezioną na Wyspy wystawę „Powrót kapitana. Tadeusz 
Starzyński 1903–1970”. Wybór wystawy nie był przypadkowy. Tadeusz Starzyński, 
przedwojenny podkomisarz Policji Państwowej, po uciecze z obozu internowania na 
Węgrzech przedostał się do Francji, a po jej kapitulacji jako żołnierz PSZ został ewaku-
owany do Wielkiej Brytanii. Od września 1940 r. do końca 1942 r. pełnił swoją służbę 
właśnie na terenie Szkocji, m.in. w 4. i 1. dywizjonie pociągów pancernych. W tym 
czasie poznał w Aberdeen rodzinę Ross. Następne pokolenia tej rodziny w maju 2017 r. 
przekazały do Archiwum IPN przechowywane przez nich pamiątki i dokumenty po Ta-
deuszu Starzyńskim. Postać przedwojennego policjanta, żołnierza PSZ, cichociemnego 
i więźnia mokotowskiego, a także charakter przekazanych po nim dokumentów i losy 
samej spuścizny zainspirowały do stworzenia wystawy. „Powrót kapitana…” składa się 
z 12 plansz (6 w języku polskim i 6 w języku angielskim) i przedstawia najważniejsze 
wydarzenia z życia Starzyńskiego (służba w przedwojennej Policji Państwowej, służba 
w polskich oddziałach we Francji i w Wielkiej Brytanii, powrót do kraju), a także dzieje 
zachowanej po nim spuścizny. Wykorzystane materiały w większości pochodzą z zasobu 
Archiwum IPN. Sięgnięto także do zdjęć i dokumentów ze zbiorów Wojskowego Biura 
Historycznego, Studium Polski Podziemnej oraz Imperial War Museum. Wystawa po raz 
pierwszy została zaprezentowana 20 września 2018 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie2.

Przedstawiciele Archiwum IPN swoje przygotowania do udziału w festiwalu roz-
poczęli dzień wcześniej od wciągnięcia na maszt polskiej flagi w Pittencrieff Park, 
przed budynkiem Glen Pavilion, który w latach czterdziestych XX w. był kwaterą 
polskich żołnierzy w Dunfermline3, oraz od pomocy w rozstawieniu plansz wystawy 
ukazującej losy Polaków, którzy podczas II wojny światowej pełnili służbę wojskową 

1 Zob. http://www.defendfife.co.uk/our-story (dostęp 31 VIII 2020 r.).
2 Zob. https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/57190,Powrot-Kapitana-Tadeusz-Starzynski-19031970.html 

(dostęp 31 VIII 2020 r.).
3 Zob. http://www.defendfife.co.uk/our-story (dostęp 31 VIII 2020 r.).
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m.in. w  Szkocji. Wczesnym popołudniem 12 plansz „Powrotu kapitana…” zostało 
zainstalowanych w pierwszym miejscu ekspozycji – Dunfermline Carnegie Library 
and Galleries. Miejscowej bibliotece przekazano również do celów edukacyjnych eg-
zemplarze gier „Miś Wojtek” i „303”. Następnego dnia w godz. 11.00–15.30 nastąpiła 
prezentacja wystawy. Towarzyszyła ona innym wydarzeniom zaplanowanym w ramach 
festiwalu: spotkaniu z Jennifer Robertson – autorką książki Wojtek, War Hero Bear, oraz 
pokazowi fabularyzowanego dokumentu Jana Komasy Powstanie Warszawskie. Tego 
dnia wyjątkowym gościem zwiedzającym ekspozycję i jej recenzentem „na żywo” był 
Tony Leszczuk, syn Piotra Pawła Leszczuka, żołnierza kampanii wrześniowej, następnie 
żołnierza PSZ, służącego w 1. Dywizji Pancernej, po wojnie osiadłego w Dunfermline. 
W godz. 16.00–18.00 wystawa została rozebrana i przewieziona do Glen Pavilion w Pit-
tencrieff Park i od godz. 19.00 do godz. 21.00 ponownie udostępniona odwiedzającym 
festiwal Polakom i Szkotom. Pierwszy dzień zakończył się wieczorkiem tanecznym 
w stylu lat czterdziestych XX w., którego uczestnicy ubiorem nawiązywali do tamtego 
okresu, chcąc w ten sposób oddać „ducha epoki”.

Czwartego sierpnia w godz. 9.00–17.00 kontynuowano ekspozycję wystawy. 
Dzień rozpoczął się od powitania uczestników festiwalu przez organizatora imprezy 
Rogera Pickeringa. Następnie głos zabrali: Ireneusz Truszkowski – konsul general-
ny RP w Edynburgu, Douglas Chapman – członek Rady Miasta Dunfermline oraz 
Krzysztof Wojda – reprezentujący Archiwum IPN. Konsul Truszkowski podziękował 
przedstawicielom IPN za obecność na festiwalu i prezentację wystawy. Zwiedza-
jącym zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu imprezy wręczano polsko- lub 
anglojęzyczną wersję biogramu Tadeusza Starzyńskiego, a także zapoznawano ich 
z projektami Archiwum IPN: Archiwum Pełne Pamięci i Centrum Informacji o Ofia-
rach II Wojny Światowej. Sama ekspozycja świetnie uzupełniała się z wystawą na 
temat losów polskich żołnierzy w Szkocji, przygotowaną pod patronatem Konsulatu 
Generalnego RP w Edynburgu, oraz z wystawą Oddziału IPN w Rzeszowie „Polskie 

Pokaz fabularyzowanego dokumentu Jana Komasy pt. Powstanie  
Warszawskie w Dunfermline Carnegie Library and Galleries podczas  
pierwszego dnia festiwalu historycznego Defend Fife, Dunfermline,  

3 VIII 2019 r. Fot. Grzegorz Trzyna
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Siły Zbrojne w rysunkach Antoniego Wasilewskiego”, prezentowaną przez Polski 
Klub Historyczny w Glasgow.

Przedstawione podczas dwóch dni historie i bohaterowie wojennych wydarzeń 
stopniowo nabierały dodatkowego kolorytu, co było konsekwencją zapowiedzi Rogera 
Pickeringa: „Pawilon i park będą żywym muzeum”4. Stało się tak m.in. dzięki styli-
zowanym, zrekonstruowanym straganom z produktami z tamtych lat, odtwarzanym 
scenkom z życia obozowego żołnierzy, prezentacjom broni i sprzętu wojskowego, 
inscenizacjom walk. Tak jak wyobrażał sobie Pickering, Dunfermline – które w czasie 

4 „The Pavillion and park will be a living museum”, G. Ryder, History brought to life at De-
fend Fife, https://www.dunfermlinepress.com/news/17809637.history-brought-life-defend-fife (dostęp 
31 VIII 2020 r.).

Otwarcie drugiego dnia festiwalu w Pittencrieff Park w Dunfermline,  
4 VIII 2019 r. Fot. Grzegorz Trzyna

Pracownicy IPN Krzysztof Wojda (z lewej) i Grzegorz Trzyna (z prawej) wraz 
z konsulem generalnym RP w Edynburgu Ireneuszem Truszkowskim przed wy-

stawą „Powrót kapitana…” w Glen Pavilion w Dunfermline,  
4 VIII 2019 r. Fot. ze zbiorów autora
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wojny wzmocniło swoją obronę dzięki obecności wojsk polskich – opowiedziało pod-
czas festiwalu historię szkockich i polskich żołnierzy, ciężko pracujących, aby zapewnić 
regionowi Fife ochronę. W tym roku opowieść ta nabrała szczególnego znaczenia ze 
względu na osiemdziesiątą rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej i siedemdziesiątą 
piątą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, co wyraźnie zostało wyartykułowane 
przez organizatorów.

Na koniec warto podkreślić udział w tym wydarzeniu dwóch grup, bez których 
Defend Fife straciłoby koloryt. Pierwszą z nich jest Living History Group „First to 
Fight”, która „upamiętnia i popularyzuje czyn zbrojny wybranych jednostek Polskich 

Sił Zbrojnych na Zachodzie”5, a drugą – Zespół Taneczny „Polonez” z Paisley, wyko-
nujący tradycyjne tańce polskie w strojach polskiej szlachty. Ich „wycieczki” na miasto 
podczas trwania festiwalu wywoływały wśród Szkotów niemałą sensację.

Wystawa „Powrót kapitana. Tadeusz Starzyński 1903–1970” po zdemontowaniu, 
na wcześniejszą prośbę Pawła Porańskiego z Polskiej Szkoły w Glasgow i Polskiego 
Klubu Historycznego, 5 sierpnia została udostępniona publiczności w Domu Polskim 
im. Gen. Sikorskiego w Glasgow.

Grzegorz Trzyna 
ORCID: 0000-0002-4209-6923

5 Zob. http://www.first-to-fight.co.uk/forum/viewtopic.php?f=12&t=742 (dostęp 31 VIII 2020 r.).

Grzegorz Trzyna (z lewej) i Krzysztof Wojda (drugi z prawej) z członkami 
Zespołu Tanecznego „Polonez” i Pawłem Porańskim z Polskiego Klubu Histo-
rycznego w Glasgow (pierwszy z prawej) na tle wystawy „Powrót kapitana…” 

w Glen Pavilion w Dunfermline, 4 VIII 2019 r. Fot. ze zbiorów autora
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Konferencja „Fort III Pomiechówek  
– przywracanie pamięci o ofiarach  
niemieckiego terroru”,  
Pomiechówek, 28 września 2019 r.

W dniu 28 września 2019 r. w Pomiechówku odbyła się konferencja naukowa 
pt. „Fort III Pomiechówek – przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego 
terroru”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Archiwum Instytutu Pa-

mięci Narodowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Fort III Pomiechówek oraz 
Ośrodkiem Kultury PomPa w Pomiechówku w związku z obchodami osiemdziesiątej 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Konferencja miała na celu przybliżenie tra-
gicznej historii fortu pod niemiecką okupacją oraz omówienie stanu dotychczasowych 
badań i działań na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni, które podejmują IPN, Fundacja 
i lokalna społeczność.

W czasie II wojny światowej w Forcie III Niemcy zamordowali ok. 12 tys. obywa-
teli Polski, zarówno Polaków, jak i Żydów – mieszkańców północnego Mazowsza. Od 
marca do sierpnia 1941 r. w budynkach fortecznych funkcjonował obóz przejściowy. 
Najpierw osadzono w nim polskie i żydowskie rodziny wysiedlone z powiatu płońskiego, 
a następnie ludność żydowską z okolicznych gett. Od wiosny 1943 r. do końca lipca 
1944 r. w forcie funkcjonowało więzienie Gestapo, w którym Niemcy przeprowadzali 
masowe egzekucje. Wśród ofiar byli posłowie na Sejm II Rzeczypospolitej, nauczy-
ciele, urzędnicy, oficerowie, robotnicy i rolnicy. Najliczniejszą grupę zamordowanych 
stanowili członkowie Polskiego Państwa Podziemnego, w tym żołnierze Armii Kra-
jowej. Jednak Fort III jako miejsce martyrologii obywateli polskich w czasie II wojny 
światowej pozostaje nieznany ogółowi społeczeństwa.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, otwierając konferencję, 
podkreślił, że jest niezwykle ważne, aby żadna ofiara nie została zapomniana, aby 
wszystkim przywrócić imię i nazwisko oraz wyprawić godny pochówek. Pamięć bowiem 
jest z jednej strony naszym zobowiązaniem, lecz z drugiej – przestrogą dla przyszłych 
pokoleń, dokąd prowadzi system totalitarny.

W konferencji wzięło udział liczne grono słuchaczy, w tym byli więźniowie oraz 
bliscy ofiar zbrodni. Podczas spotkania wygłoszono osiem referatów. W panelu dys-
kusyjnym głos zabrali ostatni żyjący uczestnicy tragicznej niedoli, którzy jako małe 
dzieci znaleźli się w obozie przejściowym w forcie w 1941 r. Konferencji towarzyszyła 
wystawa dokumentów dotyczących więźniów Fortu III w Pomiechówku, które znajdują 
się w zbiorach Archiwum IPN.

Pierwszy referat wygłosił dr Piotr Oleńczak, pełnomocnik wojewody mazowieckiego 
ds. kombatantów i osób represjonowanych, członek Rady Fundacji Fort III Pomie- 
chówek, przewodnik po Twierdzy Modlin i Forcie III, który zapoznał słuchaczy z historią 
miejsca. Przypomniał, że Fort III, należący do zespołu fortyfikacji twierdzy modlińskiej, 
powstał w latach 1883–1887. We wrześniu 1939 r. bohatersko bronili go żołnierze 
36. pp Legii Akademickiej pod dowództwem kpt. Bogusława Rytla. Poddali się  dopiero 
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Prezes IPN dr Jarosław Szarek otwiera konferencję naukową. Prelegenci od 
prawej: dr Piotr Oleńczak (MUW), Dorota Grzechocińska (Archiwum IPN), 
Janusz Piwowar (Archiwum IPN), Piotr Kędziora-Babiński (BUWiM IPN), 

Marta Janczewska (ŻIH). Fot. Marlena Dziedzic-Nawrocka

Byli więźniowie Fortu III. Fot. Marlena Dziedzic-Nawrocka
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29 września 1939 r., po decyzji o kapitulacji Twierdzy Modlin. W całej historii tej 
fortyfikacji – podkreślił prelegent – lata okupacji niemieckiej były czasem najkrwaw-
szych zbrodni. W okresie powojennym fort był niedostępny, pełniąc funkcję składnicy 
broni. Od 2007 r. pozostaje w zarządzie Agencji Mienia Wojskowego. W maju 2009 r. 
został wpisany do rejestru zabytków, a od maja 2019 r. – zgodnie z decyzją ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka – Fort III w Pomiechówku jest udostępniony 
zwiedzającym.

Zbrodnie popełnione przez Niemców w forcie w latach 1943–1944 znajdują odbicie 
w dokumentach przechowywanych w Archiwum IPN. Temu zagadnieniu został poświę-
cony referat wygłoszony przez Janusza Piwowara i Dorotę Grzechocińską z Centrum 
Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej Archiwum IPN. Janusz Piwowar, kierownik 
Centrum, przedstawił zagadnienia związane z działalnością niemieckiego sądu doraź-
nego (Standgericht) na terenie rejencji ciechanowskiej. Podczas wystąpienia zostały 
zaprezentowane akta placówki Gestapo w Ciechanowie–Płocku przechowywane w Ar-
chiwum IPN. Ten unikatowy zbiór składa się z blisko 12 tys. jednostek archiwalnych 
oraz kartoteki osobowej. Stanowi obecnie jedno z głównych źródeł do badań nad funk-
cjonowaniem więzienia Gestapo w Pomiechówku. Zawiera akta osobowe więźniów, 
dokumentację prowadzonych śledztw, wyroki sądu doraźnego, jak również wykazy osób 
skazanych na śmierć i straconych w forcie lub wysłanych do obozów koncentracyjnych. 
Dokumentacja została uratowana przed wywiezieniem z Polski w 1945 r.

Piotr Kędziora-Babiński z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN zapo-
znał zebranych ze stanem prac archeologiczno-ekshumacyjnych prowadzonych przez 
Instytut na terenie fortu. Zaznaczył, że podjęte działania mają na celu odnalezienie 

Prelegenci od prawej: mec. Piotr Jeżółkowski (Fundacja Fort III Pomiechówek), 
Rafał Pękała (BEN IPN), dr Marek Tadeusz Frankowski, dr Waldemar Jasiński.  

Fot. Marlena Dziedzic-Nawrocka
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i  ekshumowanie wszystkich szczątków osób zamordowanych w tym miejscu przez 
Niemców w czasie wojny. W 2018 r., w toku pierwszego etapu prac, wydobyto szczątki 
26 osób oraz szczątki poekshumacyjne należące do co najmniej 31 osób. Od czerwca 
do lipca 2019 r. trwał II etap poszukiwań, którym objęto duży prawy dziedziniec fortu, 
tzw. górkę, wskazywany przez więźniów jako miejsce egzekucji. Zlokalizowano tam 
trzy masowe groby. Dwa z nich ekshumowano, odnajdując szczątki 46 osób, z których 
następnie został pobrany materiał do badań genetycznych. Odnaleziono również licz-
ne artefakty, w tym: portfel z niemieckimi monetami, okulary, lusterko, puderniczkę, 
śrubokręt, pierścionki, obrączki oraz łuski karabinowe. Uroczysty pochówek ekshumo-
wanych szczątków odbył się 5 września 2019 r. na tymczasowym cmentarzu na lewym 
dziedzińcu fortu. Kolejne etapy prac ekshumacyjnych zaplanowano na lata 2020–2021. 
Po ich zakończeniu na terenie Fortu III ma powstać cmentarz wojenny.

Marta Janczewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego w referacie zatytuło-
wanym „Dokumenty dotyczące obozu dla Żydów w Forcie III w Pomiechówku za-
chowane w Archiwum Ringelbluma (Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego)” 
przytoczyła liczne wypowiedzi ocalonych Żydów, którzy po opuszczeniu fortu trafili 
do getta warszawskiego. Na przełomie lipca i sierpnia 1941 r. w obozie znalazło się 
ok. 4 tys. Żydów. Zachowane świadectwa mają wyjątkową wartość, ponieważ zostały 
spisane bezpośrednio po przeżytych wydarzeniach – podkreślała Marta Janczewska. 
Relacje, w których ofiary opisały znęcanie się niemieckiej załogi fortu nad więźniami 
oraz przypadki gwałtów i mordów, wstrząsnęły mieszkańcami getta warszawskiego. 
Współpracująca z Emanuelem Ringelblumem Samuela Ostrowska, która spisywała 
relacje, nazwała Pomiechówek „obozem śmierci”.

Wystawa dokumentów dotyczących więźniów Fortu III w Pomiechówku 
przechowywanych w Archiwum IPN – zbiór akt placówki Gestapo 

w Ciechanowie–Płocku. Fot. Marlena Dziedzic-Nawrocka
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Po przerwie głos zabrała Marzena Kruk, dyrektor Archiwum IPN, która zapoznała 
zgromadzonych z projektem Archiwum Pełne Pamięci, realizowanym w ramach Ar-
chiwum IPN. Podkreśliła, jak ważne dla przyszłych pokoleń Polaków jest zachowanie 
oryginalnej dokumentacji znajdującej się w archiwach rodzinnych.

W kolejnym wystąpieniu głos zabrał mec. Piotr Jeżółkowski, prezes Zarządu Fun-
dacji Fort III Pomiechówek, prawnuk zamordowanego w forcie żołnierza AK Wacława 
Jeżółkowskiego. Zaprezentował internetową bazę więźniów tworzoną we współpracy 
z IPN. Zaznaczył, że oprócz dokumentów archiwalnych źródłem wiedzy o forcie i tra-
gicznych wydarzeniach, jakie się w nim rozegrały, są wspomnienia rodzin. Jednym 
z celów powstania Fundacji było stworzenie miejsca, w którym byłyby gromadzone 
informacje dotyczące fortu. Fundacja stawia przed sobą także zadanie integracji śro-
dowiska rodzin byłych więźniów.

Rafał Pękała z Biura Edukacji Narodowej IPN przedstawił poruszające relacje 
więźniów oraz bliskich ofiar zamordowanych w forcie, które nagrano w ramach cyklu 
historii mówionej pt. „Pomiechówek – zapomniane miejsce?”. Wyjaśnił, że celem roz-
poczętego w 2018 r. projek-
tu jest zachowanie pamięci 
o tym miejscu i jednocześnie 
– dzięki świadkom – odkry-
wanie okupacyjnej przeszło-
ści fortu. Projekt realizowa-
ny jest przez Biuro Edukacji 
Narodowej i Archiwum IPN 
we współpracy z Fundacją 
Fort III Pomiechówek. Do-
tychczas nagrano 22 wywia-
dy, aczkolwiek nadal trwają 
prace dokumentacyjne. Ze-
spół projektowy wciąż bo-
wiem poszukuje kontaktów 
do byłych więźniów fortu 
oraz ich rodzin. W przy-
szłości ma również powstać 
film dokumentalny o For- 
cie III. Rafał Pękała podkreś- 
lił: „Wiemy na przykładzie 
relacji zebranych do projek-
tu, iż historia drugiej wojny 
światowej «pisana» jest do 
dziś, a na pewno na nowo 
odkrywana. Takim miejscem 
jest Fort III w Pomiechówku, 
o którym wiemy wiele, lecz 
jego historię zna niewielu. 
Tym bardziej właśnie teraz, 
bardziej niż kiedykolwiek, 

Urna z ziemią z Fortu III przekazana do Muzeum 
– Miejsca Pamięci w Palmirach. Fot. Marlena 

Dziedzic-Nawrocka
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 kluczowe znaczenie ma zachowanie historii wszystkich i o wszystkich, którzy «prze-
szli» przez to straszliwe miejsce”.

Końcowy referat, zatytułowany „Sadystyczny system przesłuchań i warunki życia 
więźniów elementem terroru personalnego i strukturalnego wobec Polaków i Żydów 
więzionych w Forcie III w Pomiechówku”, wygłosił dr Marek Frankowski, autor pierw-
szych i najliczniejszych publikacji dotyczących Fortu III w czasie II wojny światowej. 
Szczegółowo omówił warunki, w jakich przebywali więźniowie, metody stosowane 
w śledztwach, przytoczył zeznania byłych więźniów i relacje świadków zbrodni. Pod-
kreślił, że załogę fortu, oprócz gestapowców, stanowili miejscowi folksdojcze, często 
znajomi i sąsiedzi ofiar.

Konferencję zakończyła dyskusja na temat przyszłości fortu. Po spotkaniu odbyła 
się uroczystość pobrania ziemi z Fortu III i przekazania jej do Muzeum – Miejsca Pa-
mięci Palmiry, gdzie corocznie składne są urny z ziemią z różnych miejsc martyrologii 
obywateli polskich.

Dorota Grzechocińska 
ORCID: 0000-0002-8886-0798
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Konferencja naukowa „Obrazy II wojny   
światowej w materiałach fotograficznych  
i filmowych”, Warszawa, 28 października 2019 r.

W  Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. prof. Janusza 
Kurtyki w Warszawie 28 października 2019 r. z okazji Dnia Światowe-
go Dziedzictwa Audiowizualnego odbyła się konferencja archiwalna po-

święcona zagadnieniom dokumentacji pozaaktowej. Spotkanie to jest kontynuacją 
cyklicznego projektu, który został zapoczątkowany w 2008 r. sympozjum na temat 
wybranych aspektów opracowania fotografii w nowoczesnym archiwum. W następnych 
latach organizatorzy przygotowali dla panelistów przestrzeń do prezentacji kolejnych 
zagadnień związanych z dziedzictwem audiowizualnym. Omawiane były problemy 
dotyczące digitalizacji i opracowania filmów oraz nagrań dźwiękowych ze zbiorów 
audiowizualnych komunistycznych służb bezpieczeństwa, a także poloników. Dysku-
towano również o problematyce praw autorskich w codziennej pracy archiwów, m.in. 
przy udostępnianiu opracowywanego zasobu1.

1 Owocem tych spotkań są również liczne sprawozdania i artykuły naukowe opublikowane w czaso-
pismach fachowych. Zob.: 1) sprawozdania z konferencji: W. Krajniak, Film i archiwum – problem opra-
cowania, „Archiwista Polski” 2011, nr 4, s. 99–101; J. Sawicki, Polonica bliżej kraju, „Przegląd Archi-
walny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6, s. 461–464; 2) referaty: T. Stempowski, K.W. Ślusarski, 
Zasób fotograficzny Instytutu Pamięci Narodowej i jego cechy specyficzne, „Przegląd Archiwalny Insty-
tutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2, s. 162–194; P. Chojnacki, R. Morawski, Digitalizacja i opracowa-
nie fotografii z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w systemie „Zeus”, „Przegląd Archiwalny Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2009, t. 2, s. 195–206; S. Oberhack, Dokumentacja audiowizualna w zasobie archi-
walnym Urzędu Pełnomocnika Federalnego do spraw Dokumentów Służby Bezpieczeństwa Państwowego 
byłej NRD (BStU). Zarys problematyki, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, t. 2, 
s. 239–250; M. Jabłońska, Obraz fotograficzny a obraz filmowy – problem opisu archiwalnego, „Przegląd 
Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, t. 5, s. 63–73; M. Tański, R. Morawski, Opracowywanie 
materiałów audiowizualnych z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pa-
mięci Narodowej” 2012, t. 5, s. 75–84; R. Poboży, T. Stempowski, Zbiór filmów w zasobie archiwalnym 
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, 
t. 5, s. 85–102; J. Sałkowski, Doświadczenia w opracowywaniu materiałów filmowych na przykładzie Te-
lewizji Polskiej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, t. 5, s. 103–120; F. Kwiatek, 
Zbiór filmów w Narodowym Archiwum Cyfrowym, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 
2012, t. 5, s. 121–128; K.W. Ślusarski, Doświadczenia IPN w tworzeniu cyfrowych zbiorów fotograficz-
nych i w ich wykorzystywaniu na przykładzie dokumentacji kampanii wrześniowej 1939 r., „Przegląd Ar-
chiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6, s. 55–75; B. Berska, Projekt „Polska rozproszona. Pro-
gram zabezpieczania polskiego dziedzictwa archiwalnego za granicą”, „Przegląd Archiwalny Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2013, t. 6, s. 299–304; W.K. Roman, Rozproszenie polskiej dokumentacji audiowi-
zualnej a zasady archiwalne, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6, s. 305–315; 
M. Zieliński, I. Korga, Zbiory multimedialne Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i ich digitalizacja, 
„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6, s. 317–326; R. Morawski, M. Tański, Fo-
noteka archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i jej archiwizacja z wykorzystaniem programu „Zeus”, 
„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, t. 7, s. 35–54; I. Dżachua, W. Łuarsabiszwili, 
O. Tuszuraszwili, Archiwum MSW Gruzji – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, „Przegląd Archiwalny 
Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8, s. 91–108; J. Bilková, Instructional and promotional films of the 
Ministry of the Interior of the Czechoslovak Republic in the collections ot the Security Services Archive, 
„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9, s. 121–125; J. Niederhut, The audiovi-
sual legacy of the GDR’s Ministry of State Security – collection, preservation, thematic focus, „Przegląd 
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Organizator jedenastego spotkania zaprosił do wygłoszenia referatów przedstawicieli 
archiwów, bibliotek i muzeów, posiadających w swoich zasobach zbiory ikonograficz-
ne i audiowizualne z okresu II wojny światowej. Patronat nad obradami objął Polski 
Komitet do spraw UNESCO, który reprezentowany był osobiście przez jego sekretarza 
generalnego prof. Sławomira Ratajskiego.

Uczestników konferencji powitał kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji 
Audiowizualnej Archiwum IPN dr hab. Jacek Sawicki. W pierwszych słowach poprosił 
prezesa IPN dr. Jarosława Szarka i dyrektor Archiwum IPN Marzenę Kruk o oficjalne 
otwarcie spotkania.

Dyrektor Archiwum w swojej przemowie podkreśliła, jak ważna jest współpraca 
pomiędzy instytucjami powołanymi do opieki nad audiowizualnym dziedzictwem 
kulturowym. Dzielenie się doświadczeniem w opracowywaniu i metodach upowszech-
niania zbiorów archiwalnych jest istotą ich działalności. Najważniejsze jest bowiem, 
aby treść kierowana do odbiorcy mogła przyciągnąć jego uwagę, na którą materiały te 
zdecydowanie zasługują. Po wystąpieniu dyrektor Kruk uczestników spotkania powitał 
prezes Szarek. Życząc prelegentom i uczestnikom owocnych obrad, sformułował cel, dla 
osiągnięcia którego płaszczyzną jest rozpoczynająca się konferencja. Podkreślił, że waga 
archiwalnych materiałów audiowizualnych na temat II wojny światowej wzrasta wraz 
z upływem czasu, ponieważ na „wieczną wartę” odchodzą uczestnicy tamtych wydarzeń. 
Z tego powodu coraz częściej przemawiać będą do nas i do przyszłych pokoleń obrazy 
i dźwięki utrwalone na kliszy fotograficznej i filmowej. Wraz z rozwojem technologii 

Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9, s. 127–139; S. Zrebný, Audiovisual collections by 
the communist secret service in the Nation’s Memory Institute in Slovakia, „Przegląd Archiwalny Insty-
tutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9, s. 141–149.

Rozpoczęcie konferencji przez prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.  
Fot. Katarzyna Adamów
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to właśnie obraz staje się głównym nośnikiem treści, stąd wyłania się fundamentalne 
pytanie: Jak podołać wyzwaniu, aby zamknięte w obrazie pełne emocji ludzkie historie 
były jak najpełniej i najwierniej przekazane?

Część merytoryczna spotkania rozpoczęła się od wystąpienia kustosza SODA Archi-
wum IPN Konrada Ślusarskiego. Tematem referatu była jedna z największych kolekcji 
materiałów fotograficznych z zasobu archiwalnego Instytutu – zbiór fotografii Głów-
nej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Referent podsumował 
doświadczenia kilkuletnich prac nad porządkowaniem, opracowaniem, digitalizacją 
i upowszechnianiem tychże materiałów. Archiwiści opracowywujący kolekcję Głów-
nej Komisji stanęli przede wszystkim przed problemem ustalenia źródła pochodzenia 
poszczególnych fotografii. Niejednokrotnie niemożliwe było zidentyfikowanie autora 
i poznanie okoliczności powstania zdjęcia, stąd brak jednoznacznego stwierdzenia, czy 
mamy do czynienia z oryginałem, czy też z jego kopią. Uporządkowanie kolekcji, sza-
cowanej na ok. 128 tys. zdjęć, nastręczało wielu problemów i powodowało konieczność 
szukania ich rozwiązania. Aktotwórca bowiem wielu fotografii nie zewidencjonował, 
a te, którym nadano numery, zostały uporządkowane w sposób ciągły, jednolity dla 
całości zbioru niezależnie od charakteru i rodzaju nośnika. Niosło to ze sobą potrzebę 
zmiany struktury zbioru. Nowy układ musiał pozwalać na wzajemne połączenie wszyst-
kich elementów znajdujących się na różnych nośnikach, które dotychczas przechowy-
wano osobno. Archiwiści Instytutu, opracowywując kolekcję w bazach cyfrowych, 
weryfikowali opisy stworzone przez aktotwórcę i niejednokrotnie dostosowywali je 
do obecnie funkcjonującej terminologii i stanu wiedzy historycznej. Po digitalizacji 
materiału fotograficznego naruszone czasem nośniki fizyczne mogły być zabezpieczone 
przed dalszą degradacją zgodnie z obowiązującymi standardami, a udostępniać zaczęto 
kopie cyfrowe. Całość zbioru docelowo będzie udostępniona w bazie kopii cyfrowych 
ZEUS, zwiększając tym samym możliwości ich wykorzystania do celów naukowych.

Grażyna M. Grabowska, główny kustosz zbiorów w Filmotece Narodowej – Insty-
tucie Audiowizualnym, wygłosiła referat pt. „II wojna światowa w zbiorach FINA”. 
Wystąpienie zostało poświęcone dwóm tematom: materiałom filmowym zrealizowanym 
przez zagranicznych operatorów na terenach okupowanej Polski i materiałom filmowym 
wytworzonym przez polskich twórców poza granicami kraju. Taka perspektywa – jak 
zauważyła Grabowska – zawęża temat, ale jest konieczna ze względu na przebogate 
zbiory FINA dotyczące II wojny światowej, których nie sposób omówić w jednym 
syntetycznym wystąpieniu. Filmy dokumentalne powstałe w Polsce w czasie kampanii 
wrześniowej – oprócz kroniki nakręconej przez Juliena Bryana, który udokumentował 
życie ludności cywilnej i żołnierzy niemieckich – to głównie materiały propagandowe 
III Rzeszy w formie wojennych kronik filmowych i obrazów dokumentujących życie 
w okupowanym kraju. Z naukowego punktu widzenia są to niezwykle cenne źródła, 
które od lat służą jako materiał edukacyjny, a zatem są szeroko rozpowszechnione 
i dobrze rozpoznawane. Kwestią, na którą zwróciła uwagę Grażyna M. Grabowska, 
jest mało znany fakt, że materiały te mają niejednokrotnie swoje kopie robocze. Ko-
pie te – jako materiał surowy – zawierają obrazy wycięte w trakcie montażu kopii 
wzorcowych. W związku z tym są one znacznie bardziej interesującym materiałem 
dla badań naukowych i pracy edukacyjnej. Filmy twórców polskich to przede wszyst-
kim materiały z zarejestrowanym szlakiem bojowym polskich oddziałów na frontach 
zachodniego teatru działań wojennych. Jednym z filmów, o którym ówczesna krytyka 
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wypowiadała się przychylnie, jest ten zrealizowany przez Franciszka Ożgę na temat 
1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka pt. Idziemy. Obraz ten uzyskał pozytywne 
opinie zarówno widzów, jak i krytyków ze względu na swój prawdziwie dokumentalny 
charakter, pozwalający na wgląd w wojenne zadania operacyjne, które realizowała 
dywizja gen. Maczka. Na zakończenie wystąpienia został zaprezentowany zwiastun 
pierwszego materiału filmowego zrealizowanego – pod auspicjami Ministerstwa In-
formacji i Dokumentacji Rządu RP na Uchodźstwie – przez Polskie Biuro Filmowe. 
Obraz dokumentował życie rekrutów, tworzenie się oddziałów wojska i wystąpienia 
wybitnych polskich postaci, np. gen. Władysława Sikorskiego, prezydenta Władysława 
Raczkiewicza i Ignacego Jana Paderewskiego. Wszystkie materiały audiowizualne 
będące w zasobie archiwalnym FINA zostały zdigitalizowane i są dostępne do celów 
naukowych, kulturalnych i edukacyjnych.

Kolejne dwa referaty wygłosiły przedstawicielki instytucji wojskowych: pierwszy –  
Magdalena Żółw z Wojskowego Biura Historycznego, drugi – Lidia Komorowska 
z Centralnej Biblioteki Wojskowej. Oba wystąpienia dotyczyły przechowywanych 
i opracowanych zbiorów ikonograficznych w archiwach wyżej wymienionych instytucji.

Magdalena Żółw zaznajomiła uczestników spotkania z kolekcjami fotografii, które 
zostały ujęte w trzy kategorie tematyczne: kampania wrześniowa, ludowe Wojsko Pol-
skie i powstanie warszawskie. Fotograficzny zasób WBH tworzą głównie darowizny 
prywatne. W dużej mierze jest to dokumentacja fotograficzna wykonana przez kore-
spondentów niemieckich. Oprócz materiałów gotowych już do udostępnienia w formie 
cyfrowej w WBH na opracowanie czekają jeszcze np. zdjęcia dotyczące polskiego 
podziemia niepodległościowego.

Wystąpienie głównej kustosz zbiorów w Filmotece Narodowej  
Grażyny M. Grabowskiej. Fot. Katarzyna Adamów
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Lidia Komorowska z CBW również omówiła zbiór fotografii przechowywany w za-
sobie archiwalnym biblioteki. Warto dodać, że zasób, którym instytucja szczyciła się 
na całą przedwojenną Europę (CBW w 2019 r. obchodziła stulecie swojego istnienia), 
został prawie doszczętnie zniszczony podczas pożaru w pierwszych dniach września 
1939 r. Ze zbiorów liczących ponad 500 tys. woluminów uratowano jedynie 11 tys., 
a i te Niemcy zniszczyli podczas powstania warszawskiego. Obecna kolekcja ma swój 
początek w 1956 r. Składa się na nią zbiór specjalny, w którym przechowywanych jest 
26 tys. fotografii pochodzących głównie z zakupów antykwarycznych i darowizn od 
osób prywatnych. Jedną z bardziej wartościowych kolekcji jest pozyskany z Instytutu 
Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie zbiór kopii fotografii z albumów 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Piotr Niedziela z Narodowego Archiwum Cyfrowego swój referat poświęcił Polskim 
Siłom Zbrojnym na Zachodzie podczas II wojny światowej. W zasobie archiwalnym 
NAC znajdują się bogate zbiory fotografii dotyczące tej tematyki, które pochodzą 
zarówno ze źródeł prywatnych, jak i z przejęcia przez archiwum zbiorów Wojskowej 
Agencji Fotograficznej. Wartością nie do przecenienia jest to, że fotografie przecho-
wywane w NAC dokumentują wszystkie rodzaje broni PSZ na Zachodzie i ukazują 
szlak bojowy od pierwszych dni ich powstania do dnia zwycięstwa połączonych sił 
alianckich nad hitlerowskimi Niemcami. Fotografie z zasobu NAC dotyczące II wojny 
są systematycznie digitalizowane, a ich kopie cyfrowe są udostępniane w rozwijanym 
przez archiwum serwisie internetowym „Szukaj w archiwach”, gdzie odbiorca – oprócz 
kopii cyfrowych – znajdzie opisy interesujących go materiałów.

W następnym wystąpieniu Kinga Turowska z Polskiego Radia podzieliła się z uczest-
nikami konferencji doświadczeniami swojej instytucji z gromadzenia i opracowywania 
materiałów dotyczących II wojny światowej. Szczególny charakter zasobu archiwalnego 
PR wynika z zadań, do wypełnienia których radio zostało powołane. Zbiory archiwum 
PR to przede wszystkim nagrania dźwiękowe, wśród których są komunikaty, wywiady 
oraz relacje i wspomnienia. Uczestnicy spotkania w czasie referatu Turowskiej mieli 
możliwość wysłuchania zachowanych na płytach, a obecnie już zdigitalizowanych, 
dwóch nagrań z pierwszych dni kampanii wrześniowej: komunikatu Pogotowia Ra-
diowego, w którym Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet informuje o organizowanej 
zbiórce odzieży dla ludności cywilnej, oraz relacji sprzed Ambasady Wielkiej Brytanii 
w Warszawie z 3 września 1939 r. Reporterzy PR, Józef Małgorzewski i Wiktor Trościan-
ko, uchwycili w niej entuzjastyczną reakcję warszawiaków wiwatujących na cześć 
Wielkiej Brytanii, gdy podano informację o przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
do wojny z Niemcami. W zasobie archiwalnym PR znajdują się także nagrania progra-
mów transmitowanych do okupowanej Polski z Londynu, jak i audycji powstańczych 
radiostacji emitowanych podczas powstania warszawskiego. Wartościowy element 
w zbiorze nagrań stanowią, po raz kolejny wymienione, kopie robocze. Polskie Radio 
przechowuje w swych archiwach wielogodzinne nagrania z rozmów przeprowadzonych 
przez dziennikarzy z uczestnikami i świadkami wydarzeń II wojny światowej. Są to 
materiały nieocenzurowane przez władze PRL. Ogółem zbiory dotyczące II wojny 
w zasobie archiwalnym PR liczą ok. 8 tys. nagrań.

Kolejną odsłoną, kończącą tegoroczną konferencję, była prezentacja najnowsze-
go wydawnictwa Archiwum IPN, jakim jest dwutomowa publikacja Zbiór fotografii 
Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci 
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Narodowej. Pozycja ta jest owocem kilkunastoletniej pracy nad opracowaniem zdjęć 
jednej z największych kolekcji fotografii historycznej. O pracach nad nią opowiedzieli 
jej autorzy – Tomasz Stempowski i Konrad Ślusarski.

Konferencja była dobrą okazją do nawiązania roboczych kontaktów i wymiany 
doświadczeń. Bardzo ważna dla tych cyklicznych spotkań archiwistów i pasjonatów 
audiowizualnego dziedzictwa kulturowego jest możliwość zacieśnienia dotychczasowej 
współpracy pomiędzy instytucjami powołanymi do opieki nad tymi zbiorami i upo-
wszechniania – w oparciu o nie – wiedzy historycznej. W czasach postępującej rewo-
lucji informatycznej tego typu konferencje mają wielowymiarowe zadanie. Oprócz już 
zasygnalizowanej potrzeby wymiany doświadczeń istnieje konieczność pielęgnowania 
wartości kulturowych spajających społeczność i idei przez nie niesionych na zewnątrz.

Z konferencji przeprowadzono transmisję na żywo na internetowym kanale IPNtv. 
Zapis wideokonferencji dostępny jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v= 
Gr5NQV5e3Gc.

Artur Cieślik 
ORCID: 0000-0002-5557-5544
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Sympozjum naukowe „Problemy funkcji archiwów”, 
Toruń, 7–8 listopada 2019 r. 

W dniach 7–8 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
odbyło się ósme sympozjum archiwalne dotyczące teoretycznych aspek-
tów archiwistyki oraz pracy archiwów. Tym razem spotkanie poświęcono 

„Problemom funkcji archiwów”. Zostało ono zorganizowane wspólnie przez Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Prelegentów i uczestników obrad w imieniu organizatorów przywitała Agnieszka 
Rosa oraz dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu Stanisław Roszak. 
Agnieszka Rosa przypomniała historię poprzednich spotkań w Warszawie, Olsztynie 
i Łodzi, natomiast Stanisław Roszak i Krzysztof Mikulski (dyrektor Instytutu Historii 
i Archiwistyki UMK) nawiązali do rozwoju dziedziny naukowej, jaką stała się archiwi-
styka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgromadzonych powitał także 
zastępca dyrektora Archiwum IPN Mariusz Żuławnik, który podziękował wszystkim 
za przybycie, a toruńskiemu środowisku naukowemu za możliwość zorganizowania 
kolejnego spotkania.

Pierwszą część obrad, której moderatorem był Krzysztof Syta, rozpoczął Bohdan 
Ryszewski. Referent przybliżył zgromadzonym idee, jakie przyświecają organiza-
torom (Radzie Naukowej serii „Symposia Archivistica”) podczas przygotowywania 
kolejnych spotkań, i wskazał, że problemy poruszane w referatach powinny przede 
wszystkim dotykać aspektów teoretycznych, a nie praktycznych. Ryszewski, podobnie 
jak Rosa, nawiązał do wcześniejszych sympozjów. Skupił się głównie na kwestiach 
merytorycznych, które organizatorzy kolejnych spotkań pragnęli poruszyć. Odwołując 
się do tematyki dwudniowych obrad, nadmienił, że obecnie – obok funkcji naukowej 
i administracyjnej – w archiwach rozwija się funkcja edukacyjna, nad którą badania 
teoretyczne prowadzi UMK w Toruniu. Bohdan Ryszewski doszedł do wniosku, że 
podczas jego pracy archiwalnej prowadzenie działalności edukacyjnej – szeroko rozu-
mianej – zajmowało mu równie dużo czasu co praca merytoryczna nad archiwaliami. 
W końcowych słowach referent wyraził przekonanie, że zawsze należy weryfikować 
własne wnioski metodologiczne z praktyką.

Następnie referat wygłosił Hadrian Ciechanowski, który swoje wystąpienie poświęcił 
teoretycznemu aspektowi funkcji naukowej archiwów. Już od Dekretu z dnia 7 lutego 
1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami w działalność 
archiwum jest wpisana praca naukowa. Kolejne dokumenty regulujące funkcjonowanie 
archiwów potwierdzały ich pracę naukową nad zasobem, czyniąc je tym samym także 
placówkami badawczymi. Referent doszedł do przekonania, że tylko przez aspekt funk-
cjonalny nauki należy patrzeć na funkcję naukową archiwów, a także wszystkich innych 
instytucji. Funkcja naukowa archiwów powinna mieć przynajmniej dwa aspekty: jako 
„laboratorium badacza” oraz miejsce, gdzie pogłębia się wiedzę archiwalną poprzez 
stosowanie metod naukowych przez pracowników. Funkcja naukowa w archiwach jest 
w pełni realizowana podczas udostępniania zasobu naukowcom, chociaż udostępniając 
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archiwalia genealogom czy dziennikarzom, stosuje się takie same procedury. Zdaniem 
referenta w działalność naukową archiwów, a tym samym w realizację funkcji naukowej 
archiwów, wpisują się badania naukowe prowadzone przez archiwistów, organizacja 
konferencji archiwalnych, przygotowanie merytoryczne wystaw i publikacji, współpra-
ca z instytucjami naukowymi, a także – co najważniejsze – naukowe opracowywanie 
zespołów archiwalnych. W podsumowaniu Ciechanowski stwierdził, że funkcja na-
ukowa w archiwach obejmuje szeroki zakres działań, które w rezultacie zmierzają do 
powiększenia zasobu wiedzy przy wykorzystaniu metody naukowej.

Trzeci referat, poświęcony funkcji edukacyjnej archiwów, wygłosiła Agnieszka 
Rosa. Prelegentka wskazała na nowe obszary w działalności archiwów. Zaliczyła do 
nich szeroko rozumianą działalność edukacyjną realizowaną przez funkcję edukacyjną 
archiwów. Temu zagadnieniu w ubiegłych latach poświęcono już wiele konferencji 
i spotkań naukowych, a nawet – zdaniem referentki – dotykała go częściowo niemal 
każda konferencja archiwalna. W kolejnych słowach Rosa skupiła się na tej stosunkowo 
młodej funkcji archiwów, nad którą liczne prace teoretyczne prowadzi Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Funkcja edukacyjna archiwów jest rolą, jaką archiwa 
od kilkudziesięciu lat pełnią w społeczeństwie, naturalną konsekwencją przemian 
zachodzących w społeczeństwie, kulturze i samych archiwach. Według referentki 
funkcja edukacyjna realizowana w archiwach stanowi kontynuację funkcji naukowej 
i jej celem jest upowszechnianie wiedzy o działalności archiwów oraz ich zasobie. 
Zaznaczyła przy tym, że wyjątek tutaj stanowią archiwa społeczne. Bardzo istotne jest 
także rozróżnienie między działalnością edukacyjną a funkcją edukacyjną archiwów. 
Funkcja jest rolą, a działalność – realizacją. Specyfika funkcji edukacyjnej sprawia, 
że archiwa bardzo chętnie gromadzą ciekawe – ich zdaniem – archiwalia, wykorzy-
stywane następnie w organizacji wystaw, oraz nowe typy źródeł. Ma ona także wpływ 
na nowe budownictwo archiwalne, które dostosowuje się do potrzeb użytkowników 
oraz działalności edukacyjnej.

Rafał Leśkiewicz w swoim wystąpieniu omówił ewolucję funkcji Archiwum Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Wskazał, że w Archiwum IPN są realizowane trzy funkcje: 
administracyjna, naukowa i edukacyjna. Funkcja administracyjna to przede wszystkim 
kwestie związane z organizacją sieci oddziałów archiwów Instytutu, gromadzeniem, 
udostępnianiem i zarządzaniem zasobem. Funkcja naukowa łączy się z opracowaniem 
merytorycznym i ze względu na specyfikę posiadanego zasobu jeszcze bardziej wy-
musza zatrudnianie kadry archiwistów ze szczegółową wiedzą historyczną z zakresu 
najnowszej historii Polski. W odniesieniu do funkcji edukacyjnej Leśkiewicz przyznał, 
że w Archiwum IPN jest ona realizowana w zasadzie od niedawna. Ewolucja funkcji 
Archiwum IPN wiąże się z typem przejętych, jak i cały czas gromadzonych archiwaliów. 
Referent zaznaczył, że funkcja naukowa w Archiwum IPN w początkowych latach jego 
działalności była zupełnie pomijana. Bieżąca praca związana z szybkim gromadzeniem 
zasobu oraz klauzule tajności na dokumentach nie pozwalały na jej realizację. Z czasem 
się to zmieniło, czego dowodem były organizowane konferencje naukowe traktujące 
o zasobie archiwalnym IPN czy publikacje wydawane przez Archiwum IPN, a także 
elektroniczny system informacji archiwalnej, którego ostateczna nazwa to „Cyfrowe Ar-
chiwum”. Świadectwem realizacji funkcji naukowej w Archiwum Instytutu jest także –  
zdaniem Leśkiewicza – powoływanie przez jego dyrektora zespołów metodycznych, 
których celem było i jest stworzenie zasad opracowywania gromadzonego zasobu. Na 
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koniec referent wskazał, że obecnie można dostrzec znaczny progres w realizacji funkcji 
naukowej w porównaniu z latami poprzednimi.

Po referacie Rafała Leśkiewicza odbyła się dyskusja, podczas której głos zabrał 
Władysław Stępniak. Wskazał on, że problematyka ujęta w czterech wystąpieniach nie 
obejmuje całości działalności archiwów. Odniósł się również do wystąpienia Ciecha-
nowskiego i wspomnianego przez niego dekretu o archiwach z 1919 r. oraz referatu 
Leśkiewicza, wyrażając krytyczne uwagi wobec sposobu gromadzenia zasobu przez 
Archiwum IPN.

Drugą część obrad poprowadził Wiesław Nowosad. Kolejny referat wygłosił Paweł 
Perzyna, który swoje rozważania skupił na Archiwum IPN jako szczególnym przykładzie 
archiwum wieczystego. Prelegent wskazał, że Archiwum IPN należy do sieci archiwów 
wyodrębnionych poprzez specyfikę gromadzonego zasobu. Referent scharakteryzował 
rodzaje przejmowanych dokumentów oraz omówił podstawy prawne ich pozyskiwania. 
Nadmienił, że Instytut posiada stały i historycznie ukształtowany zasób, co jest jedną 
z przesłanek do uznania go za archiwum wieczyste. Jest przykładem archiwum, które 
w części lub w całości przejęło zasoby historyczne innych archiwów wyodrębnionych 
(np. Archiwum Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Paweł Perzyna zaznaczył, 
że potrzebna była nowa instytucja archiwalna, która przejęłaby do swojego zasobu 
materiały niejawne i sprawowałaby kontrolę pod kątem ich zabezpieczenia. Podkreślił 
również, że zgromadzone archiwalia podlegają opracowaniu naukowemu, a także są 
udostępniane w celach naukowych. Te elementy powodują, że Archiwum IPN spełnia 
wszystkie przesłanki do uznania go za archiwum wieczyste. Perzyna jest zdania, że 
istnieje realna potrzeba wypracowania zasad, na podstawie których zgromadzony wie-
czysty zasób w archiwach wyodrębnionych powinien być naukowo opracowywany.

Szósty referat wygłosił Jerzy Bednarek, który odniósł się do funkcji specjalnych ar-
chiwów przechowujących tajne akta służb systemów totalitarnych w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Referent wskazał, że państwa, które w wyniku „jesieni ludów” odzyskały 
niepodległość, stanęły przed problemem określenia swojego stosunku do komunistycz-
nego dziedzictwa, w tym i budzących silne społeczne emocje zasobów archiwalnych 
byłych organów bezpieczeństwa państwa. Dlatego w tych krajach powstały specjalne 
instytucje państwowe, których podstawą działalności są wyodrębnione archiwa histo-
ryczne. Zostały w nich zgromadzone i zabezpieczone – wcześniej na ogół rozproszone 
i niejawne – zasoby komunistycznych służb specjalnych. Bednarek zwrócił uwagę na 
doświadczenia niemieckie i powstanie instytucji (powszechnie nazywanej Instytutem 
Gaucka) mającej w swoim zasobie akta Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego 
(Stasi) Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jednym z jej celów jest weryfikowanie 
kandydatów zgłoszonych do objęcia stanowisk w instytucjach państwowych. Dalej re-
ferent przedstawił okoliczności powstania Instytutu Pamięci Narodowej i jego zmiany 
organizacyjne. Zaznaczył, że w porównaniu do innych tego typu instytucji w Europie 
Środkowo-Wschodniej IPN posiada najbardziej rozbudowaną strukturę organizacyjną 
i najszersze określone ustawowo kompetencje merytoryczne. Jerzy Bednarek omówił 
podobne instytucje w pozostałych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, realizujące 
zadania analogiczne do IPN. Wymienione przez referenta instytucje są zrzeszone w ra-
mach europejskiej sieci instytucji archiwalnych zajmujących się aktami tajnych służb. 
Łączy je m.in. fakt wspierania procesu rozliczania byłych dyktatur komunistycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zadania specjalne, takie jak: dekomunizacja, 
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lustracja, gromadzenie i zabezpieczenie archiwów tajnych służb, a także utrwalenie 
w świadomości społecznej organizacji i działalności byłych organów bezpieczeństwa 
państwa oraz zadośćuczynienie (indemnizacja) dla określonej kategorii użytkowników –  
i nie tylko – za doznane krzywdy.

Janusz Piwowar i Mariusz Żuławnik omówili organizację i funkcje Arolsen Archi-
ves – Międzynarodowego Centrum Prześladowań Nazistowskich, którego celem jest 
poszukiwanie i rejestracja osób zaginionych w okresie II wojny światowej. Piwowar 
na początku swojego wystąpienia krótko scharakteryzował Arolsen Archives, w tym 
okoliczności jego powstania, i nadmienił, że początki jego organizacji sięgają 1943 r. 
Baza zawierająca dane osób poszukiwanych i zaginionych zawiera ok. 17 mln rekordów, 
a centralna kartoteka poszukiwawcza – ok. 50 mln kart. Wszystkie zostały zeskanowane, 
a następnie ich cyfrowe kopie umieszczono w specjalnej aplikacji ułatwiającej poszuki-
wania. Zasób tego archiwum to 26 kb. akt. W dalszych słowach Janusz Piwowar przy-
bliżył źródła i drogi pozyskiwania dokumentów, m.in. z Moskwy (archiwalia dotyczące 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau). Mariusz Żuławnik zwrócił 
z kolei uwagę, że kilka lat temu dokumenty zgromadzone w Arolsen Archives zostały 
wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć świata”. W kolejnej części 
referatu krótko omówił strukturę archiwum i podkreślił, że powstało ono nie tylko w celu 
dokumentowania tego, co zrobił i czym był narodowy socjalizm, lecz także udzielania 
informacji w oparciu o unikatowy zasób archiwalny na temat ofiar, w tym m.in. udzielania 
odpowiedzi na zapytania od osób fizycznych, wystawiania zaświadczeń o doznanych 
represjach, sporządzania aktów zgonu oraz dokumentacji niezbędnej do przyznania od-
szkodowania osobom represjonowanym i członkom rodzin pokrzywdzonych. Referent 
zwrócił uwagę, że w latach 2006–2007 nastąpiła istotna zmiana w działalności instytucji, 
gdyż od tego czasu dokumenty są udostępniane także badaczom. Od 2008 r. dostęp do 
tej bazy, dzięki staraniom polskich władz, ma Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. 
Obecnie do IPN wpływa rocznie ok. 15 tys. zapytań dotyczących sprawdzenia w Arol-
sen Archives. Następnie referent odniósł się do realizacji przez wspomnianą instytucję 
funkcji naukowej i edukacyjnej, wskazując na zmiany, jakie zaszły w Arolsen Archives 
w maju 2019 r. Obecnie 10 mln dokumentów jest udostępnionych on-line dla wszystkich. 
W końcowej części swojego wystąpienia Mariusz Żuławnik omówił funkcję edukacyjną 
realizowaną przez Arolsen Archives, szczególnie poprzez działalność wystawienniczą 
oraz popularyzację wiedzy o posiadanym zasobie.

Ostatni referat pierwszego dnia obrad wygłosił Wiesław Kaczmarczyk. Jego wystą-
pienie dotyczyło działalności edukacyjnej Archiwum IPN w Warszawie. W pierwszych 
słowach referent wskazał, że warszawskie archiwum podejmuje wiele inicjatyw o cha-
rakterze edukacyjnym, które promują zbiory Instytutu. Wszelkie akcje popularyzatorskie 
przybliżają charakter posiadanego zasobu archiwalnego i jego specyfikę. Działania te są 
prowadzone we własnym zakresie bądź w porozumieniu z podmiotami zewnętrznymi, 
takimi jak stowarzyszenia, szkoły i inne instytucje pokrewne. Kaczmarczyk zaznaczył, 
że do 2015 r. działalność edukacyjna ograniczała się jedynie do organizacji Nocy 
Muzeów. Związane to było warunkami technicznymi funkcjonowania Archiwum IPN 
w Warszawie. W pracę edukacyjną wpisuje się także Warszawski Piknik Archiwalny 
oraz organizacja „drzwi otwartych w IPN”. Są to imprezy ukierunkowane przede 
wszystkim na szkoły. Dalej referent omówił inne formy działalności edukacyjnej, do 
których można zaliczyć warsztaty dla nauczycieli historii, różnego rodzaju konferencje, 



405

K
r

o
n

ik
a

Sympozjum naukowe „Problemy funkcji archiwów”…

a także udział w tworzeniu edukacyjnych portali internetowych. Działalność edukacyjna 
jest także realizowana poprzez audycje emitowane na falach Polskiego Radia w cyklu 
zatytułowanym Z Archiwum IPN.

Po referacie Kaczmarczyka rozpoczęła się dyskusja, w której jako pierwszy zabrał 
głos Wiesław Nowosad. W kilku słowach odniósł się do wystąpienia Jerzego Bednarka 
i poprosił go o uszczegółowienie podanych przez niego kilku informacji odnoszących 
się do działalności instytucji posiadających zasób po byłych organach bezpieczeństwa 
państw komunistycznych. Następnie głos zabrali Anna Żeglińska i Władysław Stępniak, 
którzy również odnieśli się do wystąpienia Jerzego Bednarka.

Drugiego dnia obrady poprowadził Paweł Perzyna. Pierwszy referat wygłosił Wła-
dysław Stępniak, który omówił funkcje archiwów określone w dekrecie o archiwach 
z 1919 r. W pierwszych słowach podkreślił, że po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości w 1918 r. wielu historyków i historyków ustroju prowadziło prace mające na 
celu przygotowanie podstaw ustrojowych i prawnych odradzającej się polskiej państwo-
wości. W tym kontekście nie bez znaczenia był czas wydania dekretu o archiwach, który 
biorąc pod uwagę okoliczności jego powstania, odegrał bardzo istotną rolę w procesie 
odbudowy struktur państwowych Polski. Referent wymienił dwie postacie, które jego 
zdaniem szczególnie przyczyniły się do przygotowania wspomnianego aktu prawne-
go: Marcelego Handelsmana i Stefana Ehrenkreutza. Pierwszy z nich zbadał ustroje 
archiwalne państw europejskich i przedłożył propozycje dla władz Rzeczypospolitej, 
drugi natomiast wniósł wkład do funkcjonowania archiwów – zarówno organizacyjny, 
jak i merytoryczny. Stępniak podkreślił, że dekret o archiwach i prawo archiwalne 
wkomponowywało się w podstawy prawne funkcjonowania kraju. Istotne znaczenie 
miał fakt, że sytuacja panująca na ziemiach polskich w momencie odzyskania niepod-
ległości była z perspektywy archiwalnej niezwykle złożona. Rozproszony zasób oraz 
organizacja i sposób funkcjonowania archiwów w 1919 r. wymagały uporządkowania. 
Stępniak zaznaczył jednocześnie, że sytuacja polskich archiwów była znacznie lepsza 
niż ta, która zastała Polskę w 1945 r. Referent w kolejnych słowach omówił strukturę 
archiwów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz zauważył, że 
dekret zawierał wskazania do „opieki” nad zbiorami prywatnymi i innych instytucji 
publicznych poprzez „ratowanie” oraz „pomoc naukowo-techniczną”. Prelegent pod-
kreślił, że niepodległa Polska była przygotowana do ponoszenia ciężarów material-
nych związanych z utrzymaniem, ratowaniem, konserwacją dziedzictwa kulturowego 
bez względu na prawa własności. Dekret o archiwach z 1919 r. miał nieograniczoną 
przestrzeń do funkcjonowania. Wprowadzono instytucję „archiwisty objazdowego”, 
który zaopatrzony w odpowiednie kompetencje i uprawnienia przemierzał terytorium 
Polski i ewidencjonował zbiory prywatne. Stępniak podkreślił, że osiągnięcia dekretu 
o archiwach z 1919 r., jego koncepcja, okazały się ponadczasowe i zostały wznowione 
jako litera prawa w 1983 r. przy okazji tworzenia Ustawy o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach, chociaż w przypadku opracowywania katalogu zasad udostępnia-
nia materiałów archiwalnych już tak powiedzieć nie można. Pod koniec wystąpienia 
prelegent omówił kwestie związane z zarządzaniem dokumentacją, które zostały ujęte 
w dekrecie, a także późniejsze prace legislacyjne okresu międzywojennego mające na 
celu optymalizację wprowadzonych wcześniej rozwiązań.

Kolejny referat wygłosił Wojciech Woźniak, który omówił funkcje archiwów 
w Strategii Archiwów Państwowych w związku ze zmieniającymi się potrzebami 
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u żytkowników. Zaznaczył, że szczegółowe dostosowanie tych funkcji jest związane 
ze Strategią Archiwów Państwowych i powstającymi dokumentami odnoszącymi się 
do opisywanego problemu. Obok funkcji naukowej związanej z opracowywaniem 
narodowego zasobu archiwalnego nie bez znaczenia ma także dążenie do digitalizacji 
posiadanego zasobu. To upowszechnienie archiwaliów służy nie tylko badaczom, lecz 
także sprawom związanym z edukacją archiwalną. Coraz powszechniejszy dostęp do 
materiałów archiwalnych przy wykorzystaniu Internetu jest znakiem czasu, aczkolwiek –  
jak zaznaczył referent – nie należy zapominać o opracowaniu.

Dwa ostatnie wystąpienia również zostały poświęcone funkcjom archiwów i prob-
lemom im towarzyszącym. Anna Żeglińska przedstawiła zgromadzonym organizację 
i działanie archiwów niemieckich oraz omówiła ich funkcje, m.in. naukowe i edukacyjne. 
Z kolei ks. Roman Majka przybliżył funkcje archiwów kościelnych i wskazał różnice, 
jakie zachodzą w ich funkcjonowaniu w porównaniu do archiwów państwowych.

Michał Kopczyński 
ORCID: 0000-0001-8673-4635
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Uroczystość przekazania obrączki ślubnej   
należącej do byłego więźnia niemieckich obozów 
koncentracyjnych Auschwitz i Neuengamme,  
Warszawa, 2 lipca 2020 r.

W dniu 2 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie obrączki ślubnej 
należącej do Szczepana Brzozowskiego – byłego więźnia niemieckich obo-

zów koncentracyjnych Auschwitz i Neuengamme. Niezwykłą pamiątkę rodzinną wrę-
czyli Bartłomiejowi Brzozowskiemu, prawnukowi ofiary niemieckiego totalitaryzmu, 
zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma i dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk.

Wspomniane wydarzenie było rezultatem kwerendy przeprowadzonej przez Centrum 
Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej Archiwum IPN przy współpracy z Arolsen 
Archives – Międzynarodowym Centrum Prześladowań Nazistowskich, które prowadzi 
projekt #StolenMemory, mający na celu zwrócenie rodzinom pamiątek po ofiarach 
niemieckich represji.

W posiadaniu archiwum w Niemczech znajduje się prawie 3000 rzeczy osobistych 
byłych więźniów obozów koncentracyjnych, m.in.: zegarki kieszonkowe i na rękę, pier-
ścionki, portfele, zdjęcia rodzinne oraz przedmioty codziennego użytku. Należały one do 
więźniów z ponad 30 krajów, w tym również z Polski. Przedmioty te zostały odebrane 
więźniom w chwili ich przybycia do obozu. Część rzeczy została ujęta w ewidencji obo-
zowej jako tzw. Effekten i była oznaczona oraz przechowywana w specjalnych kopertach. 
Mienie osobiste Żydów, Romów, sowieckich jeńców wojennych oraz osób zamordo-
wanych w komorach gazowych SS rabowało i wykorzystywało do własnych celów1.

Większość przechowywanych przedmiotów w Arolsen Archives pochodzi z KL 
Neuengamme. W miarę zbliżania się aliantów komendant obozu nakazał usunąć z jego 
terenu odzież więźniów i rzeczy do nich należące, w tym również te, które zostały 
zdeponowane. Później Brytyjczycy ukryte Effekten znaleźli w Lunden w Szlezwiku-
-Holsztynie. W zachowanej kolekcji znajduje się również mienie osobiste z obozów 
w Bergen-Belsen i Dachau, jednak w znacznie mniejszej ilości2.

Historia zwrotu przedmiotów zaczyna się już w 1945 r., gdy biura poszukiwawcze 
w Niemczech próbowały oddawać odnalezione rzeczy osobiste. W 1963 r. archiwum 
Arolsen Archives, znane wówczas jako International Tracing Service, przejęło od biur po-
zostałe po więźniach przedmioty i postanowiło kontynuować ich zwracanie. Niski budżet 
przeznaczony na realizację tego celu oraz sytuacja polityczna na świecie, m.in. utrud- 
niona komunikacja z rodzinami mieszkającymi w strefie wpływów komunistycznych, 
nie sprzyjały jednak prowadzeniu akcji3.

1 Zob. #StolenMemory. Broszura informacyjna, https://arolsenarchives.org/content/uploads/stolen-
memory_broschuere_polnisch_deutsch_rz_lowres.pdf (dostęp 28 VIII 2020 r.).

2 Zob. #StolenMemory, https://stolenmemory.org/en/story/effects/ (dostęp 28 VIII 2020 r.).
3 Zob. #StolenMemory: wystawa i kampania, https://arolsen-archives.org/pl/nauka-uczestnictwo/

wystawy-i-kampanie/stolenmemory/ (dostęp 28 VIII 2020 r.).
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Momentem przełomowym był rok 2015, gdy Arolsen Archives opublikowało w nowym 
cyfrowym archiwum zdjęcia rzeczy osobistych. Siła środków masowego przekazu oka-
zała się bardzo skuteczna i liczba zwróconych przedmiotów znacznie wówczas wzrosła. 
W 2016 r. archiwum w Niemczech dzięki zainicjowaniu nowej kampanii #StolenMemory 
zintensyfikowało poszukiwania rodzin ofiar. Do realizacji projektu zgłosiło się wiele 
instytucji oraz wolontariuszy z różnych krajów. Pomocą służy także Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, które ścisłą współpracę z Arolsen Archives nawiązało już w 2007 r.4

Po 85 latach od zakończenia II wojny światowej do Centrum Informacji o Ofiarach 
II Wojny Światowej wpłynęło zapytanie od Dariusza Brzozowskiego dotyczące jego 
dziadka Szczepana Brzozowskiego, a dokładnie – ustalenia jego losów. Wyniki kwe-
rendy okazały się zaskakujące, ponieważ w trakcie poszukiwań odnaleziono informacje 
o obrączce znajdującej się w zasobie Arolsen Archives. Archiwum IPN niezwłocznie 
podjęło decyzję o sprowadzeniu do Polski pamiątki z Niemiec.

Szczepan Brzozowski urodził się 
w 1904 r. Mieszkał z żoną Antoniną 
i dwójką synów we wsi Sobki, pow. Beł-
chatów. W czasie wojny zaangażował się 
w działalność konspiracyjną, za co 4 marca 
1943 r. został osadzony w KL Auschwitz. 
Według relacji najbliższych udało mu się 
uciec z obozu i wrócić w rodzinne strony. 
Na wolności nie przebywał jednak długo, 
ponieważ został ponownie aresztowany 
przez niemiecką policję i przetransporto-
wany do KL Neuengamme, gdzie otrzy-
mał numer obozowy 23096. Po wojnie nie 
powrócił już do domu. Prawdopodobnie 
zginął podczas ataku na niemieckie statki 
„Cap Arcona” i „Thielbek”.

W połowie kwietnia 1945 r. władze 
niemieckie, aby zatuszować ślady swo-
ich zbrodni, rozpoczęły ewakuację obozu 
w Neuengamme. Więźniów postanowio-
no umieścić na statkach „Cap Arcona”, 
„Thielbek” i „Athen”, które planowano 
następnie zatopić. Okręty były zacu-
mowane na redzie w Zatoce Lubeckiej. 

Więźniów w tragicznych warunkach zamknięto w kajutach i ładowniach, bez światła 
i dostępu do świeżego powietrza, pożywienia oraz wody. Dnia 3 maja 1945 r. do-
wództwo wojsk alianckich wystosowało komunikat radiowy, który wzywał wszystkie 
jednostki morskie pływające pod banderą III Rzeszy do natychmiastowego zawinięcia 
do portu. W razie niewykonania polecenia groziło im zatopienie. Tylko kapitan S/S „At-
hen” zastosował się do radiowego polecenia władz angielskich i wpłynął do portu 

4 Zob. #StolenMemory: wystawa i kampania, https://arolsen-archives.org/pl/nauka-uczestnictwo/
wystawy-i-kampanie/stolenmemory/ (dostęp 28 VIII 2020 r.). 

Szczepan Brzozowski (1904–1945),  
ofiara zbrodni niemieckich.

Fot. Katarzyna Adamów
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Uroczystość przekazania obrączki ślubnej...  

Neustadt. „Cap Arcona” i „Thielbek” zostały zbombardowane przez brytyjskie lotnic- 
two. Osoby, które ocalały i próbowały dopłynąć do brzegu, Niemcy rozstrzeliwali na 
miejscu. Kres egzekucji położyli żołnierze brytyjskiego patrolu. W tym tragicznym 
dniu zginęło ponad 7000 więźniów, wśród nich także Szczepan Brzozowski5.

Uroczystość przekazania 
obrączki rodzinie byłego 
więźnia obozów koncentra-
cyjnych poprowadziła dyrek-
tor Archiwum IPN Marzena 
Kruk, która zaapelowała, 
aby osoby zainteresowa-
ne losami swoich bliskich 
zgłaszali się do Centrum In-
formacji o Ofiarach II Wojny 
Światowej. Pamiątkę i kopię 
dokumentów odnalezionych 
w zasobie archiwalnym Bart- 
łomiejowi Brzozowskiemu 
wręczył zastępca prezesa 
IPN dr Mateusz Szpytma. 
Przypomniał jednocześnie, 
że Instytut Pamięci Narodo-
wej dysponuje największymi 
bazami w Polsce dotyczący-
mi ofiar II wojny światowej, 
oraz dodał: „Oddając tak 
osobistą pamiątkę, wypeł-
niamy też misję Instytutu i zamykamy pewien etap nieścisłości historycznej, co działo 
się ze Szczepanem Brzozowskim. Chcemy, aby jak najwięcej ofiar totalitaryzmów 
przestało być anonimowymi”. Głos zabrał również prawnuk  Szczepana Brzozowskiego 
– Bartłomiej, który podkreślił, że „jest to historia nie tylko niewyjaśniona i tragiczna. 
Przez dziesięciolecia nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. Cieszę się, że rodzina i ja 
mogliśmy poznać dalszą część tej historii i otrzymać te pamiątki, obrączkę po pradziad-
ku. Ta historia i praca wykonana przez archiwum dowodzi, jak ważną instytucją jest 
Instytut Pamięci Narodowej i dlaczego takie instytucje i ich praca są Polsce potrzebne”.

Przekazaniu obrączki towarzyszyła wystawa archiwaliów z okresu II wojny świa-
towej przechowywanych w zasobie Archiwum IPN. Miała ona m.in. na celu ukazanie 
istoty kampanii #StolenMemory. Zaprezentowano materiały dotyczące losów Szczepana 
 Brzozowskiego, źródła zgromadzone przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni 
Hitlerowskich, w tym oryginalny spis imienny ofiar zatonięcia statków „Cap Arcona” 
i „Thielbek”, sporządzony przez byłych więźniów KL Neuengamme, a także doku-
mentację związaną z ucieczkami więźniów z KL Auschwitz wytworzoną przez Tajną 
Policję Państwową w Ciechanowie–Płocku (Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle 
 Zichenau–Schröttersburg). Duże zainteresowanie wzbudził również pasiak więźnia Jeana 

5 J. Kosiński, Niemieckie obozy koncentracyjne i ich filie, Stephanskirchen 1999, s. 583–585. 

Prowadząca uroczystość przekazania obrączki 
ślubnej dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk, 
Warszawa, 2 VII 2020 r. Fot. Katarzyna Adamów
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Uroczystość przekazania obrączki ślubnej...  

Pugeta oraz oryginalna ewidencja więźniów KL Dachau – kacetu, którego regulaminy 
i restrykcyjny system zarządzania, wdrożony przez komendanta Theodora Eicka, stały 
się wzorem organizacyjnym dla innych niemieckich obozów koncentracyjnych. Należy 
podkreślić, że uroczystość przekazania obrączki cieszyła się dużym zainteresowaniem 
zarówno telewizji, jak i prasy.

Mimo upływu kilkudziesięciu lat od zakończenia II wojny światowej do Centrum 
Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej wciąż wpływa wiele zapytań, a dzięki zgro-
madzonemu zasobowi i elektronicznym bazom danych udaje się wypełnić wiele białych 
plam. Uroczystość z 2 lipca 2020 r. jest również dowodem na to, że Archiwum IPN 
zajmuje się nie tylko przechowywaniem archiwaliów i przeprowadzaniem kwerend, 
lecz także przywracaniem pamięci o ofiarach represji niemieckich i sowieckich.

Iwona Śliwowska 
ORCID: 0000-0003-1718-8030

Zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma w trakcie przekazywania 
obrączki ślubnej Szczepana Brzozowskiego jego prawnukowi Bartłomiejowi 

Brzozowskiemu, Warszawa, 2 VII 2020 r. Fot. Katarzyna Adamów
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Andrzej Tomasz Filipek  
(1951–2020)

Urodził się 30 grudnia 1951 r. Jego pierwsze kroki akademickie i zawodowe nie 
wskazywały, że wiele czasu w swoim życiu poświęci historii, edytorstwu i archiwistyce. 
W 1969 r. podjął studia na kierunku ekonomia rolnictwa na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej, które przerwał w 1971 r. W następnym roku zatrudnił się w Lubelskim 
Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego, by wspomóc finansowo rodzinę. W ramach 
powierzonych mu obowiązków odpowiadał za zaopatrzenie. Pracował tam przez rok, 
przyszedł bowiem czas na historię. W 1973 r. rozpoczął naukę historii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Trzy lata później, mając zaliczone sześć semestrów, przeniósł 
się na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalność 
ogólnohistoryczna. Po ukończeniu studiów w 1978 r. (zakończonych obroną pracy 
magisterskiej pt. „Działania wojenne I Frontu Białoruskiego w świetle materiału pa-
miętnikarskiego”, napisanej pod kierunkiem prof. Mirosławy Zakrzewskiej-Dubasowej), 
rozpoczął pracę w Redakcji Literatury Naukowo-Społecznej Wydawnictwa Lubelskiego 
w Lublinie, gdzie zajmował się korektą i redakcją. Pracował tam do 1988 r. Kolejnym 
punktem w jego zawodowej karierze było Wydawnictwo Polonia – redakcja kwartalnika 
„Wisełka”. W latach 1988–1990 pełnił funkcję kierownika redakcji tego periodyku. 
W 1991 r. rozpoczął pracę w Lubelskim Towarzystwie Naukowym, w którym odpowia-
dał za działania na rzecz upowszechniania nauki. W tym czasie był również wspólnikiem 
Wydawnictwa MORPOL. Pierwszego listopada 2000 r. zatrudnił się w Instytucie Pamięci 
Narodowej, początkowo w Sekretariacie Prezesa IPN, a od lutego 2001 r. w pionie 
archiwalnym Oddziału IPN w Lublinie. Jego bogate doświadczenie, wiedza i umiejęt-
ności zaowocowały ogromnym wkładem w przygotowanie i opracowanie wydawnictw 
powstających w lubelskim oddziale IPN i jego radomskiej delegaturze. Jedną z takich 
publikacji były Trzy pamiętniki Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, wydane pod jego 

DOI: 10.48261/PAIPN201325
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redakcją naukową i z jego wstępem. Ponadto aktywnie uczestniczył, jako współredaktor, 
w wydaniu drukiem Ksiąg więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954.

W 2020 r. został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Nie zdążył 
odebrać tego odznaczenia. Zmarł 8 grudnia 2020 r.

Wspomnienie o Panu Tomku

Do pracy w Oddziałowym Archiwum IPN w Lublinie przyszedłem w 2016 r. Trafiłem 
do tego samego pokoju, w którym od lat pracował już Pan Tomek – tak najczęściej na-
zywali go młodsi pracownicy (Pan – ze względu na nasz szacunek, i Tomek – ponieważ 
to imię, z dwojga posiadanych, preferował).

Od pierwszego naszego spotkania Pan Tomek dał się poznać jako osoba niezwykle 
pomocna. Moja przygoda z archiwistyką w IPN zaczęła się właśnie od Niego. To Pan 
Tomek pokazał mi, jak zacząć: doradzał, recenzował i podpowiadał. Między nami istniała 
ogromna różnica doświadczenia: ja – dopiero zaczynałem, a On – znał to z każdej strony. 
Nie denerwował się na mnie, gdy zadawałem pytania, które z perspektywy tak doświad-
czonej osoby mogły wydawać się banalne. Spokojnie tłumaczył – bez wywyższania.

W archiwum lubelskiego IPN zatrudniałem się w czasie wakacji, a więc w okresie 
urlopowym, dlatego z Panem Tomkiem miałem przyjemność przebywać sam na sam. 
Pierwsza cecha, którą zauważyłem u Niego, to spokój. Nie widziałem Pana Tomka 
zdenerwowanego. Owszem, jeśli coś wzbudzało negatywne emocje, to dawał temu 
wyraz, ale nie określiłbym tego zdenerwowaniem. Gdyby każdy tak się „denerwował”, 
to świat byłby przyjemniejszym miejscem. Myślę, że spokój Pana Tomka wynikał z dy-
stansu do życia i siebie samego. To ten rodzaj zdrowego podejścia, które sprawia, że 
doczesne sprawy nie zaburzają naszej równowagi. Pan Tomek miał również niezwykłe 
poczucie humoru, pełne sarkazmu. Nie każdy je lubi, ale ja je doceniałem. Trzeba być 
inteligentnym człowiekiem, by takim humorem się posługiwać.

Zapamiętałem Pana Tomka jako osobę, która lubiła opowiadać. Wręcz delektował 
się procesem opowiadania. Dzięki niemu poznałem wiele historii dotyczących mojego 
miejsca pracy: zabawnych i poważnych. To powodowało, że lepiej rozumiałem, gdzie 
pracuję i jaka jest waga wykonywanych przeze mnie obowiązków.

Odejście Pana Tomka to ogromna strata dla nas wszystkich. Żałuję, że po zmianie 
stanowiska nie spotykałem się z nim już tak często.

Dawid Florczak

Wspomnienie o Andrzeju Tomaszu Filipku

W dniu 2 kwietnia 2001 r. rozpoczęłam pracę w Oddziałowym Biurze Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów IPN w Lublinie. Przydzielono mnie do Referatu Udo-
stępniania, którym kierowała Joanna Piłat. Wśród pracowników najliczniejszą grupę 
tworzyli ludzie z dużym doświadczeniem zawodowym – na różnych stanowiskach, 
w różnych instytucjach.

Wszyscy siedzieliśmy przez kilka miesięcy w jednym małym pokoju w tymcza-
sowej siedzibie Teatru w Budowie, nie mając swojego stałego biurka czy komputera. 
W pomieszczeniu tym przyjmowaliśmy również wnioski od pokrzywdzonych. Pierw-
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szym naszym zadaniem była realizacja kwerend związanych z prośbami dotyczącymi 
poświadczenia represji osób lub ich rodzin doznanych w okresie okupacji niemieckiej, 
wpływających jeszcze przed powołaniem Instytutu Pamięci Narodowej i tuż po tym. 
Realizowaliśmy je na podstawie akt wytworzonych przez Komisję Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu i jej poprzedniczki. Okoliczności te sprawiły, że szyb-
ko zaczęliśmy się zaprzyjaźniać, opowiadać o swoich poprzednich miejscach pracy, 
o sprawach prywatnych. Dość często też organizowaliśmy wspólne wyjścia po pracy, 
przez co zacieśniały się nasze koleżeńskie więzi. Sprzyjała temu miła atmosfera i długie 
dyskusje na różne tematy.

Jedną z osób, którą zastałam w Referacie Udostępniania, był Tomek. Okazało się, 
że jest człowiekiem lubiącym opowiadać nie tylko ciekawe historie o ludziach, lecz 
także dowcipy. A miał dużo do opowiadania, gdyż spotkał na swojej drodze wiele 
interesujących i znanych osób ze świata literackiego, naukowego, lekarskiego i kom-
batanckiego naszego miasta. Znaczną część spośród nich poznał jako przyjaciół swojej 
rodziny, osadzonej od trzech pokoleń w Lublinie i związanej z działalnością niepodleg- 
łościową, jeszcze więcej w czasie pracy w Wydawnictwie Lubelskim czy Lubelskim 
Towarzystwie Naukowym. Te barwne opowieści i anegdoty przybliżały i ukazywały 
w innym świetle takich ludzi jak gen. Paweł Dąbek, Ireneusz Caban, Danuta Magier-
ska, Małgorzata Szewczykówna, Stanisław Wnuk ps. „Opal”, prof. Edmund Prost, 
prof. Gabriel Brzęk, prof. Jan Ernst i wielu innych. Jako redaktor przygotował do 
druku kilka pamiętników, które Wydawnictwo Lubelskie opublikowało. Wielokrotnie 
namawialiśmy Tomka, by spisywał wspomnienia, bo się one zatrą. Niestety, chyba nie 
rozpoczął tego dzieła, a szkoda. Lubił też wygłaszać takie „wykłady” przy porannej 
kawie w pokoju „brodaczy”, niekiedy na zupełnie niespodziewane tematy. Wystarczyło 
słowo lub myśl, by rozpoczął przemowę, okraszając ją licznymi przykładami z historii, 
czasem zestawionymi w zaskakujący sposób.

Okazało się, że mamy również wspólnych znajomych, jak to jest w Lublinie, gdy 
się przebywa w podobnym środowisku. Wspominaliśmy nasze miasto z lat dziecięcych, 
jak wyglądało, gdzie się chodziło na lodowisko, do kina, parku, jakie preferowało się 
rozrywki w czasie studiów, i okazywało się, że bywaliśmy na tych samych występach 
kabaretu „Loża 44”, na koncertach Konstantego Andrzeja Kulki czy Kai Danczowskiej 
w Filharmonii Lubelskiej, na występach w Chatce Żaka.

W 2005 r. prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został prof. Janusz Kurtyka, który 
podjął decyzję, by uruchomić potencjał archiwistów, ażeby mogli publikować zbiory 
dokumentów lub inne prace historyczne. Przypomniałam sobie wtedy, że w Archiwum 
Państwowym w Lublinie jest przechowywany pamiętnik Edmunda Edwarda Tarasz-
kiewicza ps. „Żelazny”. Ponieważ ponad rok wcześniej w lubelskim oddziale IPN 
opublikowano pamiętnik Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, pomyślałam, że będzie to 
pewnego rodzaju nawiązanie. Przystąpiłam do działania. Najpierw ręcznie przepisałam 
dwa pamiętniki i inne interesujące dokumenty, które – moim zdaniem – powinny się 
znaleźć w publikacji. Chodziłam do Archiwum w każdy sobotni poranek, gdyż wtedy 
było czynne, a ja miałam czas. Dopiero po wykonaniu tych czynności swój pomysł 
przedstawiłam Tomkowi, wiedząc, że taką pracę redaktorską już wykonywał. Prze-
pisałam cały tekst na komputerze. Sprawdziłam też, czy w zasobie IPN w Warszawie 
można znaleźć coś istotnego. Okazało się, że jest jednostka, w której znajduje się odpis 
pamiętnika różniący się od tych, które już mieliśmy. Z tego powodu przygotowywanej 
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publikacji nadaliśmy tytuł Trzy pamiętniki. Po pracach redakcyjnych Tomek zaczął pisać 
wstęp. Pomagałam mu, zbierając informacje do przypisów do tekstów pamiętników, 
rozszyfrowując pseudonimy, ustalając sygnatury akt, gromadząc literaturę. Czytałam 
tekst i wskazywałam miejsca, w których jeszcze potrzebna była dodatkowa informacja, 
lub dopisywałam jakieś fragmenty. Następnie sprawdzaliśmy, czy w przygotowanym 
tekście zastosowaliśmy właściwie wytyczne edytorskie obowiązujące w IPN. Wszystkie 
te prace wykonywaliśmy po godzinach służbowych, dlatego trwały one długo. Po wy-
daniu pamiętników „Żelaznego” jeździliśmy z odczytami o działalności tego oddziału 
i losach jego członków. Spotkania przyciągały liczną widownię.

Innym wspólnym punktem było to, że lubiliśmy stare, drewniane meble „z duszą” 
i własnoręcznie je restaurowaliśmy. Tomek miał więcej takich prac na swoim koncie, 
a co za tym idzie bogatsze doświadczenie, dlatego czasem udzielał mi instrukcji, jakich 
technik czy narzędzi użyć. Moim marzeniem od zawsze było, by mieć na wsi drewniany 
dom, który byłby miejscem wypoczynku i spędzania czasu oraz spotkań rodzinnych. 
Tomek taki dom już miał na Roztoczu, więc gdy kupiłam działkę, podpowiadał mi czego 
unikać, jakie stosować triki, by uzyskać dobre efekty, przywoził mi niektóre sadzonki 
do ogrodu, z czego ostał mi się jeden barwinek z roztoczańskiego lasu.

Tomek nie był okazem zdrowia, o czym nie było wiadomo do chwili pierwszej jego 
choroby, tak strasznej, że wstrzymywaliśmy oddech, a pewna krótka wizyta w pracy 
podczas leczenia uświadomiła nam, że Jego życie jest mocno zagrożone. Kolejne dwie 
próby, równie niebezpieczne, miały miejsce kilka lat później. Z tamtych udało się Tom-
kowi wyjść – wprawdzie z pewnymi ograniczeniami – ale jednak wyjść.

Bożena Janocińska



415

Wykaz skrótów archiwalnych

AAN  – Archiwum Akt Nowych
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 Ka  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
AIPN Ki  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
AIPN Łd  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
AIPN Lu  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
AIPN Po  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
AIPN Wr  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
AMAE  –  Archiwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Archives du ministère 

des Affaires étrangères)
AMSZ  – Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
AP  – Archiwum Państwowe
APL  – Archiwum Państwowe w Lublinie
APP  – Archiwum Państwowe w Poznaniu
APRP  – Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
AS  – Archiwum Senatu
AUMCS  – Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
AZ – Archiwum Zakładowe
BUiAD – Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
CAW  – Centralne Archiwum Wojskowe
CDAHOU  –  Centralne Archiwum Państwowe Organizacji Społecznych Ukrainy 

(Centralnyj derżawnyj archiw hromadśkych obiednań Ukrajiny)
CDAWOU –  Centralne Archiwum Państwowe Wyższych Organów Władzy 

i Administracji Ukrainy (Centralnyj derżawnyj archiw wyszczych 
orhaniw włady ta uprawlinnia Ukrajiny)

DzU  – Dziennik Ustaw
GK – Główna Komisja
HDA SBU  –  Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 

(Hałużewyj derżawnyj archiw Służby Bezpeky Ukrajiny)
IPN BU  – Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania
IPN By  – Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy
IPN Sz  – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
KM  – Komitet Miejski
KW  – Komitet Wojewódzki
MP – Monitor Polski
OIL  – Okręgowa Izba Lekarska
ORA  – Okręgowa Rada Adwokacka
OTK  – Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego



PZPR  – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
VHA (WAH)  –  Wojskowe Archiwum Historyczne w Bratysławie (Vojenský 

historický archív Bratislava)
ZNiO  – Zakład Narodowy im. Ossolińskich
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Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2010. Ostatnio opubliko-
wał: Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 
1941–1945, Bratislava 2019.

Margarita Chilińska (ur. 1970 r.), historyk. Pracownik Wydziału Badań Archi-
walnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie; prezes warszawskiego oddziału 
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Anatolij Chromow (ur. 1985 r.), historyk, archiwista, poeta, dr. Pracownik Państwo-
wego Archiwum Obwodu Odesskiego (2008–2017), Ukraińskiego Instytutu Pamięci Na-
rodowej (2017–2018), zastępca dyrektora Wydzielonego Archiwum Państwowego Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy (2018–2019). Od grudnia 2019 r. przewodniczący Państwowej 
Służby Archiwalnej Ukrainy. Interesuje się historią kozactwa w XIX w., archiwistyką, 
kwestiami digitalizacji oraz udostępniania archiwów, krajoznawstwem historycznym, 
historią policji odeskiego gradonaczalstwa, archiwami sowieckich służb specjalnych. 
Autor monografii Piwdenno-ukrajinśke kozactwo XIX st.: uriadowi zadumy, projekty 
wtiłennia, Odesa 2014. Ostatnio opublikował: Uprawlinnia NKDB po Odeśkij oblasti 
naperedodni nimećko-radianśkoji wijny 1941–1945 rokiw: sztatnyj rozpys, personalnyj 
skład, prosopohraficznyj portret [w:] Piwdeń Ukrajiny: etnoistoryczni, mowni, kulturni ta 
relihijni wymiry, zb. nauk. pr., Cherson 2019, s. 551–556; Protokoły represywnych orhaniw 
komunistycznoho totalitarnoho reżymu Krymu 1920–1953 rokiw [w:] Krym – ce Ukraji-
na. Dokumentalni swidczennia w archiwach Ukrajiny, zb. stat. і mater. kruhł. st., Kyjiw 
2019, s. 169–181; Portał „Archiwy Jewropy” ta reprezentacija Ukrajiny w jewropejśkomu 
prostori ocyfrowanogo kulturnoho nadbannia, „Archiwy Ukrajiny” 2020, wyp. 2, s. 7–16; 
Unikalni dokumenty Nacionalnoho archiwnoho fondu derżawnych archiwiw Piwdnia 
Ukrajiny [w:] Piwdeń Ukrajiny u witczyznianij ta jewropejśkij istoriji: materiały V Miż-
narodnoji naukowo-praktycznoji konferenciji (17–18 weresnia 2020 r., m. Odesa), Odesa 
2020, s. 20–26.

Artur Cieślik (ur. 1977 r.), historyk, archiwista. Pracownik Sekcji Opracowania Do-
kumentacji Audiowizualnej Archiwum IPN w Warszawie.

Dawid Golik (ur. 1984 r.), historyk, politolog, dr. Pracownik Wieloosobowego Stano-
wiska ds. Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Krakowie oraz Instytutu Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, Armii Krajowej oraz 
powojennego podziemia niepodległościowego. Autor m.in.: Partyzanci „Lamparta”. 
Historia IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich AK, Kraków 2014; Wrzesień 1939 
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w dolinie Dunajca. Bój graniczny i walki nad górnym Dunajcem między 1 a 6 września 
1939 roku, Kraków 2018 (wyd. II, Warszawa–Kraków 2020); współredaktor pracy zbio-
rowej Poland in 1944. The Perspective of Allies and Enemies, Warsaw–Cracow 2020 
(współredaktor M. Grądzka-Rejak).

Konrad Graczyk (ur. 1991 r.), prawnik, historyk, dr nauk prawnych. Adiunkt na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, starszy inspektor 
w Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie. Ostatnio opublikował książkę: Sonder-
gericht Kattowitz. Sąd Specjalny w Katowicach 1939–1945, Warszawa 2020 oraz arty-
kuły: Sądy specjalne III Rzeszy jako „sądy doraźne frontu wewnętrznego” (1933–1945), 
„Miscellanea Historico-Iuridica” 2019, t. XVIII, z. 2; Convicted Nazi lawyer. The case 
of Gerhard Pchalek in the Gera District Court in 1960, „Acta Iuris Stetinensis” 2020, 
nr 1; Das Sondergericht Kattowitz 1939–1945. Organisation und Besetzung, „Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilungˮ 2020, Bd. 137.

Lech Graduszewski (ur. 1965 r.), historyk, archiwista. Pracownik Wydziału Archi-
walnego Delegatury IPN w Bydgoszczy. Interesuje się metodyką archiwalną i genealogią.

Dorota Grzechocińska (ur. 1967 r.), historyk, archiwista. Pracownik Centrum In-
formacji o Ofiarach II Wojny Światowej Archiwum IPN w Warszawie. Interesuje się 
problematyką germanizacji dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Dokumentuje 
losy więźniów Fortu III w Pomiechówku.

Piotr Hac (ur. 1974 r.), historyk, dr nauk społecznych w zakresie nauk o bezpie-
czeństwie. Były funkcjonariusz Policji, inspektor w stanie spoczynku. Adiunkt Instytutu 
Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wo-
jennej w Warszawie; współpracownik Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz 
Instytutu Sdirect24. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących zwalczania przestępczości, 
stosowania stanów nadzwyczajnych, użycia wojska do zapewnienia bezpieczeństwa we-
wnętrznego oraz współdziałania pomiędzy formacjami uzbrojonymi. Autor kilkunastu 
artykułów naukowych oraz rozdziałów w publikacjach zwartych. Ostatnio opublikował: 
Wymiar proceduralny użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym 
[w:] Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy 
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, red. T. Kośmider, Kraków 2018; 
Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego [w:] Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego 
w warunkach współczesnych zagrożeń, red. W. Lidwa i inni, Warszawa 2019; Współdzia-
łanie Policji oraz Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Wybrane aspekty [w:] Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo 
społeczności lokalnych, red. P. Lewandowski, J. Bieniek, Warszawa 2019; Współdziałanie 
Policji i Służby Więziennej w ujawnianiu przestępstw oraz wykrywaniu ich sprawców 
[w:] Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałanie za-
grożeniom. Rola służb, red. T. Kośmider, M. Strzelec, Warszawa 2019.

Marlena Jabłońska, dr hab., prof. UMK w Toruniu. Pracownik naukowy Wydzia-
łu Nauk Historycznych UMK; członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział 
w Toruniu oraz przewodnicząca Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP. Jej zainteresowania 
badawcze skupiają się wokół dwóch grup zagadnień: dokumentacji nieaktowej, w tym 
metodyki jej opracowania i zasad nią zarządzania, oraz komunikacji społecznej i public 
relations w archiwach. Autorka licznych publikacji, m.in.: Dokumentacja specjalna 
w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011; Nowe wyzwania archiwów: 
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komunikacja społeczna i public relations, Toruń 2011; redaktor serii wydawniczej „Biblio-
teka Zarządcy Dokumentacji”, t. 5–9. Ostatnio opublikowała: Nowe zasady opracowania 
materiałów ulotnych w archiwach państwowych [w:] Wokół metodyki archiwalnej: księga 
dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, 
red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Zmudziński, Toruń 2018, s. 293–306; Archiwa Bał-
kanów w oczach polskich archiwistów [w:] Archiwa, źródła, historia: prace ofiarowane 
w siedemdziesiąte urodziny profesora Władysława Stępniaka, red. E. Rosowska, H. Wajs, 
Warszawa 2018, s. 79–101 (współautor R. Degen); Niepodległa Poddębskiego, Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 2017, ss. 114, 
„Archiwa–Kancelarie–Zbiory” 2018, nr 9, s. 329–332; Audiovizual’naâ dokumentaciâ 
istočnik po istorii universiteta (na primere fonda Arhiva Universiteta Nikolaâ Kopernika 
v Torune) [w:] Istoriâ i istoriografiâ: ob’’ektivnaâ realnost’ i naučnaâ interpretaciâ: 
sbornik naučnyh statej po materialam meždunarodnoj naučnoj konferencii, posvâŝennoj 
140-letiû so dlâ roždeniâ akademika V.I. Pičety, red. A.D. Korol’, Mińsk 2018, s. 384–398 
(współautor B. Kierzkowska); Bilans zysków i strat wizerunkowej funkcji public relations 
w archiwach [w:] Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów 
Polskich, Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, War-
szawa 2019, s. 399–408; Wskazówki metodyczne do opracowania dokumentacji nieaktowej: 
potrzeba czy zbytek? [w:] Metodyka i standardy opracowania archiwalnego: rzeczywi-
stość i potrzeby, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2019, s. 41–49 
(współautor R. Degen); Archiwa w przestrzeni: ludzie, miejsca, działania. Wprowadzenie 
do problematyki obecności archiwów w przestrzeni publicznej, „Archeion” 2019, t. 120, 
s. 136–148; Spuścizny archiwalne kobiet uniwersytetu w zasobie Archiwum Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Bibliotece Uniwersyteckiej [w:] Niewidzia(l)ne. Kobiety 
i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, red. A. Derra, A.M. Kola, W. Pia-
sek, Toruń 2020, s. 227–260 (współautor B. Kierzkowska); Zarządzanie dokumentacją 
w instytucji: czynniki sprzyjające i ograniczenia, red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2020 
(seria: „Biblioteka Zarządcy Dokumentacji” t. 9).

Łukasz Komorowski (ur. 1990 r.), historyk, archiwista. Pracownik Oddziałowego 
Archiwum IPN w Poznaniu, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Interesuje się historią Wielkopolski w drugiej połowie XX w. Ostatnio opublikował: 
Kryptonim „Nemo”. III Europejski Kongres Science Fiction w obiektywie SB [w:] Gra 
w historię, historia w grach, red. T. Bazylewicz, Ł. Hajdrych, Poznań 2018; Referendum 
z 29 listopada 1987 roku w województwie poznańskim [w:] Wielkopolska i… nie tylko, 
red. K. Białecki, T. Ceglarz, M. Jurek, Ł. Komorowski, Poznań 2018; Sprawa operacyjnego 
sprawdzenia kryptonim „Jordan”. Przyczynek do historii środowiska arabskich studentów 
w Poznaniu w latach 80. XX wieku, „Kronika Miasta Poznania” 2020, nr 2; redaktor wy-
dawnictwa źródłowego Wybory czerwcowe 1989 r. w województwie poznańskim. Wybór 
dokumentów (w druku).

Michał Kopczyński (ur. 1977 r.), archiwista. Kierownik Referatu Informacji i Spraw-
dzeń Oddziałowego Archiwum IPN w Łodzi. Współautor edycji źródeł Stan wojenny 
w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, Warszawa–Łódź 2008 (współ-
autor R. Rabiega).

Anna Łosowska, dr hab. Od 1988 r. pracownik UMCS w Lublinie i organizator 
archiwum uniwersyteckiego, następnie jego wieloletni kierownik. Interesuje się kulturą 
umysłową późnośredniowiecznego Przemyśla, szeroko rozumianą archiwistyką oraz 
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dziejami UMCS. Autorka 5 monografii oraz ponad 130 artykułów naukowych i popularno- 
naukowych, biografii i informatorów. Autorka publikacji: Kolekcja «Liber legum» i jej 
miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Przemyśl 2007; Pen-
nae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów i urzędów 
 świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011. Ostatnio opublikowała: Archiwum 
szkoły wyższej w procesie wdrażania elektronicznego zarządzania dokumentacją [w:] Rola 
archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, 
red. A. Barciak, D. Drzewiecka, K. Pepłowska, Katowice 2018, s. 25–31; Pastor civitatis, 
sezonowy sługa miejski na przełomie XV i XVI wieku (na przykładzie miasta Przemyśla) 
[w:] Origines, fontes et narrationes – pośród kręgów poznania historycznego. Prace 
ofiarowane profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin, red. M. Ce-
twiński, M. Janik przy współudziale M. Nity, Częstochowa 2018, s. 729–737; Najstarsze 
rachunki przemyskie (1472–1510), Przemyśl 2019 (współautor M. Schmidt); Archiwum 
uniwersyteckie w procesie kształtowania wiedzy o przeszłości uczelni i jej profesorach 
[w:] Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, 
Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2019, 
s. 429–438; Jemu dar dobroci i wielkiej kultury duchowej był dany od Boga wraz z życiem –  
pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928–1989), „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 
2019, t. 17, s. 273–292; Posłowie [w:] A. Dudek, Nie tylko drukarskim szlakiem, Lub- 
lin 2019, s. 121–123; Relacje świadków jako źródło do badań biografii duchowieństwa 
diecezji lubelskiej w XX wieku. Problem ich wartości informacyjnej i wiarygodności 
[w:] Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki. Studia archiwistyczne, 
red. P.A. Czyż, D. Magier, Siedlce 2019, s. 145–158; Posłowie [w:] A. Dudek, Zakazane 
wydawnictwa i druki 1944–1989, Lublin 2020, s. 67–70; Wierny Syn Ojczyzny naszej. 
Ksiądz prałat Jan Poddębniak (1907–1994), Lublin 2020.

Aneta Nisiobęcka (ur. 1975 r.), historyk, dr nauk społecznych w zakresie nauk o poli-
tyce. Pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN, członek 
Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej, stypendystka rządu 
Republiki Francuskiej (2017 r.). Interesuje się historią stosunków polsko-francuskich 
XX w. oraz historią emigracji polskiej we Francji i w Belgii. Ostatnio opublikowała: 
Z Lens do Wałbrzycha. Powrót Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej 
w latach 1945–1950, Warszawa 2018; Rząd francuski wobec powrotu polskiej emigra-
cji zarobkowej w latach 1945–1949, „Przegląd Historyczny” 2018, nr 2; Adaptacja 
reemigrantów z Francji do komunistycznej rzeczywistości w Polsce Ludowej w latach 
1945–1954, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2018, nr 79; Rola pamięci 
i tożsamości w środowisku emigrantów i reemigrantów na przykładzie Polski i Fran-
cji [w:] Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe, red. N. Maslowski, 
A. Szeptycki, Warszawa 2019.

Maryna Palijenko (ur. 1968 r.), historyk, archiwoznawca, prof. Kierownik Katedry 
Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historycznego Kijowskiego Uni-
wersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Interesuje się archiwoznawstwem porów-
nawczym, historią archiwów na Ukrainie i świecie, zagadnieniami z historii społeczno-
-politycznej Ukrainy ХІХ–ХХ w., działalnością naukową i kulturalną emigracji ukraińskiej 
w krajach Europy i Ameryki Północnej, historiografią i biografistyką. Redaktor naczelna 
czasopisma „Archiwy Ukrajiny”. Autorka monografii: „Kijewskaja starina” u hromadś-
komu ta naukowomu żytti Ukrajiny (kineć ХІХ – poczatok ХХ st.) (2006); Archiwni centry 
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ukrajinśkoji emigraciji: stworennia, funkcionuwannia, dola dokumentalnych kołekcij 
(2008), Teofił Hornykewycz ta ukrajinśki archiwni kołekciji u Widni (2012) oraz ponad 
100 artykułów w ukraińskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Ostatnio opubli-
kowała, m.in.: Miżnarodne archiwne spiwrobitnyctwo: wid zarodżennia idej do realizacji 
massztabnych proektiw u dobu informacijnoho suspilstwa (Dо 70-riczczia Miżnarodnoji 
rady archiwiw), „Archiwy Ukrajiny” 2018, wyp. 4; Personal Data Protection and Access 
to Archives in Ukraine from the National and International Perspective, „Atlanti” 2018, 
vol. 28; Łysty Mykoły Bytynśkoho do Iwana Rudyczewa (1949 р.) jak dżereło z istoriji 
hromadśko-politycznoho ta sociokulturnoho żyttia ukrajinśkoji emihraciji w Jewropi, 
„Archiwy Ukrajiny” 2020, wyp. 2.

Paweł Perzyna (ur. 1967 r.), archiwista, dr. Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN 
w Łodzi; członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Symposia Archivistica”; od 2008 r. 
członek redakcji „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” (w latach 2008–
2019 jej sekretarz). Autor biografii Błażej Stolarski 1880–1939. Biografia społecznika, 
działacza gospodarczego i polityka, Łódź–Warszawa 2017; współredaktor publikacji: 
Jarocin w obiektywie bezpieki, Warszawa 2004 (współredaktorzy K. Lesiakowski, T. To-
borek); W kręgu teczek. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej, Łódź–Toruń 2006 (współredaktor J. Bednarek); Standaryzacja opisu archiwal-
nego, Warszawa–Łódź 2016 (współredaktor J. Bednarek). Ostatnio opublikował: Archiwa –  
Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, 
Łódź–Warszawa 2018 (współredaktorzy J. Bednarek, R. Leśkiewicz), Problemy archi-
walnych systemów informatycznych, Warszawa–Łódź 2019 (współredaktor J. Bednarek).

Robert Piwko (ur. 1983 r.), historyk. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2010 r. pracownik Delegatury IPN w Kielcach. 
Interesuje się dziejami i funkcjonowaniem Stronnictwa Demokratycznego w wojewódz-
twie kieleckim w okresie Polski Ludowej oraz zagadnieniami związanymi z najnowszą 
historią ziemi sandomierskiej. Członek zespołu przygotowującego Inwentarz zespołu 
archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach [1918] 1946–1954 [2013], 
opublikowanego w 2014 r. Autor publikacji: Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu 
(1944–1946). Działalność organizacji Bronisława Sokołowskiego „Franta” oraz represje 
komunistyczne wobec jej członków, Kielce‒Kraków 2016. Ostatnio opublikował: Raoul 
Sergiusz Madeła „Paproć” (1914‒1945). Zarys biografii ostatniego szefa wywiadu Ob-
wodu AK Sandomierz, Sandomierz 2019; Ojciec Wojciech Szlenzak (1916‒1997). Strażnik 
Pamięci o Sandomierskich Kolumbach, Kielce 2019.

Ihor Sribniak (ur. 1963 r.), historyk, prof. Kierownik Katedry Historii Świata Wy-
działu Historii i Filozofii Uniwersytetu Kijowskiego im. Borysa Hrinczenki. Interesuje 
się obozową codziennością jeńców i internowanych żołnierzy Ukraińców w Europie, 
m.in. w Austro-Węgrzech, Czechosłowacji, Niemczech, Polsce, Rumunii, we Włoszech. 
W 2017 r. laureat Nagrody im. I. Wyhowskiego (Studium Europy Wschodniej Uniwersy-
tetu Warszawskiego). Autor książek i ponad 200 artykułów w ukraińskich i zagranicznych 
czasopismach naukowych. Ostatnio opublikował, m.in.: Encyklopedia jeniectwa: ukra-
iński Aleksandrów, Warszawa–Paryż 2018; Encyklopedia jeniectwa: ukraiński Łańcut, 
Warszawa–Paryż 2018; Historia utrwalona w dokumentach: źródłowe znaczenie zebrań 
archiwalnych Ossolineum dla rekonstrukcji działalności Rządu Ukraińskiej Republiki 
Ludowej na Emigracji (na przykładzie kolekcji 22/53), „Czasopismo Zakładu Narodowego 
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imienia Ossolińskich” 2018, z. 29; Z istoriji dijalnosti ukrajinśkoji wijśkowoji dypłomatiji 
w Polszczi u druhij połowyni 1920 roku (za dokumentami Centralnoho wijśkowoho archiwu 
Polszczi), „Archiwy Ukrajiny” 2020, wyp. 2.

Zbigniew Stanuch (ur. 1974 r.), historyk, dr nauk teologicznych w zakresie historii 
Kościoła. Główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Szcze-
cinie. Interesuje się dziejami Kościoła katolickiego. Autor, redaktor i współredaktor 
książek oraz artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych, m.in.: Jan 
Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
z 1987 r., wstęp Z. Stanuch, wybór i oprac. M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, 
Szczecin–Warszawa 2008; Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Po-
morzu Zachodnim w latach 1945–1961, Szczecin 2014; Ksiądz Franciszek Włodarczyk. 
Portret kapłana z okresu posługi duszpasterskiej w Goleniowie (1945–1953), Goleniów 
2015; Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1: 1945–1956, Szczecin 
2016, t. 2: 1956–1972, Warszawa–Szczecin 2017, t. 3: 1972–1978, Szczecin–Warsza-
wa 2018, t. 4: 1979–1989/1990, Szczecin–Warszawa 2019 (współautorzy G. Wejman, 
M. Siedziako). Ostatnio opublikował: Golgota kobiet. Relacje więźniarek Ravensbrück 
i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund, 
Szczecin–Warszawa 2020.

Anna Szustek, politolog, dr hab. Pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się tematyką 
samorządów, w szczególności samorządów specjalnych; polskim sektorem społecznym, 
w tym: stowarzyszeniami i fundacjami, ruchem zawodowym pracowników, ruchem 
zawodowym przedsiębiorców oraz ruchem spółdzielczym; polską myślą polityczną; 
najnowszą historią polityczną Polski i polityką historyczną. Autorka publikacji: Naczelna 
Izba Gospodarcza, Warszawa 2015 (wyd. II zmienione, Warszawa 2017); Samorząd – 
samorząd gospodarczy – inne rodzaje samorządu. Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne 
i zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2014 (wyd. II, Warszawa 2017); Polski sektor 
społeczny, Warszawa 2008 (wyd. II, Warszawa 2009). Ostatnio opublikowała: Rola i zna-
czenie czynnika państwowego w odrodzeniu i rozwoju ruchu spółdzielczego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Urzędu Prezydenta RP. Tradycja i współczesne wyzwania [w:] Dla 
niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918–2020, red. E. Leś, Warszawa 2020, s. 287–
305; Encyklopedia administracji publicznej, red. J. Itrich-Drabarek (wersja interneto-
wa), hasła: „Naczelna Izba Gospodarcza”, „Tymczasowa Naczelna Rada Gospodarcza”, 
„Państwowa Rada Gospodarcza”, „Izba Pracy”; Encyclopedia of Public Administration, 
ed. J. Itrich-Drabarek, Warszawa 2019, hasła: „Supreme Chamber of Commerce”; „State 
Economic Council”; „Chamber of Labour”; Samorządy specjalne w Konstytucji z 1997 ro- 
ku, czyli rzecz o artykule 17 [w:] Demokracja konstytucyjna w Polsce, red. T. Słomka, 
Warszawa 2019, s. 137–150 (współautor M. Szustek-Janowska); Relacja państwo–samo-
rząd w polskiej myśli samorządowej [w:] Wybory samorządowe – samorządowe wybo-
ry, red. J. Itrich-Drabarek, J. Otto, Warszawa 2019, s. 45–59; Tradycja a nowoczesność 
samorządu rolniczego w III Rzeczypospolitej [w:] Polityka wobec rolnictwa i obszarów 
wiejskich, red. R. Kubicki, Kielce 2018, s. 167–194.

Krzysztof Szwagrzyk (ur. 1964 r.), historyk, dr hab. Badacz komunistycznych struk-
tur aparatu represji i podziemia niepodległościowego w Polsce; zastępca prezesa IPN 
i p.o. dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Autor i współautor ponad 20 ksią-
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żek, m.in.: Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 
1944–1956, Kraków 2005; Archeologia sądowa w teorii i praktyce, red. M. Trzciński, 
Warszawa 2013 (współautorzy J. Kawecki, P. Konczewski, M. Trzciński); Więzienia 
i obozy na Dolnym Śląsku (1945–1956). Przewodnik, Wrocław 2013, a także ponad 
190 artykułów, w tym: Archeologia zbrodni jako źródło catharsis społeczeństw postko-
munistycznych [w:] Archeologia współczesności, red. A.I. Zalewska, Warszawa 2016; 
In search of a buried army [w:] The Return of the Executed Army, ed. S. Moćkun, 
T. Wolsza, Bruksela–Olsztyn 2017. Ostatnio opublikował: Blast injuries found on the 
exhumed remains of Polish postwar partisans killed by the Polish security service in 
1946, „Legal Medicine” 2020, nr 42 (współautorzy Ł. Szleszkowski, A. Thannhäuser, 
M. Kuliczkowski).

Iwona Śliwowska (ur. 1988 r.), historyk. Absolwentka Wydziału Historyczno- 
-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Pracownik Centrum Informacji o Ofiarach 
II Wojny Światowej Archiwum IPN w Warszawie.

Konrad Wiesław Ślusarski (ur. 1976 r.), historyk. Pracownik Sekcji Opracowania 
Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum IPN w Warszawie; zajmuje się opracowywaniem 
fotografii z zasobu IPN (głównie dotyczących II wojny światowej). Autor wielu publikacji 
naukowych i popularnonaukowych dotyczących znajdujących się w zbiorach AIPN zdjęć 
z II wojny światowej i ich opracowywania. Ostatnio opublikował: Opracowanie, digi-
talizacja i udostępnianie zbioru fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. 
Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, 
R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018, s. 199–204; Zbiór fotografii Głównej 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. 
Przewodnik archiwalny, t. 1: Przegląd zawartości, t. 2: Indeksy, Warszawa 2019 (współ-
redaktor T. Stempowski).

Paweł Tomasik (ur. 1963 r.), politolog. Pracownik Wydziału Badań Archiwalnych 
i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie. Współredaktor naukowy edycji źródeł 
Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. I: Niepokorni, Warszawa 2008, t. II: Kronika wyda-
rzeń, cz. 1, Warszawa 2009, cz. 2, Warszawa 2015; współautor albumu Adam Doboszyński 
1904–1949, Rzeszów 2010 (współautor K. Kaczmarski). Ostatnio opublikował: Klub 
„Babel” z perspektywy półwiecza [w:] Marzec 1968. Fakty, wydarzenia, interpretacje, 
red. A. Czwołek, S. Galij-Skarbińska, W. Polak, Toruń 2018; Polityk w mundurze. Służba 
Adama Doboszyńskiego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939–1943 
[w:] Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947), red. P. Chmie-
lowiec, K.A. Tochman, Rzeszów–Warszawa 2019.

Grzegorz Trzyna (ur. 1975 r.), polonista, archiwista. Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Zasobem Archiwalnym Archiwum IPN w Warszawie.

Diana Zadura, kartwelolog. Pracuje nad dokumentacją powojennych losów gru-
zińskich oficerów kontraktowych w Wojsku Polskim. Ostatnio opublikowała: Witalis 
Ugrechelidze-Ugorski (1902–1983). Oficer, jeździec i tłumacz, „Pro Georgia: Journal of 
Kartvelological Studies” 2019, nr 29, s. 193–216; W. Ugrechelidze-Ugorski, Wspomnienia 
kresowego ułana, oprac. D. Zadura, „Pro Georgia: Journal of Kartvelological Studies” 
2019, nr 29, s. 216–244.



Informacja dla autorów „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”

Redakcja zwraca się do wszystkich autorów nadsyłających teksty do druku o stosowanie następujących 
zasad:

1. Wszystkie teksty należy przesyłać w postaci zapisu elektronicznego na adres pocztowy lub elektro-
niczny Redakcji.

2. Tekst powinien liczyć nie więcej niż 60 tys. znaków typograficznych (ze spacjami).
3. Do tekstu należy dołączyć: streszczenie o objętości do jednej strony maszynopisu, bibliografię załącz-

nikową oraz notkę o autorze, zawierającą: rok urodzenia, zawód lub tytuł naukowy, miejsce pracy, tematykę 
zainteresowań historycznych, najważniejsze pozycje w dorobku naukowym.

4. Odsyłacze do przypisów powinny być umieszczone w tekście przed znakami interpunkcyjnymi – krop-
ką kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót r. – rok lub podobny) lub przecinkiem, średnikiem 
wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie oddziela znak 
interpunkcyjny).

5. Cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie, antykwą; tytuły prac naukowych, 
utworów literackich, muzycznych, dramatycznych, obrazów wyróżniamy kursywą; nazwy ustaw podajemy 
bez cudzysłowu, antykwą; tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podajemy w cudzysło-
wie, antykwą.

6. W bibliografii i przypisach powinien być zachowany następujący schemat opisu:
a) przypis archiwalny: nazwa archiwum, po przecinku nazwa zespołu, sygnatura, ewentualnie tom, tytuł 

dokumentu, data, karta,
b) druki zwarte: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywa), po przecinku ewentualnie 

tom, po przecinku miejsce i rok wydania, po przecinku strony; po tytule publikacji zamieszczonej w pracy 
zbiorowej piszemy: [w:] i dalej tytuł pracy,

c) artykuły w czasopismach: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywa), po przecinku 
tytuł czasopisma w cudzysłowie, dalej – bez przecinka – rok wydania, po przecinku tom (zeszyt, numer, 
część), po przecinku strony. W opisach stosujemy cyfry arabskie,

d) stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), passim, op. cit., loc. cit. (kursywa).
7. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np., itp., m.in., rkps, mps, t., z., etc.), 

a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek).
8. W tekście głównym stosujemy zapis daty: 3 lipca 1969 r.; w przypisach nazwy miesięcy podajemy cyfrą 

rzymską, gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach słownie.
9. Przy edycji dokumentów źródłowych należy stosować następujące zasady:
a) nagłówek dokumentu powinien składać się z daty powstania dokumentu, miejsca powstania dokumentu 

oraz – po myślniku – regestu dokumentu (data powstania dokumentu ma następujący zapis: rok, miesiąc, 
dzień, a brakujące elementy daty należy uzupełnić w nawiasie kwadratowym),

b) przypisy tekstowe (oznaczone literami) powinny odnosić się do formy (układ tekstu, dopiski, przekreśle-
nia, lekcje wątpliwe itp.) dokumentu, a przypisy rzeczowe (oznaczone cyframi) do jego merytorycznej treści,

c) uwspółcześniamy ortografię i interpunkcję tekstu,
d) stosowane w dokumentach różne sposoby zapisu daty ujednolicamy do następującej formy: 

12 VIII 1946, nie zamieniamy na liczbę rzymską nazw miesięcy pisanych słownie,
e) wszelkie wyróżnienia w oryginalnym tekście dokumentu dokonane przez jego twórcę (podkreślenia; 

WERSALIKI; s p a c j o w a n i e) oddajemy za pomocą czcionki wytłuszczonej,
f) nawiasy ukośne / / zamieniamy na nawiasy półokrągłe ( ),
g) skróty słownikowe pozostawiamy bez rozwinięcia,
h) skróty niekonwencjonalne rozwijamy w nawiasach kwadratowych antykwą,
i) towarzyszące nazwiskom inicjały imion rozwijamy w nawiasach kwadratowych antykwą,
j) opuszczenia pochodzące od wydawcy zaznaczamy trzema kropkami w nawiasie kwadratowym i opa-

trujemy przypisem tekstowym, na przykład: [...]a.
10. Redakcja zastrzega sobie prawo do zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia 

powyższych zasad.
11. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w porozumieniu z autorem.
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W artykule omówiono kwestie związane z rozliczeniem 
po 1989 r. komunistycznej przeszłości, próby wpisania 
tego procesu w polski system prawny oraz konsekwen-
cje archiwalne tych dążeń. Wiele koncepcji dotyczących 
lustracji i dekomunizacji wiązało się z pomysłami wy-
odrębnienia archiwaliów niezbędnych do ich przeprowa-
dzenia oraz zamierzeniami udostępniania obywatelom informacji zawartych w aktach organów 
bezpieczeństwa państwa. W tej sytuacji logika postępowania nakazywała najpierw zgromadzić 
materiały archiwalne w odrębnej placówce, a następnie wykorzystać je do weryfikacji osób peł-
niących funkcje w aparacie władzy i partii komunistycznej oraz funkcjonariuszy i współpracow-
ników „bezpieki”, a także zapewnić wgląd w ich zawartość osobom prześladowanym oraz na-
ukowcom. W Polsce tak się jednak nie stało. Dwudziesta rocznica rozpoczęcia działalności przez 
IPN stała się okazją do odtworzenia relacji między lustracją, dekomunizacją oraz pomysłami na 
budowę i prawne usytuowanie nowego archiwum z zasobem historycznym.

Zanim powstało Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Refleksje o rozliczaniu przeszło-
ści i traktowaniu akt w Polsce (s. 15–58)

W latach 1921–1924 w obozie w Kaliszu internowano kilka ty-
sięcy żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W po-
czątkowym okresie pobytu w obozie zmagali się oni z poważny-
mi trudnościami bytowymi, które były spowodowane brakiem 
środków materialnych. Mimo to żołnierze starali się prowadzić 
działalność kulturalną i edukacyjną. Ważną częścią obozowego 
życia była działalność zespołów artystycznych, których wystę-
py sprzyjały duchowemu jednoczeniu się żołnierzy. Funkcjo-
nowanie placówek oświatowych i kulturalnych było możliwe 

dzięki pomocy, która płynęła od międzynarodowych organizacji charytatywnych, oraz datkom 
od ukraińskich darczyńców. Dzięki temu wsparciu internowani potrafili również zaadaptować się 
do nowych warunków życia na obczyźnie, a niektórym udało się nawet znaleźć pracę w Polsce.

Życie codzienne internowanych żołnierzy Armii URL w Kaliszu w latach 1921–1924 (według 
materiałów z archiwów polskich i ukraińskich) (s. 185–202)

Udział armii słowackiej w agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. stał się 
w ostatnim czasie przedmiotem badań naukowych. Wciąż jednak nie 
wszystkie kwestie związane z tymi wydarzeniami zostały wyjaśnione, 
a kluczem do interpretacji wielu z nich są odnajdywane w archiwach 
dokumenty. Jednym z nich jest „Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” 
1. Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład Słowackiej Armii Polowej. 
O ile większość jednostek została przewidziana do zabezpieczania za-
plecza mających wkroczyć do Polski oddziałów niemieckich i ochrony 
granicy słowacko-polskiej, o tyle 1. DP otrzymała rozkaz przekrocze-
nia granicy z II RP oraz aktywnego wspierania natarcia niemieckiego 
na Podhalu i w Beskidach. Pewne światło na te wydarzenia rzucają za-
pisy w odnalezionym dzienniku.

„Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej (23 sierpnia – 6 września 1939 r.)  
(s. 275–296)
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